
mmmmmmmmmmmmmm 

THE L13RA3Y C F CONGSESS 
EErE^ENCE mrmiLtmrt 
SER1ALS D1VISI3N' 
V.'A3Hir;GT3N, D . C . 20O25 

G3ATI3 

-
L A I 8 V O U O P A 8 A U U O L I E T U V I U O I C N R A & T 1 I 

?* 

THE UTHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
4515 VTEST 63ni STREE7T ^ * CHĮCAGO, HUNOIS 60629 

>*. TELEPHOHE: (312) 5853500 

V D L L X X H Kaina 15 c. TREČIADIENIS — WEDNBSD- .'. U E P A — JULY 20 1977 N r. 168 

"Moscovv Nevvs" sufabrikavo 
Kauno kunigų seminarijos 
rektoriaus pasikalbėjimą 

Komunistai pasaulio spaudoje; nalinio šio interviu teksto, ta-
dažnai paskelbia suklastotus 
pasikalbėjimus, kuriuose vieni 
a r kiti asmenys tariamai išgiria 
•komunizmą. Tokiais išgalvotais 
pasikalbėjimais Maskva ir jos 
statytiniai klaidina pasaul, nes 
Vakaruose r e t a s gali tikėti, kad 
šitaip niekšiškai gali būti daro
ma. Neseniai Vakarus pasiekė 
Kauno kunigų seminarijos rek
toriaus kun. V. Butkaus laiškas, 
kurį čia spausdiname. 

"Religijos reikalų tarybos 
prie TSRS ministrų tarybos įga
liotiniui Lietuvos TSR drg. K. 
Tumėnui. 

Nuorašai: 
J. E . vysk. J. Matulaičiui -

Labukui 
J. E . vysk. L Poviloniui 
J. E . vysk. R. Krikščiūnui 
J. Pr . Valdytojui Msgr. G. 

Krivaičiui 
J. P r . kan. J. Andrikoniui 
J. P r . kun. A. Vaičiui 

Kauno Tarpdiecezinės kunigų 
seminarijos rektoriaus prof. dr. 
Viktoro Butkaus 

PAREIŠKrixAS 

1976 m. birželio 12 d. Mas
kvos angliškasis savaitrašt is 
"Moseow News" ir 1976 m. lie
pos 31 d. prancūziškasis "Les 
Nuoyelles de Moscuo" išspaus
dino Kauno kunigų seminarijos 
rektoriaus kun. Viktoro But
kaus interviu apie Romos Kata
likų Bažnyčios padėtį Tarybų 
Sąjungoje. 

Vėliau šį interviu perspausdi
no visa eilė Vakarų Europos bei 
Amerikos laikraščių (plg. "Va
karinės Naujienos" Nr . 124, 
1977. V. 30), jį kartojo ir Vati
kano radijas su gana piktais 
komentarais. Šią laidą atsitik-

Žydai reikalaus 
atlyginimo ir iš 

R. Vokietijos 
Amsterdamas. — Žydų mate

rialiniam ieškiniam išieškoti ko
misija skelbia, kad ir Rytų Vo
kietija turėtų išmokėti žydams 
kompensacijas už atimtą turtą, 
kaip tai yra padariusi V. Vo
kietija. Kaip žinoma. V. Vo
kietija už nacių padarytas 
skriaudas žydams sumokėjo bi
lijonus markių, o taip pat Bon-
nos vyriausybė pažadėjo kiek
vienam asmeniškai atlyginti už 
sužeidimus a r sveikatos nustoji-
mą. V. Vokietija per 14 metų 

tinai girdėjau ir a š pats asme- Į laikotarpy žydams visokiomis 
niškai. vertybėmis išmokėjo 3 bil. mar-

čiau Vatikano radijo perduoto
jo laidoje buvo visa eilė klaidų, 
kurių iš viso joks kunigas, juo 
labiau seminarijos rektorius 
negalėjo padaryti. 

Sąryšyje su visa tuo prašau 
išaiškinti, kas ši interviu mano 
vardu bs mano sutikimo parašė. 
j : atšaukti ir padaryti visa, kad 
ateityje tokių faktų nepasikar
totų". 

Su pagarba 
Prof. Dr. Viktoras Butkus 

Kaunas, 1977. VI. 13. 

Laiškas ne tik rodo, kokių 
niekšiškų priemonių komunistai 
imasi, bet taip pat toks laiškas 
įspėja ir laisvojo pasaulio žmo
nes, kad su įvairiais pareiški
mais ir jų smerkimais turime 
būti labai atsargūs, kol nežino
me, ar tikrai minėti asmenys 
taip sakė ir a r jų pasikalbėjimai 
nėra Maskvos sufalsifikuoti, 
laisviesiems klaidinti ir skal
dyti. 

Lietuvių delegacija, įteikusi 20 tūkstančių parašų, prašant pagelbėti išlaisvinti iš sovietinio kalėjimo 
Sadūnaitę. Iš kairės: dr. J. Genys (iš Washington, D.C.), Stasė Semėnienė, sen. Robert Dole. Leontina Dargienė 
ir Marija Kriauchunienė. 

Kas liečia šį mano vardu 
paskelbtą interviu, turiu pa
reikšti, š tai k ą : 

Jokio interviu nei angliškam, i 

kių sumą. Tačiau Rytų Vokie
tija nemokėjo nieko ir niekas iš 
jos. atrodo, neišreikalaus, nepai-

j sant visų rezoliucijų ir raštų 
nei prancūziškam ' ' aSkv 'os ' 1 j į V o k i c t i j o s P a r e i § ^ a m s . 
Naujienų" savaitraščiui n e s u | fydai teigta, kad trečdalis nacių 
davęs i r niekada su šiuo savait- V.<**kJ«> užėmusių Rytų Vo-
raščiu jokių kontaktų nesu f - P * ? » t » i f r t * * t i prie at 
rėjes. Kas šį tariamą mano in
terviu y ra parašęs,, iki šiol 
niekaip negalėjau išsiaiškinti. 
Gaila, kad man niekaip nepasi
sekė surasti "Maskvos Naujie
nų" nei anglų nei prancūzų kal
ba ir negalėjau patikrinti origi-

| lyginimo 
dams. 

nukentėjusiems žy-

JA V parama 
atsilikusiems kraštams 

Washingtonas. — Kongresas ; sute ikta Vietnamui 23.6 bil. 
patvirtino užsienio pagalbai 6 7 i dol., Indi ja i — 10.1 bil. dol.. 
bil. dol., nors buvo p r a š y t a 7.6 j Taivanui — 7.7 bil. doL, Brazi-
mil. dol. Pagalbos nebus suteik-; Ii ja i — 5.8 bil. dol.. Pakis tanui 
ta kraštams, kuriuose pažei- \ — 5.6 bil. doL. Iranui — 3-3 bil. 
džiamos žmogaus teisės. Je igu j dol-, PhilippinamS.— 3.1 bil. dol.. 
Čilei visi vieningai siūlė pagal- į Indonezijai — 2.9 bil. dol.. l u o 
bos neduoti, tai ki t iems k r a š - į sui — 2.6 bil. doL, Thailandui 

Ok. Lietuvoje mirė 
dar vienas kunigas 

SENATORIAI NUBALSUOJA 
PADIDINTI LĖŠAS SAVO RASTINĖM 
Pirmadienį senatoriai nubalsa-j a r į kurią vaidinę įstaigą, j is 

vo įstatymo projektą, kuris; taxi klaidas prirašo rast inės 
panaikino kai kuriuos nemoka- j išlaidų sąskaitai, o n e iš savo 
mus menkniekius, kaip barzdai I kišenės sumoka. 
muiiintis puodukus ir plaukų j Senatoriam*. leidžiama naudo-
šepečius, be t pakėlė pajamas ti iki 10 nuoš. jam skir tos raš-
vienu milijonu dolerių metams tinės išlaidoms sumos dėl bet 
kitoms raštinės išlaidoms. Ben-; kokiam, jo manymu, reikalingam 
drai. šis įstatymas, kuris buvo viešam reikalui. Tačiau šitokias 
priimtas 85 balsais prieš 10., išlaidas tur i papunkčiui surašyt i 
yra gana nuosaikus ir prilaiko ( i r įteikti at i t inkamai kontrolės 
Senato išlaidas šiems finansi-[ komisijai, kuri kas pusmetis jas 
niems metams, pradedant spalio atspausdins. 
m ^ n - Leidimas pakelti senatorių 

Šis įstatymas pakelia senato-; raštinės išlaidas 10 nuoš. kai
l i ų raštinių išlaidų ribas 1 0 | n u O s 545,000 dol. Be to. kiek-
j nuoš. Žemiausiai pakeliamos! vienas senatorius tu rės teisę ne-
Rhode Island senatorių sąska:-! mokamai naudotis dviem WAT 
tų ribos 3.738 dol., o daugiausiai telefono linijomis. Lkišiol sena-
Havajų senatorių. 13.784 dol. j torius galėjo vieną liniją gauti 
Visų kitų pakeliamos atitinka-. dovanai, o kitą, a t sakydamas 
mai tarpe šių dviejų sumų. Į pusės j am dovanai leidžiamų 

Pakėlimo suma yra nustato- j jigų t o ^ telefoninių pasikalbė-
ma pagal senatorių atstovauja- \ jimų. 
mų valstijų gyventojų skaičių ir 
tų valstijų tolį nuo Washingto-
no, nes nuo to priklauso jų ke-į l~Y*rr>;3 
lionių, pašto ženklų, laiškų, te-J 
leforio ir kitų raštinės išlaidų 
sąskaitos. 

i r pensijos 
Ok. Lietuva. — Birželio 22 i sąskaitos H'ashingtonas, — Darbo ae-

d. buvo palaidotas a. a. kun. Į ~ j R t a t v n i a s n e tik padidina i ^ t o r i u s **>" M a i J f P l e i s k ė , 
Paulius Astrauskas. Pakalnių kiekvienam senatoriui bendrą | k a d J J S r e m s l ą 8 1 ^ ™ P 1 ^ 
parara jos. Panevėžio vyskupijo- i ieįstinų raštinės klaidų suma 
je. klebonas. Velionis buvo gi-i bet praplečia ir sritis, kuriose 
męs 1905 m., kunigu jšventirtas { j a s g a ] i m a d a r v t i m g o l g p ^ 
Kaune 1935 m. Iš viso Panevė- j toriams buvo leista darvti ke-

į jektą. kad darbininkai į pensiją 

tams tokio vieningumo nebuvo. 
Nepaisant, kad trečiojo pa

saulio valstybės Jungtinėse Tau
tose dažnai balsuoja su komu
nistiniais kraštais . Amer ika 
joms yra suteikusi milžinišką 
paramą. Nuo antrojo pasauli
nio karo pabaigos ekonominės 
pagalbos suteikta už 93 bil. 
dol., karinės už 46 bil. dol.. įvai
riom finansinėm paskolom 63 
bil. dol.. įvairiom prekybinėm 
nuolaidom suteikė vien t ik 1975 
m. 3.2 bil. dol. Taip p a t įvairios 
privačios ir valdiškos bendro
vės daug padėjo patar imais , pa-
rūpindamos specialistus ir tech
nikus. 

j — 2.2 bil. dol., Cambodijai — 
2.2 bil. dol., Čilei — 2.0 bil. dol.. 
Mexico — 2.0 bil. dol.. Egiptui 
— 1.8 bil. dol., Kolumbijai — 
1.8 bil. dol. . Indokinijai — 1.6 
bil. dol.. Jo rdanu i — 1.5 bil. dol.. 
Argent inai — 1.3 bil- dol.. Peru 
— 1.2 bil. dol.. Marocco — 1.1 
bil. dol., Bengalijai — 1.0 bil. 
dol. i r k i toms valstybėms 41 bil. 
dol. I š viso 139.5 bil. dol. 

"Chicago Tr ibūne" dienrašt is 

: žio vyskupija šiemet yra nete 
j kusi daugiausia kunigų. Jau 
į anksčiau y ra mirę kunigai: 
Antanas Baltrukėnas. Jurgis 
Danys, Aleksandras Kemėšis, 
Juozas Žemaitaitis ir Alek
sandras Papučka. Ok. Lietuvo-

lionės išlaidų tarnybiniais reika- į 
lais tik į savas valstijas. Da- ' 
":>ar jiems leidžiama keliauti bet 
kur Amerikoj tarnybos reika
lais ir priedu kasdien išleisti iki 
35 dol. maistui i r nakvynei. 

Be to, senatoriai galės įskai-

! būtų išleidžiami tik su laukę 70 
m. amžiaus. Be abejo, kas no
rės, galės pasi traukti j pensiją 
ir anksčiau. 

Patarėjų neišvaro 
Nairobi, Kenija. — Dabar 

skelbama, kad iš Somali jos ne
bus išvaryti Sovietų patarėjai , 
nors nedidelė patarėjų dalis iš
vyko ir j jų vietas nebus atga
benta naujų- Sumažinimas esą 

je šiemet jau mirė vienuolikai. . „ . . . . , . , , _r., , . . ; tvti i savo rastines išlaidų sas-kumgų. Del t o jau vra kum-!,- - , . . _ , • - , ,. . « / • . . . . . .. , •! kaitą tarnvbinio keliavimo islai- ucma . .* u , y . ouiiuu.iuu.uv> o » gų, kurie turi aptarnauti po dvi I . Z _ . ., . . _ - . . . , ._, . , ° . -n. : das Kolumbijos srityje I Distnct , nebuvęs prezidento Br re jsaky-
' """' Į of Calumbia) ir savos valstijos! mas 

: srityje. Pavyzdžiui, .jeigu sena-
' torius pasiųs vieną savo padėjė-

Los A k e l e s . — Andrew', jų J miesto centrą nuvežti ar 
Lee, 25 m., šnipinėjęs Sovietų; parvežti oficialų dokumentą iš 
Rusijai, išdavęs Maskvai slap- ; • — 

Griežta bausme šnipui Patvirtino nutarimą 

tus kodus, nubaustas kalėjimu 
ligi gyvos gaJvos. Teisėjo nuo- JAV nebevetuos 

•sus nutarė sulaikyti 1 1 bil 
Washingtonas. — Jungtinės į neto lėktuvo statybai . 

Amerikos Valstvbės rems Viet-

v a k a r dienos vedamajame rašo 
kad sprendimai padaryt i k a m I mone. tai bausmė, kuri įspės ki-
duoti ir kam ne. y r a nelengva.! tus. kad nesiimtų tokio žaidi-
Sulaikyta paeaiba Indonezijai i r : mo. Lee buvo suimtas sausio 
Thailandui, tačiau šie k r a š t a i ! mėnesį prie Sovietų ambasados! namo priėmimą , Jungtines Tau-, 
stipriai kovoja prieš komuniz- Meksikos mieste, kur jis Sovie-;1 :^ ' "\ "• ™\^w* ^«" 
mą, o komunizmas juk i r y r a i tams norėjo perteikia slaptus 

Valstybės depar tamentas skel- ( Į m a u s i ą s visų žmogaus teisių ; kodus, padedančius atskleisti 

Washingt4>rea>. — Senatas pa
tvirtino prez. Carterio spren
dimą nevykdyti B-l lėktuvo pro
jekto. Senatas 59 pr ieš 36 bal-

mi-

uzeme Pietų Vietnamą. 
t / 

bia. kad vien 1976 m.. įvairiom 
žemiau minimom valstybėm, iš
skyrus Vietnamą, buvo sute ik ta 
9 bil. dol. parama, 
antrojo pasaulinio 

*2 

I š viso po 
karo buvo 

neigėjas. 

Sadatas kviečia žydus 

Cairas. Egiptas. — Prez. An-
war Sadat paskelbė, kad jis lei
džia grįžti visiems žydams, ku
rie, įsteigus Izraelį 1948 m., išvy
ko iš krašto. Sadatas teigia. 
kad jis nekovoja prieš judaizmą. 
bet prieš sionistų ekspansiją. 
Sadat šį savo žygį laiko įnašu 
į Vidurinių Rytų taiką. Sugr'žę 
žydai bus laikomi lygūs su ki
tais, nebus t raktuojami, kaip 
antros eilės piliečiai. Sadato 
sprendimas buvo atsakymas j 
Palestinos išlaisvinimo organi
zacijos kvietimą sprogdinti Iz
raelį iš vidaus, leisti grįžti 
jjiems į kraštus , B kur jie kilę 
Skelbama, kad Irakas. Sudanas 
pįetų Jemenas, ir Libija jau at 
siliepė į tokį kveitimą. gi Saudi 

Arabijos karalius Khaled sakosi • . m*me* *7taft» ta* . , t 4emm 
apoii»»kc6A4*« AUgrnžiCBO ifilaKiaA- , Jost tmvo pr^umata iibiro kalate Nijolė Sadūnaitę. .Nuetr. A 

TRUMPA/ 
IŠ VISUR 

— Prez. Carterio, kaip skel
bia Gollupo apklausinėjimų įs
taiga, populiarumas po 6 valdy
mo mėnesių buvo 6 3 % . Kene
džio ir Johnson > buvo po 7 4 % , 
Nixono 6 5 ' ' , o Fordo vos 3 9 % . 

— Texas v a b t y M s vienas 
narkot ikų vergas, ku r i am nar 
kot ikams reikia per dieną apie 
500 dol.. padarė 648 įsilaužimus 

! ir vagys tes . 
— V. Vokietijoj suprojek-

I t uo ta s salės žiebtuvėlis, užside-
\gąs saulės pagalba. Pardav i -
i nėjamas po 1.7." dol. Ūkanotom 
i dienom reikės iegtukų j iems 
i įsidėti žiebtuv«. vje y r a speciali 
Į vieta. 

— Argentinoje užd raus t a s 
j žurnalas "Cavil lo" u ž j ame pa-
| sireiškusį anti?' mitizmą. 

— Montn*aJ\je įvykusiame 
; Quebecko regio: o žydų konfe-
; rencija pasiūl* kad Quebecke 
j pagrindinė kalba bū tų prancūzų. 
i — ftidonezijoi bi tės ligi mir-
' ties sukandžioj.» t r is 3̂ — 5̂ rnetų 
1 vaikus 

Central Intel ligence Agency 
į (CIA) pranešimus. Lee. kabi-
! nečių dirbėjas, turtingo patalo-
go sūnus, tu rės atsėdėti bent 10 
metų kalėjimo, kol gaus teisę 

j prašyti bausmės sumažinimo. 
į Jis turėjo gaut i už savo šnipi- į 
nėjimo darbą iš rusų Tu 000 
dol. Christope Boyce. 24 m., 
kuris tarnauja prie slaptų spin
tų ir davė Lee reikiamus doku
mentus, yra psichiatro priežiū
roj. 

Pabrangimai ir 
papiginimai 

Telefonas brangsta 

» w Yorkas. — John de Bū
tis Amerikos telefono ir telegra
fo ištaigos viršininkas, skelbia, 
kad išlaidos labai kyla. tačiau 
gerinant įtaisus, išvengiama di
desnio telefono kainų kėlimo, 
tačiau vis tiek prašys leidimo 
pakelti kainas už telefoną 6"— 
7%. Bendrovėje dirba 938.000 
tarnautojų. 

Kava pmca 

Ciminnati. — Antroji savo di
dumu kavos bendrovė Folgers 
paskelbė, kad ji atpigins kavą 
20 et. svarui. Kainos sumaiš-
niir.os tuojau i r 10 uncijų kavos 
kainuoa dabar 3.25 d o l 

Rodezija ir planai 
Salisbury. Rodezija. — Min. 

piiTn. SmLth praneš* parlamen
tui, kad jis skelbia rinkimus 
rugpiūėio 21 d. Tais rinkimais 

parodyti, kad prez. Carteris ma-i jis norįs ..rauti pr i tar imo savo 
no, kad visa jau praeityje. planui Įvest negrus į vaidžią. 

Kas aukščiau — 
žmogus ar valstybe? 

mas 
JAV anksčiau tokį Vietnamo 
prašymą vetuodavo. Dabar 
Vietnamo įsileidimui pritaria. 

Varšuva. — Kardinolas Stcfan 
Wyszynski, užsiminęs apie pa
aštrėjusias priemones prieš disi
dentus, pažymėjo, jog neleistina 
nuvertinti žmogų, nustumiant jį 
ant žemiausios visų socialinių, pi
lietinių ir apskritai žmogiškųjų 
vertybių pakopos. Negalima su
sidoroti su žmogumi vien dėl to, 
kad jis kartais, praradęs kantry
bę, girožčiau pareikalauja savo 
pagrindinių teisių apsaugojimo. 
Negalima sakyti, kad valstybes 
reikalai yra svarbesni už žmo
gaus interesus, kad Žmogus gali 
būti aukojamas tautai ir valsty
bei. Juk nei tauta, nei valstybė 
negali egzistuoti H? žmogaus. 
Klibėdamas apie dabartinę padė
tį Lenkijoje, kardinolas pažymė
jo, jog krašte yra jaučiamas ne
pasitenkinimas ypač *irp jaunų 
žmonių, besisielojančiu jiem pri
klausančių žmogaus t • -ų apsau
gojimu. ."Vetenka tad stebėtis jau
nų žmonių reakcijomis. Nereikia 
jaunų žmonių nei kaltinti, nei 
smorkti. bet v 
suprasti 

: Tai reiškia, fcad Smith a tmeta 
: JAV ir Britanijos planą baigti 
, baltųjų valdžią Rodezijoj. 

Lėktuvai Saudi 
Arabijai 

Was.hingrtona.si. — Prez. Car
terio administracija manoma 
patvirtins 60 F-12 kovos lėktu
vų pardavimą Saudi Arabijai 
Lėktuvus parduoti buvo svars
toma jau keletą mėnesių, bet 
po Saudi Arabijos min. pirm. 
pavaduotojo apsilankymo Ame
rikoje, buvo reikalas pajudin
tas . Nemanoma, kad lėktuvai 
bus pristatyti anksčiau kaip 
1980 m. 

KAMarnoRius 
Liepos 20. Česlovas, Severą. 

Alvydas, Aukštuolė. 
l i epos 21 : Laurynas , Br., 

Prakseda, Rimvydas, Lasota . 
Saulė t eka : 5:31 v., leidžiasi: 

8:22 vai. 

OBAS 

Ohicagoje ir apylinkėse šian-
erčiau reikia juos'dicn šilta ir tvanka. Tempera-

| tūra 90 L 

http://ouiiuu.iuu.uv
http://Was.hingrtona.si


DRAUGAS, trečiadienis, 1977 m. liepos mėn. 20 d. 
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MYBES 
Melias 

GLOBOJA CHICAGOS S K A U T t ^ D f K J V - r RAMBVft 
R e a g u o j a ofcte. Irena Kegienė, 2652 W. 6 5 t h S t , Chicago, I l l inois , 60629 

S T O V Y K L O J E 
-Rafco stovyk:av'.-t ;: •. Custer. ir nemažai visų tautų brolių ir 

Mieh.. šiuo metu jau antra savai- sesių, šiemet dėi įvairių priežas-
tė stovyklauja daugiau ke tur iųš ių negalėjusių pilną laiką sto-
aimtu Chicagos lietuvių skautų ; vyki auti. 
ir skaučių su savo vadovais. "Li-1 Savaitgalio metu be jvairių iš-
tuanicos" tunte stovyklauja 170' kilmių atskirose stovyklose, vy-
broiių. 'Auš ros Vartų" tunto —!ko bendras visų stovyklautojų 
110. -Kernavės" t u r t e 90 ir "Ne- paradas ir iškilmingas vėliavų 
ri jos" tunto 50 sesių. Kiekvie- nuleidimas, o vėliau Įspūdingas 
nas tuntas stovyklauja savo Įsi- laužas. Sekmadieni visi stovyk-
rengtoje stovyklavietėje su savo Jauto jai ir svečiai dalyvavo 
atskira s:-.- -klos vadovybe ir 
programa. Ste" y klos tarpusavy 
art imai bendradarbiauja, turi 
bendrus laužus, vakarones, spor
to ir kitus užsiėmimus. 

Pirmąją savaitę oras buvo la
bai geras, stovyklautojų nuotai
ka nakili i r darbinga. 

bendroje šv. Mišią aukoje ir iš
kilmingame vėliavų pakėlime. 
Taip pat nemaža dalis tėvų ir 
svečių dalyvavo tradicinėje jū
rų skautų-čių jūros dienoje. 

"Nerijos" jūra skaučių tunto sesės žygiuoja parade R ako stovykloje Nuotr. Br. Juodelio 

Attge fr/att ai 
WOKLD-WIDB DAILY rm, 

S «soet* Sundays, Le^al totidays, days 
E oy :fae Utbuanjan CathoUc Press Soctety 

Sahterivtkjn Kates: 3304)0 — C M — % Cook County, Olinou S 
_ C*n*ri* Eia»ewhare la tfce U.&A. 32&00. Foreigo coun S 
= <n«a SSl.Oa 5 

Palto iKkida* 
= ratas nasiuattami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo 
E gavus ii jo mokesty atSymima, M kada skaUytujat yra 
s oookeięs. 

caucago. Cook 
«r Kanadoje 
iitut JJLV 
J2sieayje 
Savaitinio 

= • Redakcija dirba kasdien ||| • Redakcija straipsnius taiso savo 
Ę *30 — 4:30. ftettadieniai* jff nuožiūra. MaPaSSSikHų StfSipsaiS 
E 8:30 — 12.00 1] nesaugo. Juos grąžina tik iš anka-
E • Administracija dirba kas y to susitarus. Redakcija už skelbs-
E dien nuo 8:30 iki 4:30, Šešta iii ma tarinį neatsaką Skelbimu kai 
E dienias eafa 8:30 >ki 12:00 IjĮ aes psĮšhMČiaino* gsvps prašyme 

^liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiniuiimmi I 
DĖMESIO! 

Išlydėjus svečius i r atsisvei
kinus su tėveliais, stovyklon su 
grjžo rutina su darbinga nuo-

PraėjusĮ savaitgali stovyklą I taika, nes beliko tik dar savai-
apiankė keli šimtai tėvų ir sve-įtė stovyklavimo, kur iam buvo 
šių, jų tarpe LS Brolijos Vyriau-1 ruošiamasi ir laukta ištisus 
5ias skautininkas s. fil. Sigi tas 'metus. Nė nepajusime, kaip ta; Laikas — 1977 m. rugsėjo 
Miknaitis, LS Seserijos Vyriau- savaitė prabėgs i r šeštadienį 3<> d. 
sia skautininke v. s. Irena Kere- \ stovykloje pasirodys autobusai,, Vieta — Dainava, Manches-
iienė. Vidurio rajono vadeiva s. I kad iš gražiosios gamtos aplin-1 ter , Michigan. 

Sąskrydžio rengėjai Jū« į la-

Nauji laikai, naujos min tys ! 
Miela sese, mielas broli, 

Kviečiame Ju s į skautų vySs į 
vyr. skaučių, jūrų budžių ir g in 
tar iu sąskrydf — "Minčių juos 
ta" . 

Laikas — 1977 

fil. Liudas Ramanauskas, LS kos gąžintų mus vėl j eiviliza-! 
Brolijos jūrų skautų skyriaus ciją. O prie Jaunimo centro,! 
vadovas j . ps. Leopoldas Kupei- Chieagoje. saulutei slenkant j i 
kevičius ir kiti . Taip pat savait- vakarus, mūsų lauks pasiilgę : 
galį stovykloje praleisti atvyko . tėveliai. Stovyklautoja j 

\ 1 

slrinko mintimis pabendrauti su • bės bei kiekio ir žmogaus porei-
savo Amžinojon stovyklon iške- į kio miegui bei miego trukmei. 

Mat, miegant žmogaus centrinės liavusiais brol ia i 
šias atnašavo v. 
Šaukitis,S."J. 

sese. Šv. Mi-
kun. Antanas 

bai, labai laužia! 

Budime! 

Vyt. skaučių, tikt. vyčių, jū
rų skaučių ir jūrų skautų 8kg-

Srais metais ffc-pos 14 d. sukako 
penkeri metai ftuo a. a. Raimun
do Lino Ga#učio mirties. Tra
giškas įvykis nutraukė jo gyveni
mo siūlą stovyklon išvykimo 
dienos išvakarėse. Per tą laiką jo 
draugai vilkiuką! išaugo, ir savo 
pirmuosius loskiaraišcius pakeitė 
skautiškais ar net patyrusių 
skautų. Gyvenimas nestovi vie
toje — toje ptįSoįe aikštėje dabar 

T**. PR 8-3229 
DR. ANNA BALIUKAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

6449 So. Pulaski Road (Oawford 
kurie valgo' Medical Boilding). TeL LU 5*446 

Člaug brmzOS (av ių p i e n o SŪrlo) P r " r a a Hgtralns pagal susitarimą.. 
: Jei neatsiliepia, skambinti 374-8084. 

nervų sistemos celėse (ląstelė
se) susidaro tam tikrų proteinų 
"Žaliava" šiems proteinams yra 
maisto produktai — jautiena, 
kalakutiena, bananai ir kt . Tpač 
gerai miega tie 
č - * 
Brinzoje yra aktyviausių "mie
go proteinų". jm 

Jūres diena Rako stovykloje. Jūrą skautės įžodis ant liepto. 
Nuctr. Br. Juodelio 

CHICRGGo 3KJIUTINIMŲ DRAUGOVĖJE 
Prasidėjus vasaros atosto- |New Yorko 4 gintaro paveiks-

goms ir skaut iškoms stovyk- lėlius ir 15 porų pačios numegz-
loms. užverčiame ir mes iki ru- i tų raštuotų pirštinių, kurios 
dens draugovės knygą, mugės nesulaukė — sesės iš-

Draugovės valdybos sueigoje : graibstė sueigoje. O Birutės do-
pas sesę MeihrVierię. besivai-' vanotą siuvinėtą paveikslą drau 
šfndamos jos skanėstais, per- govės loterijoje laimėjo Nedie-
žvHgėm ptėėįuSB laikotarpio!nė. Taip pat gavome draugovei 
įvykius, patikrinome sąskaitas.! dvi įdomias knygas: v. s. O. 
Nuo pereitų metų gegužės mėn.; Zailskienė dovanojo knygą 

rių vedėjai ir sąskrydžio mdifa\ ^ ^ m ^ Į ^ te j o m 

dintys tėvai ir draugai ir šian 

tupėjome penkias , draugovės 
sueigas ir 4 valdybos 
džius. Dvi sueigos buvo 
rai su Skautininkų Ramove 

apie Balfą. o DLK Birutės drau 
posė- i gijos pirm. s. M. Babickienė at-
ber.d- j siuntė draugijos knygą "Dvide

šimtmetis" kurioje y r a ir mūsų 
Gruodžio mėn. turėjome viešnią | draugovės nuotrauka. 
iš New Yorko — s. B. Kidolie-į Stengiamės ir mes kitų nettž-
nę. Atvj-ko ji su didžiuliu siuvi- \ miršti ir geru darbeliu prisidėti. 
nėtų paveikslų kraičiu, iš kurių; S25.00 sumokėjome už gkautiš- * kelio Ženklus Didžiojoj K-

UNKĖJIMM 

Daugumai skautų ir skaučių 
stovyklaujant, Chieagoje likusių 
mintys ir nuoširdūs linkėjimai 
skrieja. į Rako mišką, kur lietu
višką skautybe Išgyvena mūšų 
jaunimas, kur dieną naktį budi 
mūsų sesės skautininkas. 

Ilgi būna skautiškieji metai — 
po srovyklos kelios savaitės atos
togų ir vėl darbas iš naujo. To
dėl ir siunčiame Jums, mielos Se
sės Skautininkės nuoširdžius lin
kėjimus i Aušros Vartų* Kerna
vės ir Nerijos tuntų pasakų pa
sauk Linkime Jums: 

— linksmai įsijungti į jaunų
jų "atsimeni, kaip mes..." 

—po ilgo budėjimo surasti va
landėlę poilsiui, 

— skubant naktį prie sapnuo
jančios paukštytės, nenulūžti ko
jų, lendant iš sesių pokštais ap
raišiotos palapinės, 

— sudaryti stiprią komandą 
sporto šventei prieš mieluosius 
Lituanieos brolius, 

— kepant 365-tą blyną prisi
minti, kad metuose stovyklau
jant tik dvi savaites ir nebus taip 
icaršta. 

— žengiant į didįjį paradą, pa
žvelkite i savuosius tuntas —-ICUT 
kitur stovyklauja ir taip gražiai žy
giuoja 400 lietuvių skaučių? — 
ir būkite laimingos. 

Dr. Jenas & BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 W. 63rd SL ' 
ChkagcIO. 61629 

Tel. 4 7 « * » 
Valandos pagal susitarimą 

dien savo -jaisiminimuose mato
me Raimundą — Liną krykštau
jantį linksimi vilkiukų būryje. 
Tebūna j am amžina laimė dan-
gilkoje stovykloje. 

Ž « © G A t ' S POREIKIAI 
MtE&tn 

PraneOzų biot»hemikai i r die! 
toibgai njtetatė priklausomybę 
t a iC maisto ir produktų koky-

S 0 P H J E B A R Č U S 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos i i WOF*A. 
Lietuvių kalba- kasdien nuo pirmu 

dienio iki penktadienio 1230 -» 
1*0 va!, popiet. — Segtadienj h-
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto 

Telef.: HEmlock 4-2413 
1490 A. M. 

715» S a MAPLEWOOD AVR 
C1DCAGO. ILL. 60829 

DR, VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LJGOS 

Marquctte Medical Cente* 
C132 So. Kedzie Avenoe 

Vai.: pirmad., antrad. ir Jcctvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 

šeštad. nuo 1 )ki 3 vai. 
Pag-al susitarimą.. 

Ofiso telef. WA 5-2670 
Rezid. tel. WAlbrook 5-3048 

iiimimi iriiMiiiini niiiiiimiimiujinmiHii ^ 

ŠVENTE PUTNAME I 

TeL Ofiso HE 4-5849, rez, 388-2223 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet. 

Antrad.. penktad. 1-5, treč. tr šeštad. 
tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51 st Street 
Tel GR 6-2400 

Vai.: pagai susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 ir 7-3: antrad. ir penkt. 
10-4: šoštad. 10-3 Vai. 

keliolika liko Chieagoje. įkus juostų diržus lietuvaitėms 
Vienas iš didžiųjų nuotykių j skautėms Brazilijoje. $20.00 pa 

— LSS skaut inlnkių suvažiavi- siųsta Seserijos socialiniam sky-
mas Chieagoje, įvykęs kovo riui. platiname Seserijos loteri-
mėn. Turėjome viešnių iš Los jos knygutes. Skautą Aide skai 
Angeles. N. Y., Ornahos- Cleve- • tėme. kad Australijoje vyksian-
lando. š imtas Skaučių Seserijos čios VI Tautinės stovyklos va-
skautininkių paminėjome 50-' dovybė ieško mecenatą. LSS gy 
ties metu sukakti nuo pirmojo venime ne viena mūsų draugo-
«&*tftininkių suvažiavimo Lie- vės narė yra dalyvavusi Tauti-
tuvoje. Nuoširdi padėka priklau; nėse, Jubiiiojinėse stovyklose 
so LSS skautir.inkių skyriaus įvairiuose darbuose. Gi šioj — 
vedėjai s. D. Sicmaškienei. su-i tolimojoj — dalyvausime nrinti-
šaukusiai šj suvažiavimą. \ mis ir įstojome j stovyklos me-

Dvi mūsų draugovės sesės iš- |cenatų "draugovę su 100 dol. 
vyko iš Chicscros: s. E. Abe!kie-! »• . * , 

. . „ . , . , . „ . *T Šiuo metu Rako ne issiKele gvventi i Putnamą, i . . "" T r i . * . __^ ' su jaunimu 
o v. s. A. ir B. Khores — \ Flo-1 

ridą. bet ryšys nenutrūksta. — 
vienoje sueigoje vaišinomės se-į 
sės Elenos saldainiais, atsiųs
ta is net rš Putnamo. 

stovykloje 
darbuojasi daug 

į Chicagos skautininkių. Joms vi 
somp siunčiame nuoširdžius 
sveikinimus ir linkėjimus. 

Džiaugiamės turėdamos daug 
bičiulių. Kaziuko mugės proga 
gavome dovanų. P . A. Maren-
holca.s dovanojo 10 Vyčiu, se
ge Birute KidGličiiė atsiuntė iš 

Draugovės valdyba 

— Blogis iš pradžios tengvai 
sunaikinamas, tačiau jis anga 
ir stiprėja tverme. Cicero 

kyloj sudėkite taip. kad jaunos se 
sės surastų ne tik lietuviškos 
skautybės kelia, bet ir jos tiksią, 

o kaip visų stovyklaujarifih| 
"Lietuva brangi" iš bendrojo ra
to nuskambės per SarSno slėnį, 
sujudins Nerijos laivo vimpilus, 
praplauks pro Kernavės Kuorą ir 
Aušros Vi r tų GojeB, tikime, kad 
JŪŠU darbas ir pasakojimas nebus 
veltui. 

Likusios Chieagoje 

MELDĖMĖS UŽ Mmusrus 

I -,.... ^ B y * J 4 į . 1 * * trakinė Naujosios An§Hjos 
| iMtOfic svėftlS - ūflmikas Nek. Prditetosios Marijos 
I SS!!? •?d ,S?'e Putname- Bus minima a*- f«rgio 

I - jrikni 
5 m^i . . . " r** 5 " * ? " — — • ' " * « -
| ifert^aičio 50 nL flurties saiaktis 11:00 v. s>. Mišio-
i «e-Po^ietiiie> programoje kalbės Pasauli© Lietuvių 

Bendruomenės pkmimiikas Bromus Namys, o Nerin-
f « Storyklautoios atliks meninę dalį. 

Ofs. tel. 135-44T7; Rez. 246-2883 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
Specialybe — Xerv^ fcr 

Kmoelnes Kgos 
CRAWFORD MEDICAL BtrTLDfNO 

6449 So. Pulasfei Road 
valandos pagal susitarimą. 

M . ir kuto; OLympfe 2-4130 
Dni PI KISIELIUS 

GY13YT0JAS t& CHUtORGilŠ 
144S S ^ 90t t Ava, Chwt» 

Kasdien 1-3 vai. ir S-S vai. vak. 
išskyrus trečiao:.-nin*. 

Šeštadieniais 12 tki 4 vn. pfjpi^t. 

TeJ. KBHaaee 5-181 i 
DR. WALTCR J. KIRSTHH 

( l i e t u v į gydytojas) 
S925 W e s t 5&th Street 

VtA.: pirmad., antrad., ftet*.-irtad. it 
penktafl. Man 12-4 vai. popiet ir 4.$ 
vai. vak. Treč. ir š.eSta<i. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA BR CBHRURGft 
KVtfOBBį ttt V A K i U O O S 

SPECIAUESn 
MEDfCAii BLIUMKO 

7156 9outb Westera ftrtUne. 
Valandos: Kasdien &ne 14 vai. ryte 

iki 1 vai. popiet 
Ofiso tel. R E 7-1168; rezid. 2Š*-2*19 
Ofc. B E 4-1818; Rez. FE 6-9801 

DR. I. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus figos 
2454 We*t 7 1 * 9t*eet 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: piraiaa., antrad., ketvirad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSAFre 

7051 So. trasftteohw. TeL 77S-MM 
Pritaikomi akiniai pagal įfesjttOl 

receptus. 
Didelis akiniu rčmu paslrtokUnaa 

Vai.: pirm., antr., penkt 1 »-S:«6 
Ketv. 1-8 v. vak. šešt 10-4 v. p. p 

Trečiadieniais uždaryta. 

IIMlW1ltMI|||||||||lllll|||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIUUfn.= 

Sopažin&ilrin» Amerikiečius su mūsų tautos 
kanSomis ir fflrinčiuję persekiojimu — 

TIE VI0UTI0IIS 0F HUMAN RI6HTS IR S0VIET 
OtODPlED UTRUARIA, a report for 1976. 

Knyga <fekun«lituota ir akademiškai paraofta. lflO 
paiL RteidD J A V LB Krašto Valdyba. Kaina $4.25 so 

DRAUGAS, 4545 W. e S r i S t . pd"shmtimu. 
n 

Gaunama: 

* ' 

{ Rezid. teL — GI 8-0873 
h DR. W. M. EISIN-EISIRAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LJGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA. 

6132 So. Kedzie Ave. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne-

at<Uiopia .skambinti: Ml 2-0061. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5898 
Specialybė Akių ligos 

3907 West I03rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

l l l l l l l l i i H l m i 

nimlHllltnll w£ 

Pastamjų ^elių mėnesių tai-
kotrapyje Chie*g5s jūrs iamSko-
ji šeima neteko trijų savo na
rių — j . b. valt. Juliaus Bobelio, 
vak. Eugenijaus KriaučelIBfiO ir 
gintarės v. v. Marytfe Bilitavi-
čiūtės. Praėjusi šeštadienį, 4:30 
vi i . ryto, pfrfniėšiems saulei spin
duliams skverbiantis pfo sjovyk-
lavietės fnėdfių Sakšts, ^Nėt i -
jos" tunto jSrų skautės ir "Li - « 
tuanlcos* tunto jftrų skautai ^-1SMUmnmilHli 

L A I S V Ė T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

Ar ni«s ir liekame laisvės pareigą savo tautai? 
Bent tiesa ttvBgiu mes glime ją nesunkiai atlikti, būtent 

Ogdydami BetMHtą knygą. 

tfl $5.r»fi n* daugiau paimdami Betuviškų knygų per metus, 
«e« g*»me prt Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS
VĄ UETIVJgKA KNYGĄ. Už tai mes gausime pasirinkti vi
sus Klubo idinius trečdaliu pigiau. 

Rašykite prie pirmos progos: 
LIEIt)TlšKbS KNYGOS KLUBUI 

4545 West 63rd Street 
Ocago, niinofs 69620 

pridėdami >.-
M». Otkytv.< 

Krabas : 
Wdfcatna« k 

6§ **tejHB0 mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei-
u i psairinktas knygas su tfečdanu nuolaidos. 

Ofiso teL PR 8-2220 
DR. JARIRA JAKSEf IČIOS 

J O K S A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 63rd Street 
Pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. šeštad. nao 1 -.k; 4 vai. 

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

DR. A. JERKIRS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
5214 No. Western Aminiu 
1002 No. Western Avenae 
Tel. atsakoma 12 valandų 

489-4441 — 561-4605 

s i « v o n&Ykkms mTSrmaeijad apie naujai iš- S 

»n tiwiįitii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiimHMMOimnttiittuiwnug < 
; -* 

įstaigos ir boto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAURAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 S. 491b Couth, Cicero 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus treč. ir i e s t 

Telef. —282-4422 
DR. ROMAS PETKOS 

AKIŲ LIGOS — CHMRtfROlfA 
Offcttt: 

111 H a WABASB AVK. 
4 § M NO. CE3fTttAIi AVK 

Valandos pagal susi tariau 

DR. FRARK PLECKAS 
(Kalba Betuvgkai) 
OPTOMETRISTAS 

W. 71st St. — M . 7S7-5149 
Tikrina akis. Pritaiko ĮIHBIJB Ir 

"Coataet leaatA" 
Vai. pagal susitarimą. TTždaryta tre& 

DR. LE0RAS SEtlUTO 
INKSTŲ, P0SLSS IK 

PROSTATO CHHIURGUA 
2656 W. 63rd Street 

Va i antrad. nuo 1-4 popiet 
i r fcstv. nao 5-7 vak*rt 

DR. t k SIMORAITIŠ 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 63td mmšt 
OHso tek*. R E 5-441* 

TĘCBKMGmCtJOO S6Kf* U K v ^ R f 
Vai.: pirmad.. aatrad., h.l»W<uči. h 

tuaKiaJ. araa 1 iki S vaL i u į l u t 

DR.fYT. TAVRAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
D—ik* III • • Uita * 
OffisM te re*. 2«52 W. 

Itf . FRospeot 8-11 
Ofiso vai.: plrtn, a*tr., trsB. ir 

penki, nuo 2*4 * « , ir t-8 t . fafe. 
Se»t 2-4 p. p ir kita 
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Diskriminuojamos 

PAVERGTOS BALTOSIOS RASES TAUTOS 

^m 

. 

Vakarų Vokietijoje leidžiamas 
"Muenchner Merkur" š.m. gegu
žės mėnesi paskelbė dėmesio ver
tą vedamąjį rašinį, parašytą Mi-
chael Heimo, antrašte ''Lėlių ka
ro šokis". Autorius turi galvoje 
Afrikos kraštų vyriausybes ku-
rios, Sovietams remiant ir kurs
tant, JAV-bėms ir kitoms Vaka
rų valstybėms finansuojant, įvai
riomis religinėms organizacijoms 
globojant, visomis išgalėmis sie-

4tia nuversti Pietų Afrikoje baltų
j ų valdžią ir daro viską, kad ją į 
savo rankas paimtų juodieji ša
lies gyventojai. 

Toliau autorius iškelia fak
tus, kad Afrikos negrų ir kitų tau
tų judėjimą jau kuris laikas re
mia tiek Rytų, tiek Vakarų vals
tybės. Afrikiečiams padėti ke
liauja nemaža europiečių ir ame
rikiečių. Jungtinės Tautos viso
mis išgalėmis užtaria naująsias 
Afrikos valstybes, kurios, vos iš
siritusios iš vystyklų, tuojau pri
imamos į JT valstybių tarpą ir 
tampa pilnateisiais pasaulinės 
bendrijos nariais. 

Sovietai visomis išgalėmis 
stengiasi padėtį išnaudoti. Jie pa
gal iš anksto paruoštą planą ka
riškai apmoko afrikiečius, teikia 
jiems ginklų, sudaro jų kuopas, 
batalijonus, pulkus, o kai kur ir 
armijas. Iš tiesų tai yra "lėlių ka
riuomenė", kurių siūlų galus 
tampo Maskvos "operatoriai". 
Tokiu būdu nemaža Afrikos da
lis neseniai pateko Sovietų Są
jungos kontrolėn. 

rikos 
Iki XIX a. vidurio visame Af-

žemyne tebuvo viena 
nepriklausoma valstybė — Etio
pija. 1848 metais atsirado antra. 
Ta i buvo nedidelė (110,000 kv. 
km. ploto) Liberijos valstybė, su
kurta JAV-bių organizacijų pas-
fafigomis, skirta išlaisvintiems iš 
vergijos negrams. 1922 m. ne
priklausoma Valstybe pasiskelbė 
Egiptas. Visos kitos plačiosios Af-

į rikos žemės buvo Britanijos, 
Prancūzijos, Italijos, Portugalijos, 
Ispanijos kolonijos. 

Nepriklausomos valstybės Afri
koje pradėjo kurtis po II pasau
linio karo, kai didžiosios Europos 
valstybės atsisakė savo koloniali-
nės politikos. Pirmasis nepri
klausomybę gavo Tunisas 
(1956). Nuo tada valstybės dygo 
kaip grybai po lietaus. Šiuo me
tu Afrikoje jau yra 49 nepri
klausomos valstybės. Paskutinė 
fų Džibuti, teturinti 200,000 gy
ventojų. Iš jų tarpo gal dešim
ties valstybių gyventojų skaičius 
nesiekia vieno milijono. Nepri
klausomybę gavo daugelis šalių, 
neparuoštų ją priimti. Visose 
naujose valstybėse trūksta inteli-
gentinių pajėgų, mokslo žmonių. 
Gal ryškiausias Afrikos vadų pa
vyzdys gali būti Ugandos diktato
rius Idi Aminas, kurio kruvinos 
ir kitokios išdaigos gerai žino
mos visame pasaulyje. 

Tačiau niekas iš geros valios 
žmonių nesako, kad valstybinių 
teisių negrų gentims ar arabų 
tautoms suteikti nereikia. Kiek
viena tauta turi teisę į nepri
klausomą gyvenimą ir, jeigu jį 
gįuina. reikia visam pasauliui 
džiaugtis. 

* 

- Bet grįžkime prie redaktoriaus 
Michael Heimo minčių. Jis to
liau nuosekliai išveda, kad Afri
kos tautoms ir gentims duotą 
laisvę tuojau ima piktnaudoti 
Maskva, plėsdama savo kolonia-
Hnę imperiją.Mes šia proga norė
tumėm dar pridėti, kad daugelis 
Afrikos kraštų laisvės iš tiesų ne
gauna, nes jų suvereninę valdžią 
tuojau paglemžia Maskva betar
piškai ar per savo satelitą Kubą. 
Vadinasi, Sovietų imperija teri-

*oriškai ir demografiškai auga 
Vakarų Europos kraštų sąs-
kaiton. 

Toliau M. Heimas nurodo, 
kad niekas rimčiau nė nebando 
Sovietų kolonialinės imperijos 
augimo sustabdyti. Šiuo metu so
vietinių rusų imperijos sudėtyje 
Europoje ir Azijoje yra įjungtos 
122 tautos ir keliolika valstybių, 
jų tarpe Lietuva, Latvija, Estija, 
Ukraina, Gruzija, Gudija, Azer-
baidžianas, Sovietų satelitai — 
Lenkija, R. Vokietija, Čekoslova
kija, Vengrija, Rumunija. Bulga
rija... Amerikos žemyne jie turi 
Kubą. 

Vis tai yra seni, aukštos kul
tūros kraštai, turį garbingą vals
tybinę praeitį, aukštą kultūrą, li
teratūrą, sukūrę daug vertybių ir 
daug davę pasauliui. 

Kodėl gi tie, kurie taip karštai 
ir energingai kovoja už Afrikos 
kraštų nepriklausomybę, kurie 
prievartauja Pietų Afrikos vy
riausybę perduoti valdžią juodo
sios rasės žmonėms, nė pirštelio 
nepajudina prieš sovietinių rusų 
kolonialinę imperiją? 

Kodėl 34 valstybių vadai prieš 
dvejus metus Helsinkyje pasira
šė gėdingą vadinamosios "Euro
pos saugumo konferencijos" bai
giamąjį aktą, pripažindami So
vietų Sąjungai jos pokario meto 
užkariautas šalis? 

Sovietinių rusų pavergtos tau
tos, nieko neturėdamos prieš 
naujų kylančių negrų respublikų 
nepriklausomybę, vis dėlto turi 
teisės reikalauti, kad jos nebūtų 
diskriminuojamos ir kad jų tau
tinės bei valstybinės teisės būtų 
prilygintos negrų gentims. 

Bet apie gavimą negrų teisių 
Sovietų pavergtiesiems kraštams 
kalbėti tuo tarpu dar netenka. 
Matyt, kad "dar neatėjo valan
da". Vis dar nėra didžiosios vals
tybės, kuri Sovietams pasakytų 
tiesą j akis. Naudodamiesi vaka
riečių ištižimu Sovietai taip toli 
eina, kad bando tvarkyti Ameri
kos reikalus. Kaip vakar "Draugo" 
1 puslapyje paskelbėme, Sovietų 
spaudos agentūra Washingtone 
(Novosty Press Ageney) išsiunti
nėjo daugeliui Amerikos laikraš
čių raštą antrašte "Week of cold 
War" (Šaltojo kuro savai tė) , 
kuriuo griežtai pasisako prieš A-
merikos įstatyminę Pavergtųjų 
tautų savaitę ir nurodo, kad jos 
įstatyminis aktas prieštaraująs 
Helsinkio paktui, kurį, kaip ži
nome, yra pasirašęs ir buv. JAV 
prezidentas Gerald Fordas. Vy
tauto Zenkevičiaus pareiškime 
sakoma, kad ši pavergtųjų tautų 
savaitė turėtų būti paskutinė 
(This year's cWeek of Enslaved 
Nations' could be the held in the 
United States"). 

Mes, žinoma, esame kitos nuo
monės ir gerai žinome, kad JAV-
-bėse įstatyminė Pavergtųjų tau
tų savaitė bus ir toliau minima. 
Mus tiktai stebina didelis Sovietų 
įstaigų akiplėšiškumas — kiši
masis į Amerikos vidaus reikalus. 
Ar gali viena valstybė įsakinėti 
kitai, kokias šventes švęsti, ku
rias dienas minėti ar neminėti? 
Ar gali, sakysime, Amerika nuro
dyti Sovietams, kad jie nešvęstų 
kad ir gegužės pirmosios ar ne
minėtų spalio revoliucijos šven
tės? Amerika, žinoma, nenurodi
nėjo ir nenurodinės, o Sovietai 
bando tai daryti. Užgniaužę bet 
kurias žmogaus teises savo pilie
čiams, jie jau siekia tą patį pa
daryti Amerikoje. 

Žinoma, Amerikos vyriausybė 
Sovietų nurodymų nepaisys, juo 
labiau, kad Fordo — Kissingerio 
laikai jau praėjo. Bet ir pavergtų 
tautų žmonės Amerikoje turėtų 
labiau sukrusti, geriau susiorga
nizuoti, nesiduoti Sovietų mal-
tretuojami ir reikalauti savo 
kraštams bent jau tokių teisių, 
kurias pastaruoju laiku yra 
gavusios Afrikos negrų gentys. 

b.kv. 

DIDIEJI ŠIAURĖS PROJEKTAI 
žemes turtai ir pragyvaumas 

Šiaurėje suradus žemės turtų, 
tik po Aliaskos tundra, mano
ma, yra 10 bil. statinių naftos 
ir 30 trilijonų kubinių pėdų 
gazo. Pradėt i ir projektai tiems 
tur tams išnaudoti. Vienas pir-
m u J ų — Trans Aliaska Pipeli-
ne projektas, kuris jau yra baig
tas ir nafta iš Prudhoe įlankos 
rajono tekės po 1.2 mil. stati
nių per parą į Valdez uostą, iš 
kur tanklaiviais bus gabenama 
toliau j J A V pietus, š i s projek
tas buvo numaty ta s 1969 m. su 
900 mil. dolerių biudžetu. Jo 
statybos darbas buvo pradėtas 
1974 m., o biudžetas pašoko iki 
7,7 bfi. dolerių. 

Vykdant šį projektą, teko nu 
galėti Aliaskos žiemos 

J . V A K K U t N A S 

Trans Alaska Pipeline ben
drovės pirm. Ed. Pat ton pasa
kė, kad tą 800 mylių ilgio naf-

^alima pravest i 
u. jei nebūtų 
>s taisyklių ir 
• -orių. š io naf-

H geriausia pa-

šalčius. 
kalnus, slėnius, upes, žemės pa
viršiaus nelygumus, pelkes, 
brūzgynus. Buvo aiškinama, 
kad yra geriau, jei naftotiekio j 
vamzdžiai y ra kiek pakelti nuo 
žemės, nes tokiu būdu lengviau 
pastebėti vamzdžiuose atsiradu-

JUOZAS KAJECKAS SULAUKĖ 80 METŲ 
GRAŽINA KRIVICKIENfc 

Aštuoniasdešimt metų tai no- bet. ir jos sveikata kiek susilp-
t rumpas žmogaus pragyventų i nėjo. Jai pasidarė per sunka 
metų laikotarpis. Tačiau, su- rūpintis visais kasdieniniais rei-
laukus tokio amžiaus, dažnai kalais. Jų sūnus Gabrielius, pa-

JAV prezidentas Jimmy Carter. 
sutikęs būti Winsconsino Lietuvių 
dienos garbes komiteto nariu. 
WLD įvyksta liepos mėn. 31 dieną, 
Kenosha, Wis. 

sius įskilimus, įtrūkimus, kai 
po žeme t ą vfeką pastebėti sun
kiau, nors kitu atveju yra sau
giau. B e t š i o naftotiekio 
vamzdžiai Ibuvo sudėti įvairiai: 
pakelti nuo žemės, įkasti po že
me ir net p o upės dugnu, nors 
aiškinama, kad upės vanduo tą 
žemės uždanga gali nuplauti ir 
vandenyje liks nuogi vamzdžiai. 
Upėje sprogę vamzdžiai gali už
nuodyti vandens gyvūniją. Ve
dant vamzdžius po Aliaskos su
šalusia žeme, nuo naftos įkai
tusių vamzdžių aplink a ts i ras 
dumblynas. Jei reikėtų žiūrėti 
visų galimų blogybių, būtų sun
ku pravest i naftotiekį. Todėl, 
dedant š io naftotiekio vamz
džius, viskas buvo taikyta prie 
vietos sąlygų. 

totiekį buvo 
greičiau ir pigi: 
buvusios krū \ 
gausybės insper 
totiekio linija y 
šaulyje. J i tarnaus 20 ir dau
giau metų be didesnių proble
mų. Naftotiekio didesnė dalis 
eina žemės paviršiumi ir y r a 
izoliuota, kad hutų apsaugotas 
nuo pašalinės įtakos. 

Brangi statyba 

Vedant šį naftotiekį teko 
brangiai mokėt: už darbą, ne
skai tant medžią sos. mašinų i r 
įvairių įrengimų. Darbininkai 
per valandą gaudavo 12—17 do
lerių. Suvirintojai, o dažnai ir 
kiti darbininkai galėjo dirbti 
po 14 valandų per dieną i r 7 
dienas savaitėje. Ne visi buvo 
pajėgūs ta ip ilgai dirbti. Naf
totiekio linijoje buvo pas ta ty ta 
12 stovyklų, kurios kartais a t -
seidavo p o 10 mil. dolerių. 
Reikėjo pastatyt i gyvenamas 
patalpas, valgyklas, skalbyklas, 
krautuves ir kitokias patalpas. 
Stovyklose gyveno po 1000 ir 
daugiau dirbančiųjų. Kaip a n t 
mielių pašoko Fairbanks mies
tas , kuris y ra prie to naftotie
kio linijos ir pusiaukelyje t a r p 
šiaurinės ir pietinės Aliaskos. 
Cia privažiavo daug darbinin
kų gauti darbo prie naftotiekio 
statybos. Net vietiniai •vyrai 
išėjo prie tų gerai apmokamų 
darbų, o mieste jų darbus pe
rėmė žmonos. To miesto ban
kuose per metus indėliai pašo
ko 109 mil. dolerių. Miesto gy
ventojų skaičius pėr porą metų 
iš 50,000 pašoko iki 75.000. 
Trūko gyvenamų patalpų ir ki
tokių institucijų, tik netrūko 
mokyklų, nes čia daugiausia at
vyko dirbti viengungiai, o vedu
sieji daugiausia savo šeimas bu
vo palikę senose gyvenvietėse. 

Prie naftotiekio statybos yra* 
geri uždarbiai, bet ir pragyveni
mas brangus : pieno kvorta — 
1,5 dol., kiaušinių tuzinas — 2 
dol., duonos kepaliukas — 1.6 
doL Už pernakyx>jimą. privačia
me name — 10 dol. Brangūs ir 
įvairūs patarnavimai. Žinoma, 
pasibaigus naftotiekio statybai, 
pasibaigė ir geri uždarbiai.. Vie
nas taksistas sako : "Kai dirbau 
prie naftotiekio s tatybos, ga
vau po 12 doleriu per valandą. 
Dabar vėl turiu pasitenkinti 

t aks i s to uždarbiu". Greičiau
sia, k a d Fai rbanks miesto augi
mas nekris i r vėliau, nes pro jį 
bus vedamas Alkan bendrovės 
gazotiekis, kuris toliau pasuks 
į Kanados Yukon. Britų Kolum- i 
biją. Albertą ir toliau į pietus; voje 80 metų sulaukusį buvusį lankyti ir matyt i savo vyrą. 
ir r y t u s . 

žmogus pasitraukia iš viešo gy
venimo, ta r tum slėpdamas sa
vyje reikšmingų, neužfiksuotų 
įvykių virtinę. Cia turiu gal-

sitaręs su gydytojais, pa ta rė 
jai apsigyventi tuose pat poilsio 
namuose, kur gyvena J. Rajec
kas. Tuo būdu ji nuolat gali 

Eskimų veikla 

Aliaskos eskimai pradžioje 
priešinosi t a m projektui , nes, | 
esą, nukentėsiąs jų gyvenimo j 
lygis : išnyks žvėrys, žuvys. Bet 
vėliau jie su tuo projektu suti
ko. Už nusavintą žemę eskimai 
ir ki t i gyventojai gavo apie bi
lijoną dolerių a rba 140 kartų 
daugiau, negu JAV vyriausybė 
Rusijai sumokėjo už visą Alias
ką. Dabar i r eskimai pamatė, 
kad bilijonų dolerių įplaukimas 
į Aliaską jiems y r a naudingas. 

Eskimai , turėdami pinigų, 
pradėjo mestis į biznį P e r vi
są Aliaską eskimų y r a 12 rajo
ninių organizacijų i r 220 kaimo 
bendruomenių. J ie jau investa
vo 150 mil. dolerių nuosavybėms 
įsigyti bei institucijoms sukurt i . 
Anchorage mieste jie už 18 
mil. dolerių pirko Milton vieš
butį, įsteigė naują Aliaskos 
banką ir ki tas institucijas. Jei 
prieš 7 metus Barrow mieste 
eskimų šeima per me tus turėjo 
8,000 dol. įplaukų, tai d a b a r jų 
turi 22.000 (T. S t 1977. VH. 
9, B . L ) . 

Geri uždarbiai duoda pliusų, 
bet duoda ir minusų. Barrow 
mieste alkoholinių gėrimų per 
mėnesį parduoda už 100,000 do
lerių. Pakilo savižudybių, šei
mų išsiskyrimų ir kitokių nusi
kaltimų skaičius. Aliaska iš 
naftos mano gaut i 20 ̂  pelno, 
kas per 30 metų sudary tų bili
joną dolerių. Jei kada Aliaskoje 
buvo aukso ieškojimo karštligė, 
tai dabar t a s auksas a te ina ki
tu keliu. 

T r a n s Alaskos Pipeline pro
jek tas davė pamoką, patyrimą 
vykdyti k i tus projektus, kurie 
eis pe r Kanadą. P e r Kanadą te
kės nafta i r gazas. Didesnė tų 
žemės tur tų dalis pa teks į JAV. 

Lietuvos atstovą 
Juozą Kajecką. 

Washiiigtone 

Juozas Kajeckas gimė 1S97 
m. Birželio 17 dieną Shenan-
doah. Pa. 1909 m. jus buvo 
parvežtas artimųjų j Lietuvą. 
Baigė Marijampolėje Rygiškių 
Jono gimnaziją, studijavo Kau
no. Montpellier ir Paryžiaus 
universitetuose teise ir politi
nius mokslus ir gavo mokslo 
baigimo diplomus. Xuo 1P29 
metų dirbo Užsienių reikalų 
ministerijoje Kaune, vėliau dip-

Cna Kajeckienė lankymo me
tu mielai pasakoja keletą epi
zodų iš savo įdomaus gyve
nimo. 

Ona Vyburytė - Kajeckienė 
gimė. augo ir mokėsi Vilniuje. 
Ji prisimena vyresnių ir jaunų 
lietuvių džiaugsmą, kai Vilniuje 
buvo sudary ta Lietuvos Taryba 
ir 1918 metais vasario 16 dieną 
paskelbta Lietuvos nepriklauso-
myoė. Ji pasakoja, kad yra dir
busi Lietuvos pasiuntinybėje 
Berlyne, kur dirbo pirmieji Lie-

lomatinėje Lietuvos tarnyboje, l u v o s diplomatai: Viktoras Gai-
užsienyje, kaip Anglijoje. £vei-1 l i u s j u o z a s Urbšys, Stasys Lo-
carijoje, Olandijoje. Berlyne. 
Jis dalyvavo įvairiose tarptauti
nėse konferencijose, atstovau
damas Lietuvos reikalams. 1940 
metais iš Berlyno, kur 1930-
1940 m. ėjo Lietuvos pasiunti
nybės patarėjo pareigas, atvyko 
į Ameriką ir Lietuvos pasiunti
nybėje VVashingtone prie mini-
sterio Povilo 2adeikio buvo pa
skirtas pasiuntinybės patarėju. 
Po ministerio P. Žadeikio mir
ties (1957. V. 11) Ugi 1976 me
tų ėjo Lietuvos atstovo parei-

MILHONAS M T H E J U J 

Sekmadienį Fiekl muziejuje at
silankė jau milijoninis žmogus į 

į Tutankhamuno įkapių parodą. 
į Nepaisant tokio gausaus lanky
tojų skaičiaus, paroda atneš 

Į apie 47,000 dol. nuostolių, nes 
j jos suorganizavimas ir įrengi-
įmas kainavo 1.4 mil. dol. 

Juozas Kajeckas 

gas Charge dAffaires titulu. 
Washingtone per paskutiniuo

sius metus, siaučiant vandaliz
mui, plėšimams, J. Kajeckas ir 
O. Kajeckienė buvo kelis ka r t j s 
gatvėje užpulti, apiplėšti, su
mušti. Pamažu jo sveikata ir 
atmintis sEpnėjo. Dabar jis yra 
reikalingas specialios priežiūros 
ir šiuo metu gyvena pailsio na
muose (3333 Wisconsin Ave., 
Wasihington, D. C 20009). Su
laukęs 80 metų jis vis dar susi
rūpinęs eitų pareigų problemo
mis. 

Ona Kajeckienė persikėlė į 

zoraitis. Dėl susilpnėjusios 
sveikatos kur iam laikui iš t a r 
nybos pasitraukė, o sustiprėjusi 
studijavo Prancūzijos Montpel
lier universitete administraciją 
ir ekonomiką bei prancūzų kal
bą ir jsigijo prancūzų k a l x » 
mokytojos teises. Grįžusi j Lie
tuvą dirbo Užsienių reikalų mi
nisterijoje. Ištekėjusi už Juozo 
Kajecko, keelrius metus gyveno 
užsienyje. 

Paklausus, kokie buvo j o s 
maloniausi gyvenime prisiniini-
mai. pasakė, kad tai buvę jiems 
gyvenant Londone. Neužmiršta
mas jų atsilankymas pas Angli
jos karalienę Ezbietą I, o ypač 
karalienės priėmimas Garden 
Party. Tuo laiku ten buvęs 
priėmime lietuvių kilmės Giel-
gud (aktoriaus Sir Gielgud b ro 
lis) su specialiu dėmesiu ją p r i -

: statė karalienei, pasakydamas, 
kad tai Madame Kajeckas. Ka-

i ralienė pasisveikindama pafclau-
! sė, kaip seniai ji esanti Londo-
į ne. Į tai Kajeckienė atsakė, 
kad jau ke'eri metai. "I remean-
ber your name", atsakė kara 
lienė. 

Antrajam pasauliniam karu i 
prasidėjus, Kajeckai gyveno 
Berlyne. Kajeckas ėjo pasiun-
tinybės patarėjo pareigas, o t u o 
laiku Lietuvos pasiuntinys i r 
įgaliotas ministeris Berlyne bu
vo Kazys Škirpa. 

Ta pat proga tenka paminė
ti, kad didžiausią pagalbą i r 
nuoširdumą O. Kajeckienei išsi
keliant iš Lietuvos pasiuntmy-
bės ir esant šiuo metu poUsJo 
namuose, teikia Vitėnai, ypač 
Vitėnienė. Kajeckai yra t a i p 
pat globojami Lietuvos a t s 
tovo dr. S. Bačkio ir Backienės 

nedidelį butą netoli pasintinybės, bei Kajeckų sūnaus, 

— Dažnai giriamės, jog nie
kad nenuobodžiaujame, o ta
čiau pučiamės nejunta, kaip 
a'ažnai esame kitiems nuobo
dūs. La Roehef oocaaU 

— Geriausi dalykai i r geriau
si žmones iškyla iš nuošalumo; 
esu prieš suvienodintą visuome
nę, todėl noriu geriausios dalies 
iškilti Kobert Fro t* 

Užšaldytos pupos 
NOVELĖ 

ANATOLIJUS KAIRYS 
7 

J i buvo gera ir svetinga moteris, karo našlė. J i 
priėmė mus išskėstomis rankomis. Gerą valandą sėdė
jome gurkšnodami namų darbo vyną ir kalbėdami apie 
viską ir nieką. 

Mane paguldė salonuke ant kareiviškos lovutės, 
o Uršė su pussesere užsidarė gret imam kambary. 

Buvau neapsakomai nuvargęs, o vynas galutinai 
pribaigė. Užmigau greit ir miegojau ilgai. Kai nubu
dau, jos abi buvo kažkur išėjusios. Negirdėjau. Nusi
prausęs ir apsirengęs bėgau į gatvę ieškodamas ko
kios nors valgyklėlės. Į posėdį t ikrai pasivėluosiu. 

Grįžau į namus pavakariais, gerokai vėliau kaip 
buvome sutarę. Uršė manęs jau laukė truputį nekant
raudama. 

— Dabar parodykit Wuerzburgą. Esu laisvas iki 
ryto dešimtos. 

— Nedaug kas tenka rodyti. Miestas, kaip j au 
matėte, sugr iautas , —kalbėjo ji užsidėdama juodas 
odines prištinaites ir pasižiūrėdama į an t sienos paka
bintą didelio veidrodžio atlaužą. 

— Tą sugriovimą aš ir noriu pamatyti . 
I r mes išėjome. Aš prašiau mane vesti labi antrini 

nukentėjusioms gatvėmis, rodyti jau nebe rodom HS šio 
nuostabaus miesto vietas ir įžymybes, pasakoti man 
visas šių d a r tebesmilkstančių griuvėsių paslaptis. Aš 
prašiau aiškinti ženklus ir stebuklus — kam įį& ttu*-

havo vakar ir ką jie liudija šiandien... 
Kur nepažvelgsi — mirusio miesto akys žiūri į 

tave. Žmonių nesimatė. Kur-ne-kur vienas ki tas sėdėjo 
ant sudaužytų savo gyvenimo palaikų ar palinkęs ka
sinėjo... Koks beviltiškumas! Beprasmiškumas! žo
džiais neišreiškiams skausmas i r ka r tu ironija! 

Mes priėjome centrinę Wuerzburgo miesto aikštę. 
— Tai reprezentaciniai valstybės rūmai. Kuni

gaikščiai juose gimė, gyveno i r mirė. Karaliaus galva 
nunešta... Šventųjų stovylos išlankstytos ir išmėty
tos, nelyginant išdykusių vaikų žaislai. Katedra, ba
zilika ir garsieji keturi bokštai! Žiūrėkite, ta i vyskupų 
rezidencija! Didžiausias degėsių laužas dabar! 

Uršė kalbėjo uždususi i r susijaudinusi. Abi jos 
rankos, lyg malūnėlio sparnai sukosi aplink, ir atgal , 
ir į visas puses taip, kad sunku buvo susigaudyti, kas 
buvo kur. kokie rūmai, pasta ta i a r paminklai stovėjo. 

— Jų nebebus galima a ts ta ty t i , — lyg peiliu dū-
riau į jos širdį, norėdamas sus tabdyt i jos kalbinį en
tuziazmą. 

Ji tačiau neatsakė ir kiek patylėjusi tęsė: 
— Ten buvo universitetas, o t e n biblioteka. Pa

žiūrėkite ten... Istorijos muziejus! Karaliai, princai, 
kardinolai ir vadai... Auksinė Fridricho Didžiojo... 
Walter von der VogeIweide... O, Gotteswill... 

— Nepataisoma. Neats tatoma. Nesugrąžinama. 
Jos žvilgsnis rodė vis didėjantį nepasitenkinimą 

mano pastabomis. Aš paėmiau jos ranką ir supau-
džiau, lyg ats iprašydamas. Ranka švelni ir šilta. Va
karo prieblanda pradėjo mus supti. Aš kalbėjau pats 
sau, sunaikinimo mistikos apimtas : 

— Mirtis. Fosforas. Puvėsių kvapas. Žuvęs mies
tas . Sunaikintas be vilties a ts ta ty t i . Net geležis išde
gusi. Wuėrzburgo nebėra. J i s niekada nebebus tuo. 
kas bnvou Mirtis mus s eka Mirtis žvelgia iš kiek 

vieno smilkstančio kampo. Mirtis kvatojasi iš mūsų 
vaikiškų kalbų. Mirtis juokiasi ir iš mūsų jausmų, 
iš mūsų ranki} susispaudimo... 

— Jūs nepažįstate vokiečių tau tos! 
Ji ištraukė savo ranką iš manosios ir pasitrau

kė. Balsas jos kietas ir skaudus, bet ji valdėsi. Išraus
t a ir atsileidžia. Stebiu ją ir nesipriešinu jos leng
vam žaismui. Staiga ji prisiartino ir užmetė ant ma
no akių nosinaitę. Kol aš susigaudžiau, kas vyksta, 
ji užrišo ir paėmusi rankas vedėsi paskui save. 

— Spėju, jūs nebuvote fronte ir nematėte mirštan
čių savo geriausių draugų. Spėju, ne laiško neperda-
vėt žuvusio kario motinai, našlei a r mylimajai Spė
ju... 

Keista mintis į mano galvą šovė. Aš nutraukiau 
jaudinančiai kvepiančią nosinaitę. Ji juokėsi garsiai. 
Man buvo gėda ir pikta, bet išgąsčio nuslėpti nega
lėjau, ftmiau juoktis kartu su ja. 

Stovėjom prieš sveikutėlį pastatą. Virš ornamen
tuotų durų plevėsavo iškaba, sakytum kovoj laimėta 
vėliava. Spalvotų marmuro kolonos, freskose amūrai 
žaidžia strėlėmis ir širdimis, an t išlyginto akmens 
vyriškų ir moteriškų vardų eiliuoti deriniai kalbėjo 
patys už save. Aš klausiamai pažiūrėjau į Uršę. 

— Tai garsioji Sužadėtinių kavinė. Ir mes jo je 
susižiedavome... 

Prisiminimų paveikta ji tylėjo ilgiau. panėrusi 
akis begalybėje vardų. Ak, kas žino, gal ir jos v a r 
das ten buvo įkaltas "amžinam atminimui". Aš pa
minu ją už parankės ir priglaudžiau prie savęs : 

— VYuerzburgns sužadėtinių miestu vadinamas. 
— Taip, — tarė ji atkreipdama savo veidą į mane. 
— Nuostabu. Viskas sugriauta, o Sužadėtinių ka 

vinė nepaliesta, — neslėpiau savo nusistebėjimo. 
t ^ tBnj dangiaaJi __ 
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P A R D A V I M F I 

.. | { * ^ ****** aa'Mttū^ 'lofci** dfe*i į*a*- t 
—» ti net keliuose koncertuos. Kaį į 

}P4* Capkausiaia lankėmės Ĵ ijržą- I 
Į lio 3 d., ateities planas buvo l 

į uaksi. bkžeiio .14 o. dainavimas i 
į Montrealyje. bttželio 15 d. —j -- , . n - , . r - . • . • 

birželio lS-=ia į Lo> Angeles. Ir a******** for sale - triple 
tas planas stovėjo prieš a"kis, so- dfcessur, ioubfe cagsc. boqkoaae 
listei ką tik -sugzązus iŠ Otta\vos, kead-boaed. 3aa-796€ 
kur gegužės 23 ir 19 d. dainavo 
vietas prancūzams. 

C L A S S I F I E D GU IDE 
• « • -

B E A L E S T Ą T E 

7»st mė Sfiwvar Ave. 

HELP WANTED MOTERYS 

30SUEtLAXEOT* 
Nors gyvenimas, skirtas dai

nai, taip užimtas, bet Gina ae-l 
užruksią k Chicsigos Lietuvi** o- '• 
peros, į k«rią įsiįungė gasadžįojeį 

KL A. Š I M K U S 
ViTEAKY Vi'UJUC 

1SCOME TAX SERVICE 
dainuodama ^Wfri«l*]V, a» vė- j 4259 So. MapIew:ood, t e t 254-'74$0 
liau ir kitose aRerosa dau&ĖLosia j Taip pat ,ia«>mi vKRtrMAi 

- GULI SU,' ižfcvi«jtujiaj, pildomi pagrindines partijas. Ir aš savo 
narnų graįiaa'Įfi LaSalAe? pjiemifit; 
tyje Gina siųnlė Letavrur o parai 
geriausius linkėjimua, Žvdgdami 
i Ginps ponreša. padarytą iš 
Australijos smėlio, linkėjome lak
štingalai iš Joni šk;o ilgai nepa-

Toronto "Gintaro*" ansamblio dainos grupė atlieka programą "Vilniaus'* 
Karavano metu. Prisikėlimo salėje 

paviljone tautybių savaites — 
Nuotr. O. Burzdziaus 

Pas lietuvius Kanadoje ( 1 0 ) 

LAKŠTINGALA NEGALI NEČIULBĖTI 

žiai suklasifikuoti. Pvz. visos re
tesnių lietuviškų kūrinių gaidos 
atrinktos ir laikomos speeiaiame 
seife, kad ugnis nesunaikintų ir 
ragys nepavogtų. Iškarpų apie 

Birželio 2 d. pavakare. Aš jau kaip minėjau žydų tautybe? žmo- jos įvairius koncertus bei toto-
Montrealyje, ae tik antrajame sa gus, su kurt dr. F. Gurecku savo 
vo d idumu Kanados mieste, bet laiku yra dalyvavę vienose ves-
taip pat ir antrojoje savo dydžiu 
Kanados lietuvių kolonijoje. Cia 
taip pai garsioji Quebeeko provin
cija, prancūzu tirštai apgyventas 
krašras. prieš kurį laikų nustebi-

vargti žalingoje dainoje, o jos vy
rui -^kūrybinėse raštijos jįLat-
mųose. 

Per žaruojantį soda ir gėly
nus palydėjusi mus iki automo
bilio, grakšti, gekoaspkukė Gi
na dingo sėdo žaluraoje, o mes 
vėl jos lauksime Glaicagoje su 
skambančia daina 

VI. Rmjs. 

grali jų albumai milžiniški. Su
rinktos visos iškarpos iš lietuvių, 

tuvėse, labai susidraugavę ir to prancūzų, kanadiečių, australie- | 
išdavoje Leonas, gražiai saro v i r - ' šių k kitų spaudos. Suradau k 
skunkui pamelavęs apie mane k l ^ v o rašytų tOKiu straipsnių, apie 

I k , gavęs leidimą, | kuriuos jau esu užmiršęs. Mažai 
kas žino. kad Gina Čapkaus 

nęs Kanadą '.r pasauli, ,<ai rinki
mus laimėjo prancūzai separa
tistai. 

Prieš trejus metus lankiausi 
Montrealyje. !r tada vietos gy
ventojai nefctbai norėjo angliš
kai kalbėti, nors visi jie anglų kal
ba moka. Jutau, kad šį kartą bus 
dar blogiau. Bet mane Montrealio 
vidurmiestyje pasitikęs giminai
tis, kupiškėnas Jonas Adomonis 
tiesiai pasakė: 

a.a. savo broi | k , 
galėjo visa dieną skirti man. 

Redakcijoje 

Pirmiausia ir sustojom '"Nepri
gis Hail. Nev," Yorke. k kitose 
muzikinio meno šventovėse. Ka-

Lietuvos*' 

V AfcABV VOKIETIJOS 
EKONOJtUA 1S78 METAIS 

Vakarų Vokietijos pramonė 
žada šiai* metais pakilti 4 ,5%. 
o 39-38 m. — 4 ^ Taip mano 
Ekonominių tyrimų insti tutas 
Kielio mieste. Bedarbių skaičius 

P i L I s r y B e s PRAŠYMAI ir 
ititoii blaškai. 

iininmniiti»ffiiiii»mui!Aitinnuiunni 
TELEVIZIJOS 

M I G L I U i S TV 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
X I G L I N A S I V 
Pardavimas ir Taisymas 

2&4S W. 69th Sfc. tek 776-1486 
IMIIHIHIIinMIlHlMHimilHI 

to% — a o ^ — ittm pjgfcm 
u? apdraudę ano ugnies Ir 
bilio pas 

FRANK ZAPOLIS 
Čfcdcago, nttnnis 

Te*. — HA 4-9*64 

įvairiu parektę 
braaRiat & mušu •jantiettn. 

CųstQawed, bfiick įcaje.. pt.ccl, co»-
djtifti), ir^ideand out. % c^r gąraae. [ExpeHftnt 

^AITRESSES 
Landscapiug-. B a ^ 
Š38,90G.O©. ~ 

pnce 

vmm %\ 
SahUI Bros. 

f ei. — S85-SiM 
A-»k U't Audsey 

T1NLEY PARK ST. GEORGE 

Edgewater Wal^ 
i.uxt*k\ i & a a tbRuow 

APAR11UENXS 
Wcoded Laką Area . 2 B&t3js AvaįL-
abie. Gas Keat ąa.d Cookiąg meiuded. 
Deiuxe Appiiances. Inciuaing Dish-
washer Dual Bimng Areas. Air Con-
ditioned. Choice of Shag Carpetsng. 
Large Baicoa>, 

Modęls ypea £v«r> Alteroooa 
6000 W«st on l67Uv Streev 

TLL. — 532-62U0 

opportunitles axe now 
avaiiable for individuals willing to 
wcrk ęitiier fuil or part time wiHi 
sofli.̂  eyenings sajd węękęo.d3. Tįėsę 
po^itions ajsį availafele for both tbe 
expertencčc ' and wąxperięnče4 in
dividuals. 

Utr o$txx a good »tarua£ rate 
ext-elltnt eorapany bfenefitę. Agplv 
in person. Mopday through Friday 
irom 9 »m to 4 p.m. to: 

MR. BORKMAN 

WALGREENS 
75(1 N . Mi&ugan A.venue 

Chicago, Blinois 

IltBtmtlINlHrtlHlllltiHIHHIIUIHHlMMlH 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Karau pirkimas — Pardavimas 
Valdymą* 

-, Draadimai — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C B V i e i U S 

6AS5 Še. Kedzie Aw. — 778-^238 
iuuuiitiuiuuuuiuuntuuutuuuiuuuu 

Wanted £xp«rienced 
Pedicurist & Manicurist 

Please cail — 425-5405 

C A S H I E B 
jZor D m g Store. Mušt *oe reliable. 

Work weekends and/or evenangs. 
Mušt speąk good Eng-Usn. Experlerice 
preterred, but uot necessary. 
Gali Pfail or įeave phone Sc munber 

8 4 2 - 5 1 3 1 

Budraitis Realty Go. 
Bl^UDEMAl ĮVĄSBmę RSŠSC 

«*ft-to ir Mapįąnpoea. 4 autjp eaūr. 
"expanabie". Rašys. Oaniaa gaxi-
žan. $27,500. 

kienė savo rečitalį turėjo Garna-f9***11**!- ^emą p a š o k s milijo
ną, o sių metų t a u t i n i s bedar-
bni skaieius sieks apie 950.000' 
žmonių. 1978 m. vidutinis bedar- j redakcijos! '"ados sostinė Ottawa iau jai ne-

namelyi" ' ̂  naujiena, nes ten ios koncer-ibiu skaičius pagal tyrimo insti 
( t ) 

jie su tavim nekalbės 
kelkis k kalbėk lietu-

- Jei 
angliškai, 
viškai. Tada pamatysi, kaip greit 
jie tesu angliška: atsakys. 

Tiesa, Quebeeko provincijoje ir 
Montrealyje prancūzai ilgą Saiką 
anglų buvo laikomi antraeiliais 
pBečrais, jie gaudavo blogesnius 
darbus, o jei ir tokius pačius, tai 
su mažesnėmis algomis, negu vie
tiniai anglai Štai j dėl ko taip iš
plito ir prigijo separatizmo idė
ja, h vietos lietuviai daugiausia, 
kaip vėliau patyriau, pratKŪzų 
atsiskyrimu sąjūdi supranta ir jų 
aspraeijoms Širdyje pritaria, bet 
kartu h didžiai išsigandę, kad 
separatistams vadovauja pati kai
rė, jų tarpe eilė marksistų. 

Apsistojęs St. Laurent priemies- s 
tyje pas mielus ir vaišingus gimi- j p a r a š v t i k o k į straipsnį ar repor-
naičius Janiną ir Joną Adomo- j 
nius. jiems rytais išvažiavus į 
darbą visai dienai, vis suskasda-
\au mielų žmon.ų, kad pavežio
tų po miestą ir plačiau supažin
dintų su vietos lietuviais. Pirmąjį 
rytą su naujutėliu automobiliu 
prisistatė Leonas Gureckas, C h i - , . , 
' . . . . . , .VIontreaivje gyvenančią solistę 

neseniai mirusio .<un. dr. i ^ . „ *._ ii Y . «T-W«. ~ ^ -

klausomos 
bei administracijos 
Xors iš lauko pastatas nėia įspū-i 'ai dažni. Kartais būna taip, kad ' to to sieks 87^.000 
dingas, bet viduje jauku k miela.! \ 
grindys išklotos kilimais, reci.̂  ^ £UilfiliiilHiitiliittllllHlltlfllinillHlltlHHHUillttlltlliatHliaiHIIIIUililUlUlllllUllUll^ 
toriaus stalas, kaip įprasta^ ap- į E * * • # « • M * ~ 
krautas r a n k r a š č i u Mus pasi | | J U O K A I — J U O K A I J U O K A I ! 
KO rea Pr. Pa uka&mis tr jo sekre- |= ~ 
tore Birutė Vaiikūnaitė-Ndgicnė. j S 
Tie du malonūs bei kalbūs j 5 
žmonės ir sudaro savaitraščio re-j"**. 
dakcijos, bei administracijos šta- 5 
ba. kiekvieną savaitę išleisdami i = 
vis naują savaitraščio numerį. | ~ 
Atrodo, kad čia mažiau tempo.! s 
negu pvz. kanadiškiuose "'Tėviš- į K 
kės Žiburiuose", nes redaktorius[1 
su sekretore mums galėjo paskir - is 
i dvi ir daugiau valandų nuo-

ši džiam pokalbiui prie kavos i 
stipresnių gėrimų, kuriuos parū 
p.no per 20 su viršum metų jo 
kio alkoholio nevartojęs L. Gu-j 
reckas. "Nepriklausomoji Lietu
va" savo egzistencijai išlaikyti y-
ra reikalinga skaitytojų paramos, 
bet dėl prenumeratorių mažėji
mo redaktorius nesiskundžia, 
nors jų veidai vis gerokai keįčiasL 
Paprašytas pažadėjau "**Xepri-

Lietuvai""' retkarčiais 

PABCfX3 EXPRESS 
$WMTHIIAI Į LIETUVĄ 

3 9 B S. OaJaaed SC, miMiM. BL SSSSS 
S3dl W. H9 SL, CMttlgOb M. ( M M 

T&eL 925-2747 — 3M-SSM 
V. ValaattaM 

— f SS-ra H RJcbHOMd. Puiki 3 mi^eca-
MIII ' mu mūr. readęacija. |36,9<>o. 

72-ra ir Christiana. o'hi kamb. 3-jų 
dideliij miecamij mūro rezidencija. 
ll/» \j«nift^. Įįfirę garažas. ?47.50tt. 

©•-ta ir CaUtorato. jfayjesnis 2-JU 
butu foū*ae po » katnb. su 3-jų Itamb. 
"garden apartment*. 2 raaš. muro 
garažas. $4S..V0«. 

l A M į R E M 0 N T A S 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves ir naujas hihss. frengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
ZigBrms, tei. 776-0883 po 6 «• 
UIRHtimilllilHHHIlUilIlIlir 

14 ŠIMTŲ fVillRIffTOir JUOKŲ | 
Tai liaudies ir miestiečiu išmintis. | 

Kiekvienas skaitydamas Juoksis. I 
Parašė, surinko k išleido Jtassag Ratkas. | 

Kama su persiuntimu §3.30. 224 pu.4. = 
Rašyti; ĮE 

DRAUGAS, 4545 W. 63ra St., ChlM^go, Ut. (Mm* 

lUHilIIIIUilIHUiHIUUIMIIIHIHHiHinuni 

VALOME 
KILIMUS IR BALSUS 
Pfaumame ir vaškuojama 

visę rnmą grindis 
i. BUBNYS — Tek RE 7-51*8 

»inuHHiHM>wiu>Hituumnminmniim 
ooooooooooooooooooooooooo* 

snnnwiH i LIETUTI 
Ir kHus kraštus 

E "NEDZINSKAS, MSS A m 
7<IIIUIIIIIIil!llllll!UIIIII||||||||||||||HH| i l cUoage , IB. M 6 8 , teirf. 927< 

> • • • • • • • • • • • inct I 0 0 0 0 0 0 0 0 4 X > 0 < > < > 0 0 0 00000000<> 

PITKI DOVANA 8VENČIC IR KDOMIS PRA0O1BS 

ŠV. RASTO NAUJOJO TESTAMBfTO 
A N T R Ą L A I D A 

— I š l o l f t * — 

•aisJim 

klausomai Na-^jaafs Testanientaa ym j*a*ta»o tormate tf*t*m ktstMs rlr*©-
nais Vertimas padarytas graži* Betaria kalba. M«»vato dSka laWa 
oardiiodama srie<zuuoa satoa. " '" 

tažą. nes tiek red. Pr. Paukštaitis. 
tiek h B. .Nagienė paliko laba.' 
malonų įspūdį. 

Pas lakštingalą 

Santūrus, pigiais žodžiais ne-

"DBADGOr tEBycyne 

Hliaoia gyventojai oratemi ptUfti 56 c«atę moX 
siautimui. (Kitur e>-v«*antitjl prttfkUe 25 

i 

iaou Ir ggr-
ntus). 

sisvaistąs m u z. A. Kučiūnas; 

cagoje 
F. Gurecko jaunesnysis brolis. 
Leonas dirba naujoje, modernio
je automobilių prekyboje kaip 
menedžeris. Per metus parduoda 
350-4O0 automobilių, iš kurių 
100 nuperka Vi.jntrealio ir apy
linkių lietu, ^ai. Leoną Gurecką 
Montrealyje, kaip ir jo a,a. brolį 
kun. Feliksą C : igofe, kuone 
visi pažįsta dėl jo malonaus ir 
draugiško būdo. todėl ir automo
bilių tiek daug iš jo nuperka. 
Antrą vertus, jis yra didelis Mont 
reaiyje iSemanč'io savaitraščio 
"Nepriklausomoji Lietuva" rėmė
jas ir jai mri?nli,a daugiau kaip 
pusę visų skelbimų. 

Sustojome Leono Gurecko ats
tovaujamoje prekyboje, kurios 
savininkas yra ii;>iš<H> žydas. Su
pažindino mane kaip su žumal is 

Gera proga visiems įsigyti Na*qaJ Testamentą. Sii.>ktt oŽBakynns 

D1ABGIS 
4545 Wėst S3id Street 

Chicago HlaoU 60629 

123-«ta Ir Arober. S akrai 4atato, 
2 namai, yuiku-i .sočias |9<.0M. 

KUTŲ NUOMAVIMAS 
Parinksime nuonūainkus. 

&& W. 63r<l S t , t e i 7ST-9S00L 

2 miegami tr 
Kryjiaa* Usost-

Gražns lįuogątom. 
vaigpu&gaa. arti dv. 
u9a 

Z-ją bui« n«*r. I vateroB a»o e*U-
Sortiis Av» irti parko. 

$ foUti (tiitę. Puii iai UCaikjW» 
Marąaette jie*. 

2-io boni inefitūaata. $iS,uO«». 

HOUSEKEEPEK 
Near North Apt. 3 adults. Own room. 
Salary Open. References. English 
Necessary. Good Ijoroe for rigut per-
so&. TdL *4SMta«jl 

D E P E N D A B L B \V01LLN 
N E E D E D . 

Live in rvr daily. To care for infant. 
Lig'tu hcnjs$k»-*ipiijg. steady. VCilmette. 
Own rocom. 'farary o~pen. "References. 
Soaie Kn^lisb oecesaarjy. Oood aonae 
for eij^tit peraoo. 

TeL — 251-8364 

Cook - Hmisekeeper 
We*tera Aiiburb. UuPase County 

B E C T O R Y 
Live-iai Opartmeot 

Erospitalizatkin-Pen^Ma 
Ref«ren**>. 

GALL — 832-8013 

S I M A I T I S R E A L T Y 
Insorance — Ineome Tax 

8951 W. htrd >;trre«t — 4S6-79IS 

Giną ČapkauskieBę "Draugro 
dienraštyje pavadino "IakŠtinga-! 
la iš jonLŠkio". Kai s-usitikdavom į 
su Gina Chicagoje. ji visada pri- [ 
mindavo, kad neužmirščiau jos Į 
aplankyti Montrealyje. L. G u r f c - J 
kas nuvežė \ capkauskij namus į | 
LaSalie priemiestyje. Pasitiko pati (S 
C ii na su vikrią savo motinėle. Iš i į 
pirmo įspūdžio buvo matyti, k a d ! § 
Šeimoje dvyiipis gvvenimas: Gi-į s 
nos kambariai paskendę gaidose, IS 
fotografijose, iškarpų rinkiniuose, | S 
o jėjęs į Čapkausko kabinetą, "**-[• 
so>e keturiuse sienose matai a u k š - į | "Kaip religini istorijos eed&lfetsa U galî  Mlmdyti apie I 
tas, kuone iki pat lubų ištiestas j s a 0 rinkinio įdomumą tr svarbą •MnrHafm Šios srities darbui. * 
knygų ientynas, pilnas pririkiuo- 'S J" s '* "MSkajimai yra tfnate* 
tas įvairiausit* tomų. Čapkayskofi ši knyga yra vertinga 
dviejų knygų autoriaus (Hetuvi?- s senąją lietuviSka kultūra. 

Apie tai Kardmcias raio; 

į tiiiiHHiHHiiHiiHmimtmHiiiimiiHmMHmiim^miiHmiiii 

Vienos b f t n b i JUdvyskupas 
FRflHZIOERIG 

•pit % iHĮi-fc—Khiii knygą 

The CuituraJ WeJlsprings of Folkteks 
rajot 

M O V I N G 
ftBSSNAS perirra-asto įakhis ir ia-
tH» daiktus. Ir iš toii asieato leidi
mai ir pilna apdrąuda. 

TEL. — WA .T-8#63 

MARIJA NOREKIENe 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
r j» bai pageidąojainos geros rSŪes 

prekes. Maistui iš Enropo>i ĮW»iliĮb*U 
2SS8 W- asui 9L Cblcajra 

TfcUU — WA V27S1 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau aectns 1* sudedu naujos pe

čius. Pigiai išvalau taipgi alyvinio* 
ir perdirba dčl dnju. įdeda v—fc— 
MldytaruA. Kreipti* 

A- BANYS — teL 447-8S06 

K H > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 

RAM| APSITVARNYIIE 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar S lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet «ia Jums 
3U patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. % vakaro 

Tek+aou fTSSHt 
>oooooooooooo»o«weoooooo—i 

I S i G V K | T g y A B Ą g 

UAUBEES HXXA3 "DRAUGE" 
"Draugo" admirūstracijoje 

galima pasirinkti įvairių Uąu-
dies meno darbų: medžie. ke-
ram&os. drobės, ta ip p a t lietu
viškų lėlių ir vėliavėlių. 

Apsilankykite į •Draugo" ąd-
mfnisttracij% ir pasiŽi*3rėkit. GaJ 
rasite kai ką padovanoti savo 
draugama. 

**I>ra«go» adresą*- 4545 W. 
6Srd 8 1 , Chicago. DL flS62a 

! 
S 

HELP WANTED — VYRAI 

MAINTENANCE 
HKHWAY COACH BUS CLEAMNG 
Couple preferred. FTexible hours. Rri-
marily 6 P.M. - 3 A.M. Mušt bave own 
transportation, be bondabie. Good 
5tarting pay and benefits. profit sbąr-
ing and hospitalization. Call: 

SCHGLASUG TRANSIT CO. 
724-7208. 2800 OJd Willow Rd. 

-Vorthareok, Riinois 

os kos ir angliškos), pa^arbaj k n y - ' g 
u- gai tokia dMelė, kad kuone k i ek - : s 
Uc wi*art^c /nuff/Afi t A m d c j r k t i e i L-ia- t S 

a. kun. F. Gurecko monografijai 
medžiagos rinkti. Savininkas, 

vienas knvgos somas kištas j kie- i= m. "žvalgydamasis po i&aą. knyga, kiekvkaai, „ ą kad 
= EHade* pareiskiaas jog Ufltmvista tautsaaka yra 

pasitvirtina.*' tu bei knygų autorium, a tvyku-hus viršelius ir deramai sukata- įg Euronoie 
siu i i C'.ilcagos ner^a jo brolio a. loguotas. j g 

Ginos Šapkauskięnės gaidos; 
bei jvairds rmkmtat taip pa; g r a - 1 | 

Knyga gaunama i raa je . B kiknoja | I . W 

I s X i 

ifftnnininifttiaMo-nfHO 
A. V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdraostas 

Ivairkf 
TeL — S7S-1882 

*MWĮSSB 
M M M Į M M H 

Persoa 
P0R LIGHT !»IAHVreNA\CE WORR 
fRetiree Welcoaie) some outs*de work. 
Estly monanjj hour* — Monday tbm 
Friday. Beaafits mclude —: Uaitorm, 
rneate, vącątion aad iasarance. 
Bejpble kow^ — Call ot apply bet-
ween 2 and 4 p.m. 

CALL — 6204329 

KEY P Ų N C H 
OPERATOR 

Minimom Z year*. e.vperienoe on 
aa IRM 129. yįust bave aoearate 
keystroke average of 13.000 aipba-
nnmeric 

1ST SHJFT — 9 A.M.-5 P.M. 
Mcatdąy thru Friday 

Call Doi Krcmar 75I-260U 
Fiaaacial TechaoJogy lac 

NOTANAGENGY — 
An Bqual Opp'ty Empioyer 

HELP W ANTED — VYRAI 

Įt*rn>Tt t a m binto**!'**, 

akeibiaai djeajrastgrje "Uniufa". 

J f e i F ) M A K B « 
L E A P M Ą S 

Rmall nrecisiop. work. 3ood 
OTjgortunity for right maa r 

0 ^ 1 W » — 343 8T7Q 

Maintenance Elecfrician 
Immediate full time. permanent- Re-
įųlrea experience<J man in i-.dustriaį 
ėteetrica.1 maintenance. Kn<yw1e<lge 
m circuitry, tlaiee phases service. 
Some experiencp in low pressar« 
fcailers plunil»iag. Top starting salary 
ptus phis co-mpany bensflts, toCtud— 
iog afi%-aacet«.ėCt 

A L L E O H A N Y S T E E L 
& BRASS CO. 

4950 S. Kilbonrn Ave. 
T E L . — 767-78tt2 

FOREMAN 
VCeH ^ t a b l i s b e d Mamt^Mturer 
of electrical - mechanical prod? 
u«ats has an opening for a n ek-
perieBced assembiy supervisor. 
EbtceUent oppor tun i ty in modejn 
plant. 

ZENITU COITROLS, I I C . 
830 W. 4 0 Streei 

K A H LEBI 247-6400 
An Sauai Qpp>o«taaitr 

n P-5rakait« "Praūsa". < M p | 

file:///V01LLN


Už Lietuvos laisvės reikalus pasiaukojęs Romas Kalanta tebėra gyvas 
visų lietuvių širdyse. Čia matome jam skirtą plakatą, kuris buvo veža
mas pavergtųjų tautų eisenos metu Chicagos miesto centre 

Nuotr. P. Maletos 

VfiJO IR DOMŲ REIKŠMĖ 
ATMOSFEROJE 

JL A. VLADO RADAVICIAUS NETEKUS iiplaiike kriStų, susitflsv, |>asidu-
lindavorhe kelionių imvjdiiais. 
Vladas buvo pilnas gyvumo ir 
gyvenimo planų. Gal būt, jis 
kartais Šavfįe it įautfe vimišu-

Kiekvieno lietuvio mirtis nu- na m vis ką nors nuv :'tų Grįžęs 
liadin*, nes su jo netekimu ma- pasakojo, kaip Imvo patenkin-
žėja mūsų lietuviškoji išeivijos tas. kad nuvyko ap' kvti savo; lUą pasiilgimą savo toli g y \ \ -
bendructtnenė. O artimo žmo- gimtine, kurioje jis buvo gimęsįnąnčių brolių ir seserų, bet jis 
gaus mirtis palieka tuštumą as-į prieš penkiasdežiau enkerius f nleiada ft> neparodė 

DRAUGAS, trečiadienis, 1977 m. hrccn< mėn. 2H d. 

T1KKO IPfcS PASLAPTYS 

Tibras, 

memakan* gyvenime. Prancūzų, metus. 
rašytoja Madame de Stael sako, 
kad mes suprantame mirt} pir
mą kartą, kai ji uždeda ranką 
ant to. kurį mes mylime. 

Tai mes pajutome, kai lįepos 
8 d. staiga mirė mūsų mylimas 
draugas a. a. Vladas Radavi-
čius. Anksti rytą išvykęs į dar
bą, jis išėjo nebesugrįžtamai. 
Jo nebesugrižimo jo buvę drau
gai labai pasigesime. Pasigesi-
me jo linksmo šypsnio, šilto ran
kos paspaudimo. nuotaikingo 
balso atsiliepiant telefonu, at
siųstų atviručių iš kelionių. 

A. a. Vladą Radavicių paži
nau nuo pat atvykimo i Chica-
gą. Per beveik trisdešimt metų 
jis visą laiką buvo ištikimas 
draugas. Nesikeitė jte nė savo 
būdu. Visada linksmas, geros 
nuotaikos, draugiškas, jautrus 
kitam žmogui padėti. Jis nieka
da nepamiršdavo paguosti liūde
sio valandose h* taip pat džiau
gsmo valandose palinkėti geru 
žodžto. 

Chicagoje Vladas neturėjo ne 
tiktai šeimos, bet ir jokios gimi
nės. Bet jo šermenyse ir laido
tuvėse draugai jį apverkė, kaip 
savo mylimą brolį. Jis tiek turė
jo draugų, kad kartais vienus 
pažadėdavo aplankyti, o pas ki
tus nuvažiuodavo. 

Romėnų poetas Marcus Luca-
nus sakė, kad dievai nuo žmonių 

laimę, kad jie 

Nors daag rūpinos: savo gi-
jminėmis, bet jis nt ..uskiiaudė 
nė savęs. Velionis buvo didelio 
entuziazmo keliauto s. Daug 

Vo'kfėČių rašytojas Thomas 
TČTann savo knygoje -Magiškas 
Šalnas'' rasb, kad mirusysis yra 
mirties nebepaJiečiamas, bet tik
tai pasififeTislFji. jo artimieji yra 
mirties naštos pribėgti. A. 
Vlado mirtis labiausiai palieto 
Kanadoje gyvenančią sesutę 
F!leną. Lietuvoje tris seseris ir 
ket-nris brolius, toKmesr.ins gi
mines ir Chicagoje didelį būrį jo 
draugų ir bičiulių. 

Poetas Rifkė mirtį vadino 
'"antroji rmtsų gyvenimo pusė. 
kuri niekad nėra į mus atkreipta 
ir kurios negalime matyti. "Mū
sų, brolis Vladas jau pamatė tą 
paslaptingąją gyvenimo pusę. 
Tęsiant to paties poeto minti, 
"kur skrajoja dvasios, matan
čios satvėrrmo paslapti visoje 
savo šviesoje ir nesibaigiamos 
laimės atmosferoje." 

Saulė Jautokaitė 

jonus. t>er kuriuos dabar teka 
Tibro vandenys. Benuros pa

tekantis per Iialijos I stangos davė įdomių rezultatų: 
sostinę Romą, pastarąjį tūks-ibuvo aptiktas iki šiol nežinotas 
LanUnetį keitė kelis kartus savo prekybos uosUis, rasti jiieplau-
vagą. Italų archeologai, pasiiel-Įkų sandėlių likučiai. N:irai su
kę povandeninių darbų specialis-1 rado marmuro blokų. kadaise 
tus. tiria senuosius sostinės ra-1 čia atplukdytų laivais. jni 

šių dienų spartus pramonės j deja. Nustatyta, kad pastarą^ 
augimas pasaulyje iškelia daug dešimtmetį dulkių pagausėjo j paslėpė mirties 
nenumatytų problemų. Viena iš j Europos, Šiaurės Atlanto, JAV j galėtų pakelti gyvenimą. Atro-
tokių aktualiųjų problemų yra j ore. o per pastaruosius 30 metų do, kai Vladui gyvenimas nebu-
atmosferos užteršimas kenks- j anglies dvideginio kiekis atmos- vo naš ta Jis mokėjo džiaugtis 
mingomis medžiagomis. Statiste j f eroje padidėjo iki 18 %. kiekviena gyvenimo smulkmena, 
niai duomenys rodo, kad į at-1 Dujines ir aerozolines prie- iš ko kasdieninis gyvenimas ir 
mosferą kasmet išmetama 1.6001 maišas, patekusias į atmosferą, susideda. Turėdamas Lietuvoje 

meteorologiniai veiksniai perne-.daug brolių ir seserų, jis jiems 
ša, išsklaido, dalį jų išplauna, padėjo ir jiems gyveno. Velionis 
Ištirta, kad yra ryšys trrp oro (žemiškų turtų nesusikrovė, bet, 
temperatūros ir pramoninių Į gyvendamas krikščionišką gy-
priemaišų kiekio ore. Kuo že- j venimą, stengėsi savo artimie-
mesnė oro temperatūra, tuo dau į šiems suteikti nors mažiausią 
giau suvartojama kuro ir tno I džiaugsmą. Jo buvo toks būdas, 

šie duomenvs turi tendenciją d a u ^ a u 3*a teršiamas žmonių kad jis norėjo viskuo pasidalin-
J-J .L- TN • " • t. -• j L i kvėpuojamas oras. Didelį vaid-.ti. Prisimenu, kaip prieš porą 
didėti. Daugiausia yra teršiama . .į . , . , A , , . *_*** • ^ L. * • f 

h " menį, išsklaidant kenksmmgas! metų j i s pirmą kartą ruošėsi ap-
medžiagas pažemio atmosferos, lankyti savo brolius ir seseris, 
sluoksnyje, atlieka atmosferos vfe užsukdavo pasirodyti, ką jau 
turbulentiški judesiai ir rėjas, nupirko vežti, nepamiršdamas 
Kuo stipresnis vėjas, tuo po di- nė jauniausių savo giminių. Jis 

mil. tonų kietų dalelių, 5600 mil. 
t. sulfatų, 400 mil. t. suodžių, 15 
mil. t. angliavandenių. 35 mil. t. 
nitratų ir t. t. Bet tai dar ne vi
sos, tik pagrindinės medžiagos, 
kurios nuolat teršia žmonijos 
kvėpuojamą orą. 

A. f A. JONUI JAKSČIUI 
taip netikėtai amžinybėn iškeliavus, velionies žmoną, mie
lą IRENĄ ir dukrą JŪRATĘ jų skausme giliai užjaučia
me ir kartu liūdimo. 

Sofija Bėliūnienė ir Rima 

Dalia ir Henrikas Sleponaičim 

troposfera, t. y. atmosferos 
sluoksnis iki 9-14 kilometrų 
aukščio nuo žemės paviršiaus. 

Žinoma, pramonės centruose 
ir miestuose iš įvairių užteršimo 
židinių į atmosferą išmetama 
daug kenksmingų medžiagų. O 
iš gamyklų kaminų ir kitų šalti
nių, kuriuose techniniams porei
kiams, apšildymui ir kitiems 
tikslams vartojamas kietas ku
ras, žmoniją supantis oras yra 
teršiamas aerozoliais, anglies. 

Mylimai motinai 
A. f A. 

ZUZANAI ŠEREIKIENEI 
m i r u s , 

sūnums STASIUI ir VYTAUTUI, ja Šeimoms ir 
gimininis masę gili užuojauta. 

Stasys ir Zuzana Žilevičiau 

dėsnį rajoną jis išsklaido kami
nų dūmus. 

Kai vėjo nėra arba jis silpnas, 
1 cro priemaišos susikaupia nedi-
! dėlėje apylinkėje. Meteorologų 
į tyrinėjimai rodo, jog iš dūmtrau 
į kių. ne aukštesnių kaip 21 met-
| ras, išmetamos žalingos medžia-

sieros, azoto ir kitokiais jungi- j gos pasiskirsto nedideliame plo
niais, dervomis, suodžiais ir ki- ' te, o iš aukštų dūmtraukių gali 
tokiais. Be to. automobiliai ir . būti nunešamos už kelių šimtų 
kitos transporto rūšys, varto- j kilometrų. Pažemio atmosferos 
jančios benziną ir mazutą, žmo- sluoksnyje didelę reikšmę turi 
gaus kvėpuojamą orą teršia an- j vėjo krypties kitimas pagal 
glies junginiais, švinu. azoto į aukštį, nes tada iš skirtingų 
oksidais, etilenu ir kitomis me- i aukščių dūmtraukių išmetami 
džaagomis. Taigi autotranspor- dūmai išsklaidomi po didesnį 
tas pieša nemažą indėlį į bendrą rajoną. 
atmosferos užteršimą, pavyz-, Meteorologų ištirta, kad pra-
džiui. JAV dideliuose miestuose monindam oro užteršimui labai 
tas sudaro 50—55 fx, Europos didelę reikšmę turi oro tempe

ratūros kitimas pagal aukštį 
požemio sluoksnyje iki 1,5 km. 
aukščio. Oro temperatūra, ky
lant aukštyn, palaipsniui žemė-

Paryiraje — 3 0 — 4 0 ^ ir t. t. 
Tačiau iš teršiančių medžiagų 
mokslininkų geriausiai ištirtas 
sieros dvideginis, kurio per pa
staruosius 10 metą didelių mies- ja. bet specifinėmis sinoptinė-
tų ore labai pagausėjo. į mis ir klimatinėmis sąlygomis 

Nustatyta, kad atmosferoje j oro temperatūra iki atitinkamo 
terSiančios medžiagos išsilaiko aukščio auga, o vėliam pradeda 
gana figą laiką — keletą savai-! žemėti. Sį sluoksnį mokaftun-
čia ir net daugiau, todėl oro ma- kai pavadino inversija, jis «*ot i š 
pfu srautų yra išsklaidomos po kai stabdo oro masių vertikalų 
aidžuBus geografinius rajonus, ir turbulentinį judėjimą, prie-
Tai, va, taip susidaro globalinis maišų išsisklaidymą atmosfero-
uiteršimas, kuris palaipsniui di- je. Ilgiau išsilaikius pažemio in-
— i versijai, didesniuose inkstuose 

susidaro palankios sąlygos susi
daryti nuodingiems rūkams — 
smogams, kurių metu ore susi
kaupia daug nuodingų medžia
i s 

IK to, Iteffią 
miestuose 
šios "Šilumos salos", kuriose 

pademonstravo nupirktą užsu
kamą pelytę, kurią vežė pra
džiuginti mažiausiąjĮ. 

Sių metų gegužes mėnesį, 
vykdamas vėl aplankyti giminių. 
su tokia meile ir rūpestingumu, 
kaip ta pilkoji bitelė, vis nešė ir 
krovė Į lagaminą, kad kiekvie-

temperatura aukštesnė, negu 
aplinkui, ir lakai užterštas oras. 

Kitos gi ore vykstančios che
minės reakcijos, pavyzdžiui, sie
ros dvideginio virtimas sieros 
rakšties lašeliais, priklauso nuo 
oro drėgmės, saulės radiacijos. 

Nustatyta, kad krituliams 
priklauso pagrindinis vaidmuo, 
darni žalingas medžiagas jie pa-
didma žemės pavfr&aus užterši
mą. I 

A. f A. 
MAGDALENAI MOTIEJŪNIENEI mirus, 

vyrui POVILUI MOTIEJŪNUI, sūnums GYBŽIUT, MIN
DAUGUI, VAIDELUeiUI. ALGIUI ir jų šeimoms reiš
kiame Širdingiausią užuojautą. 

Boti&nžijk tf Tfana% Sapalai 
Vytaiit&š ir Atūonn ŠdliŪftai 
MiWi ŠhriiMngoist^ 
Apotbrtija Mortcbito 

Getts visoms progoms 
KVERLY fULLS GEUNYCIA 

StfS WEST 63fd STREET 
TdsfMtl: PR 8-683S Ir PR »4SM 

pat aaufeH * r t " « «• 
i DrfeMq krautuve. 

T1R DABY STOtt 
Hwy, Oafc 

T4.4M-1SM 

RADIO PROGRAMA 

BcKnausait Ustirvfų ftadfo progi a-
a » Naajoj Angfijoj i Stoties 
W»SB» 1389 aaaga, vaidą sekma 
dkaiaio MO 1:60 iki 1:30 vai. po 
{derą — perduodama vėliausių, pa-
aaulmili žūnu santrauką Ir komen 
tarai, nntrfka. dainos h- Magdutėf 
putska. m pedgman wda Jkapo-
aat k Vaieotida Kinkai Bimk 
rtakalals krerptfa i BkWe F%rbrt» 

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 
Lietuvos Kariuomenę ir kitas lietuviškas kurinius, tai 
Nr. 25 ir 28. Viso 24 kūriniai, kuries prbmns Lietuvą, 
bfitent: 

Kare Mokyklos choras: KUR LYGŪS LAUKAI 
tiURl MARŠ KAREIVELIAT 
GELE2WK) VILKO MARŠAS 

SUTEMS TAMS NAKTUŽĖLE 
J. Petraoskas k V. Dineika: VATDYIOS MALDA 

SENAS KARKLlTWrKAS 
Karo «azteju|€ — Vėliavas nuleidimas I-II dalis 

Stepo Gr i£ak> ir Antaa© Dvarkma Įvairus {dainavimai, 
visus suminėti r ikėtų daug vietos. Sių abejų alinimų tik 
$12.56 su pers:i:rtinm. 

Uasakymua si^Hte fiuo adresu: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd $tv, 6MMgi, IK. 80629 
V. 

pat 
0MT to nafto O M | 
Uetuvtfką at^tą. 

pasirinkimą 

IltlIttlIMimiimiINMMIltUIIIMIMIIIIIIIIIlll. 

Savanorio ir Kontražvalgybintnko Atsiminimai 
Tai Lietuvos žvalgybos ir ioutfaI?dlgylx)t paslaptys, 

* ** karias aprašo J. DEMERECKIŠ lavo knygoje. 
* * Kaina minkštais virieliai $4.01. ktetaii $5.06 

Gatmama _ 
MAU6AS, 4545 W. 63rd 61^ CMttft, IH. 66626 

Tec; 

E U D E I K IS 
LMD0TŪVIŲ DIREKT0EIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS Ir Gt R ALDAS F. D AIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 South Calrftrnla Avenua 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-67 Stalk Hermltage Aveaue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika 5/Evans 
4. *. 

: + : 

Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN/ME. I 

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TAVAS IR ŠONUS 
TBY8 MODERNIŠKOS KOPLVCIOH 

2533 IVest 71 St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
I4I0 So, 501h Ava., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

aUIOUOBILlAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetatio Uldotavif DlreMorhp AsociaciĮes Pailaî  

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SS07 SO. LITTJAN1CA A VE. TeL TArds 7-U01 

STEPONAS C. UCK (UCKAVVICZ) irSONOS 
SS14 vT. JSrt PLACE TeL Vlrghua 7-6672 
«4M v?. 69th STREET TeL REpablie 7-121S 
11029 Ouuttifert W&nmj, Palos HOte, OL TeL 974-4410 

PETRAS BIEUONAS 

4S48 00 . OALTFOENIA A VB. 

•RSI 
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X Kuo. Antanas Mieiūnas, 
MIC. Worcesterio. Mass., Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
y ra atvykęs visai savaitei į Chi-
cagą. š ia proga jis žada aplan
kyti savo brolių ir artimųjų gi
minių šeimas bei ki tus gimines. 
Kun. A. Miciūnas y ra daugelį 
metų dirbęs įvairiose pareigose 
Cbicagoje. J is yra gimęs ir au
gęs taip pat šiame mieste, todėl 
turi daugelį artimųjų Cbicagoje 
ir apylinkėse. 

X Aleksis Kalninš. filologijos 
magistras, žinomas latvių kalbi
ninkas, gyv. Kalamazu, Mich., 
paraše mokslišką studiją apie 
savo pastabas bei projektus. Šį 
leidinį jis atsiuntė "Draugo" 
Moderatoriui su specialiu lietu
višku įrašu, dėkodamas, jo žo
džiais, "už draugiškų santykių 
palaikymą su broliais latviais". 
A Kalninš y ra Chicagos latvių 
baltologų kuopos pirmininkas. 

X Prano Čepėno "Naujųjų 
laikų Lietuvos trijų tomų istori
ją leidžia Dr. Kazio Griniaus 
fondo valdyba, kurios pirm. L. 
Šmulkštys, sekr. M. Mackevi
čius, ižd. Z.Daihdka. Pirmas to
mas, jau išspausdintas, dėsto 
mūsų tautos atgimimo istoriją 
nuo 1863 m. iki pirmojo pasau
linio karo. Antras tomas, para
šytas iv rengiamas spaudai, 
skelbs istoriją iki 1920 metų, 
trečiasis — nepriklausomos Lie
tuvos laikotarpį iki 1940 metų. 

X Ramunės Žiupsnytės ir 
Arūno Sagio sutuoktuvės įvyks 
šeštadienį, liepos 23 d. Švč. M. 
Marijos parapijos bažnyčioje, 2 
vai. p. p. Vaišės bus St. Nicho-
las parapijos salėje. Ramunė ir 
Arūnas yra žinomi ilgamečiai 
"Neries" sporto k'ubo aktyvūs 
sportininkai ir veikėjai. 

X Alfonsas Bacevičius, Syl-
van Lake, Mich., mus maloniai 
pasveikino, atsiųsdamas prenu
meratos mokestį ir prie jo pri
dedamas 22 dolerių auką. Jis 
skelbiamas "Draugo" Garbės 
prenumeratorium. Už didelę pa
ramą dienraščiui nuoširdžiai dė
kojame. 

x Jurgis Kriaučeliūnas iš 
Sudbury, Ont., Kanadoje, parė
mė savo dienraštį didesne auka. 
Ačiū. 

x Ona Fabijonaitienė, nuošir
di skaitytoja Cnicagoje, dažnai 
paremia savo dienraštį. I r šiuo 
metu gavome auką. Ačiū. 

x Savo dienraštį aukomis po 
du doleriu parėmė: Edv. Štan-
genbergas, Aleksas Beresnevi
čius, S. Mikalauskas, Pranas 
Neimanas. Visiems dėkojame. 

X Už a. a. Prano Vainausko 
vėlę kun. V. Bagdanavičius šv. 
Mišias atnašaus šeštadienį, lie
pos 23 d , 9 vai. ry to T. Mari
jonų koplyčioje prie "Draugo". 

(pr.) 

X Romas Paulėnas, dirbantis 
su Rodman i r Renshaw NYSE, 
pataria ir pagelbsti pirkt i r par
duot "stocks, options, bonds". 
Reikalui esant skambint 312 — 
832-0560. (sk.). 

X "Reikalingi karpenteriai ' 
- dailidės ir darbininkai prie 
namų statybos. Skambint telefo
nu 434-9348. (sk.). 

—11'iiiminiiinniniimnimiiiiiiiinnm 
X A. a. Leonardo šimučk 

surinkta dokumentinė medžią 
gm — kaip Amerikos lietuviai 
laimėjo Washingtono užtarimą 
pavergtai Lietuvai ir kaip sieke 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb
t a knygoje "Amerikos Lietuvių 
Taryba". Knyga kainavo 10 
doL, dabar ją "Drauge" galimi 
gauti už 3.35 dol. su persima 
tirnu. 'T-T.). 

DRAUGAS, trečiadienis, 1977 m. l iepos mėn. 20 d. 

X švč. M. Marijos parapijos 
Šv. Vardo draugija ruošia para
pijos auksinio jubiliejaus festi
valį, kuris įvyks rugpiūčio 28 d. I 
parapijos bažnyčios ir mokyk-
los aikštėje. B u s įvairi progra-1 
ma. 

X Kun. Ansas Trakis, liet. 
evangelikų liuteronų "Tėviškės" 
parapijos klebonas, dalyvavo lie
tuvių evangelikų ir Bažnyčios I 
darbuotojų suvažiavime Anna- į 
berge, Vakarų Vokietijoje, k u r ! 

pateikė pranešimą ir atlaikė pa- \ 
maldas. 

x Lietuviu Prekybos rūmu 
golfo diena šiemet vyks Palos 
Cauntry klubo aikštėse rugpiū
čio 24 d. Golfo dienos rengimu 
rūpinasi pirm. Ch. Macke, B. 
Klemka, V. Shukis, E . Yerkes. 
F . Raudonis, St. Balzekas, sr . | 
T. Kuzo, J. Bacevičiaus ir B. 
Gramont. 

Į 

x Jei šilta ir tvanku, tai pa- I 
skubėkit : Emerson Quiet Kool 
vėsintuvą gausi te tuoj pas ; 

Gradinską, 2512 W. 47th St.. j 
FR 6-1998. Atd . 9-6; pirm. ir j 
ketv. 12-6. Sekm. ir t reč. užd. 

(sk.) 
X Laikrodininkas A. Šerkš

nys taiso laikrodžius, aukso ir 
gintaro išdirbinius. Daro gintare 
žiedus aukse ir sidabre. 2452 W. 
69 št . , tel. 778-0920. (sk.) 

Naujasis Wisconsino gubernatorius į 
Martin J. Schreiber atvyksta i į 
Wisconsino Lietuvių d'eną, kuri į 
įvyksta liepos mėn. 31 d., šv. Tere- į 
sės parapijos ąžuolyne. Kenosha, j 
Wis. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

TERŠIA EŽERĄ 

Federalinis vandens tikrinimo 
tarnautojas liudijo teisme, kad 
Milwaukee miestas terš ia vande
nį. Ten patenkančios kietos me
džiagos gali neš t i polijo ir hepa
tito bakterijas. 

ŠALMAI DVIRATININKAMS 

Amerikos gydytojų draugija 
nustatė, kad dvirat ininkams ir 
motociklistams būtų daug sau
giau, jeigu jie dėvėtų šalmus — 
būtų nemažai išvengia survnių 
nelaimių. 

SUGAVO VANDALUS 

Areštuoti penki paaugliai, 
kurie. įsibrovę į atostogaujan
čios Schubring šeimos namą 
Prospect Heigbts priemiesty, 
padarė 20.000 dol. nuostolių vis
ką sudaužydami ir plėšydami. 
Jie tai darę neva keršydami 
Schubringo vaikams, su kuriais 
nesugyvenę. Areštuotojų tėvai 
žada prisidėti prie nuostolių at
lyginimo. 

NAUJA LIGONINĖ 

Provident ligoninė rudenį pra
dės s ta tyt i nau jus rūmus su 300 
lovų. Nauji ligoninės rūmai bus 
užbaigti 1980 m. Jie bus statomi 
šalia dabar t inės ligoninės 426 E. 
51 St., Cbicagoje. 

NUSKENDO 

Keli jauni žmonės plaustu 
į sekmadienį nusiyrė giliau į eže-
Į rą. Vienas iš jų pasiryžo plauk-
' d a m n p^tc posi^kti kr?"Ma. be+ 

į tai j a m nepavyko — prigėrė. 

IŠ AUTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

_ Kun. Kazimieras Pugevi-
čius, Liet. Kat. Tarnybos direk
torius, y ra išvykęs į Pennsylva-
niją, ku r St. Clair lietuvių para
pijoj pavaduoja atostogaujantį 
kun. Algimantą Bartkų. 

— Skautų ir skaučių Atlanto 
rajono Puntuko stovykla įvyks 
rugpiūčio 20-28 Resolute Scout 
iteservation, Bolton, Mass. Re
gio jracija pas ps. Aldoną Man-
josienę. "Bet (5i6) 883-9350. 

— Lietuvos Steigiamasis Sei
mas b u \ o demokratiškai i&rink-
Lao aaugiau kaip y0 piocen.ų 
\oių turėjusių balsą piliečių.; 
^920 m. gegužės 15 d. susirinkę 
pirmojo posėdžio visi 112 atsto- i 
vų iškilmingai ir vienbalsiai, į 
reikšdami Lietuvos žmonių va-! 
lią, paskelbė atkurtą nepriklau
somą Lietuvos valstybę, 1922 
m. išleido Lietuvos valstybės 
konstituciją ir žemės reformos 
įstatymą. Tautos Fondo išleis-; 
toje V. Daugirdaitės - Sruogie
nės knygoje "Lietuvos Steigia-i 
masis Seimas" išspausdintas j 
pLnas St. Seimo atstovų sąra-' 
šas. J iems besikeičiant iš viso 
buvo ne 112, bet net 150 atsto
vų. Išeivijoje tebegyvena šie 
Steigiamojo seimo nar ia i : dr. 
Elizejus Draugelis, Magdalena 
Galdikienė. Levas Garfunkelis 
(? ) , Antanas Milčius, J o n a s Pa-
kalka, Juozas Pronskus, Kazys 
Škirpa ir Lietuvoje — Ona Mu-
raškaitė - Račiukaitienė, Anta
nas Grigiškis. 

— Arch. Br. Balčiūnas, sun
kaus širdies smūgio ištiktas, gy
dosi Southern Ocean County 
Hospital, Manahawkin, N . J. 

KOLUMBIJOJE 
— Bogotos ir Medellino lietu

vių kolonijose lankėsi prof. dr. 
A. Klimas, skaitydamas kelis iš 
eilės vakarus paskaitas apie 
lietuvių kalbos kilmę. Paskaitos 
vyko Lietuvių centro salėje, o iš
leistuvių vakarienė buvo jam 
surengta Floridos restorane. 
Vakarienėje dalyvavo nemažas 
skaičius lietuvių, kurios metu, 
Medellino apylinkės pirm. dr. V. 
Gaurišas padėkojo A Klimui už 
jo atsilankymą į Medelliną ir 
paskaitų pravedimą, o jaunimas 
išpildė trumpą programėlę ir at
siminimui profesoriui {teikė do
vanėlę. 

— Hamiltono mergaičių "Ai
do" choro, diriguojamo soL V. 
Verikaičio, laukiame atvykstant 
rugpiūčio 22-25 d. Koncertas 
numaty tas Pablo Tbboi salėje, o 
po jo banketas Nutibaro didžiu
lėje salėje. Choro dalyviams jau 
y r a rezervuoti kambariai Nuti
baro viešbutyje. Jų priėmimu 
rūpinasi, specialiai sudaryta iš 
Medellino lietuvių sutikimo ir 
priėmimo komisija. Be Kolum
bijos, mergaičių choras "Aidas" 
d a r lankys ir kitas Pietų Ame
rikos valstybėse gyvenančias 
lietuvių kolonijas. Mes j ų čia la
bai laukiame i r tikimės, kad jos 
nesigailės aplankiusios Pietų 
Amerikos lietuvius. K-tė 

KANADOJE 
— A. a. Stasys M. Balčiūnas, 

79 m. amžiaus, kupiškėnas, mirė 
liepos 7 d. savo namuose Long 
Branch priemiestyje. Toje vie
tovėje, Kristaus Karaliaus para
pijos mokykloje, velionis ilgus 
metus buvo sargu. Paliko liūdin
čią ukrainiečių kilmės fononą ir 
seserį Chicagoje. 

— "Speak U p " mėnraštis, ku
rio leidėju ir redaktoriumi nuro
domas Giliaras Urbonas, liepos 
mėnesio numeryje išspausdino 
gana daug straipsnių žmogaus 
teisių ir kitais antikomunisti
niais klausimais. Kiekviename 
numeryje būna įdėta š i s tas ir 
apie Lietuvą ir lietuvius. 

ŠVEICARIJOJE 
— Zuerieho lietuvių grupė lie-

r>o? 3 d. J. JaksKlo bute suruo-
išė poezijos vakarą. 

—«• 

te ŽVAIGŽDUTE 
jį, * 3 * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J . Plaoas. Medžiagą sinsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 66686 

KA A š MACIAU GEDIMINO . bus, kiekvienas nori apsirengti 
LAIKAIS kuo gražiau. 

Aš gimiau kaip antras is sū- **** * r ū b ų b G t ų ^ i m a 

nus Žemaitijos ūkininkui Nuo s p r ę s t i a p i e ž m o g U ' tei A m e r i " 
pat gimimo buvau pagonis ir k o s gyventojai t u n L t l l s i c v : ' f i 

dar mažas būdamas dirbau lau- » * * • ! * " * i e l o > c i a i « • • • 
kuose. Toliau už savo kaimo ii-! e k r e l p i a r o a Sefc & m ė s a Ti* 
gą laiką nekeliavau. VieninUfe ; s t a i § o s e •* b a ^ y č k ^ : fįnmnfn 
vyras, kuris mus valdė, buvo k u - , b Ū 2 a ^V^rensę padoriai ir tvar-
nigaikštis Vaidenis. kingai. Tuo t a rpu namuose, kad 

Kai man buvo šešiolika metų S * dužiausi turtuoliai, nešioja 
amžiaus, kryžiuočiai u ^ ^ ė Efastus rūbus, nes juose jaučia-
mūsų kaimą. Sudegino namus h- s i 9a*°&*L 

pagrobė mūsų turtą. Vaidenio 
vedami, per pelkes ir miškus, 
nubėgome į Telšių pilį. Paskui 
pilį kryžiuočiai pradėjo pulti . 
Mūšis tesėsi tris dienas. Lietu
viai mėtė akmenis i r rąstus . Py
lė karštą smalą ir kitokiais bū
dais gynė savo pilį. 

Trečia dieną atvyko didelė 
kariuomenė, nepažįstamo vado 
vedama. J i greitai sumušė pa
vargusius kryžiuočius. Mūsiš
kiai juos įleido į pilį. Vėliau 
pasirodė, kad nepažįstamas va
das buvo garsus kunigaikštis 
Gediminas. Rodos, kad jis norė
jo sustabdyti kryžiuočius, kad 
jie neužimtų Žemaitijos. 

Todėl, mano manymu, iš rū
bų negalima spręst i apie žmogų. 

Audrė Gvildytė, VI kl. 
K. Donelaičio lit. mokykla. 

ATSPĖTI P A G A L KVAPĄ 

Radę-gražią pievą, pasiimkite 
sau po gėlytę, kiekvienas kito
kią. Tada vienam žaidėjui užri
šamos akys i r pas ta tomas pie
vos vidury. Visi paeiliui pakiša 
j a m panosėn savo gėlę. Spėjikas 
gali ne t ik uos ty t i gėlę, bet ir 
čiupinėti. 

Je i spėjikas nežino tos gėlės 
vardo, ta i j a m paaiškinama, kur 
toji gėlė auga , kokie jos lapai, 
koks žiedas i r t . t . Jei spėjikas 

Aš nutariau būti j o kareiviu, kurio nors vaiko gėlės vardą į-
nes man buvo įdomu sužinoti, 
kas dėjosi kitur. Mūšyje sus tab
dėme kryžiuočius, bet jų nesu
naikinome. Kadangi Gediminui 
patiko mano būdas, j i s mane pa
skyrė savo tarnu. 

Kartu keliaudami su keliais 
bajorais, Gediminas mus nuvedė 
į Vilnių, į savo naująją sostinę. 
Vilnius buvo labai gražus mies
tas ir turėjo labai stiprią pilį. 
Aš įsivaizdavau, kaip Vilnius 
galėtų augti ir plėstis. Man bu
vo labai įdomu gyventi Vilniuje 
ii tarnauti Gediminui jo rūmuo
se. 

Aš ilgai gyvenau. Man pase
nus, savo paskutinius metus 
praleidau Romuvoje, dėkodamas 
Perkūnui už tokį gerą valdovą 
ir gražią sostinę. A š miriau 1339 
metais. Mane palaidojo miške su 
ginklais, netoli Vilniaus. 

Audrius Kulikauskas, 

L. Angeles lit. m-los 7 sk. mok. 
("Saulutė") 

DRABI ŽIAI IR ŽMONĖS 

Prieš 10 ar daugiau metų rū
bai žmonių gyvenime vaidino 
labai dideli vaidmenį. Tik pasku
tiniame dešimtmetyje žmonės, 
ypač Amerikoje i r Kanadoje, 

spėja, ta i t a m vaikui užrišamos 
akys, ir šis spėja kitų gėles. 

Prieš žaidimą žaidėjai turėtų 
būti supažindinami su gėlių var
dais. Šį žaidimą galima žaisti ir 
su kitais kvapą turinčiais daik- atostogų. Paskiau vėl į mokyk-

ŽIOGAI KALVIAI 

Žalias žiogas kalvę turi — 
Ji plati: visa gamta! 
Dengia ją dangaus kepurė, 
Ji lanko.• s išgr'sta .. 
K au:ą _Le:.ą (Srl :. 
Kala — skamba pakraščiai, 
2emei mūsų margas^a.ve 
Kyla ateitis sl-caisčiai: 
Žiogas — žalias darbininkas — 
Dainą iš gamtos nukals. 
I r lakūnas dainininkas 
Ją dainuos, kol žemė bals... 
Žalias žiogas kalvę turi — 
Ji lankomis išgrįsta, 
Dengia ją dangaus kepurė, 
Kalvė ta — visa gamta! 

Arėjas Vitkauskas 

LIETUVOS MOKYKLOJE 

A š mokaus ketvirtoje klasėje. 
Liepos mėn. 28 d. sueis 11 metų. 
Mokaus gerai. Šį trimestrą tu
riu tik vieną ke Įvertą, o kiti 
penketai. Nuo ketvirtos klasės 
y ra daug mokytojų. Kiekvienas 
mokytojas moko savo dalyką. 
Jie moko lietuvių kalbą, rusų 
kalbą, matematiką, istoriją, 
gamtą. Skaitome knygutes, pie
šiame, žaidžiame žaidimus per 
fizinę kultūrą, darome darbe
lius. Su mokiniais mes ruošiame 
ekskursijas. Mokslas baigsis ge
gužės mėnesio gale. Bus išleis
tuvės. Turėsime tris mėnesius 

ta is . lą, į penktą klasę. Penktoje kla-

"Puėia vėjas, neša laivą, Tai bus linksma, tai bus linksma, 
Nuneš mane į Lietuvą. Tai bus linksma Lietuvoj." 

Piešė Taiyda Rudaitytė, K. Donelaičio lit. m-los m sk. mokinė 
MANO MĖGIAMIAUSIAS jsėje jau moko užsienio kalbas: 

INSTRUMENTAS į anglų ir prancūzų. Aš noriu mo-
Murikos ins t rumentas , kuris k y t i s &nSh kalbą, nes kartais 

plaukti. Yra penkios g rupės 
plaukikų. Aš esu trečioje g p p e -
je. Gal mane perkels į ketvi r tą , 

Vėliau aš važiuosiu į skau tų 
stovyklą Romuvoje. J i y r a 
Kuntiįi lies apyii; kėje, 139 my
lių at . u i nuo -i.0-.nLo. Apie 
ris i~ylias dar reikia važiuoti 

mažu keliu. Pasibaigus s tovyk
lai, su šeima važiuosiu į vasa r 
namį. 

Rudenį pradėsiu lankyt i ki tą 
mokyklą. Ten bus tik vienos 
mergaitės. Tą mokyklą t v i r k o 
katalikės seselės. Sėž inau , a r 
man patiks. 

Ina Ba l sy tė 

Toronto "Maironio" l i t . m-los 
6 skyriaus mokinė. K a n a d a . 

AUDRA 

Kartą prie miško gyveno ber
niukas Aras. Vieną dieną j is ėjo 
pasivaikščioti į mišką. Buvo 
graži diena: bitutės medų nešė, 
voverytės maisto ieškojo. Tik 
staiga dideli debesys uždengė 
dangų ir pasidarė t amsu . P r a 
dėjo labai smarkiai lyti i r perkū
nija trenkė. Aras tada p a m a t ė 
mažą namelį, kuris buvo pas ta 
tytas prie didžiausio medžio 
miške. J is nubėgo prie namelio, 
pasižiūrėjo pro langą. Namel i s 
buvo tuščias. Tada jis p r o lan
gą įlipo į vidų. 

Perkūnija labai smarkia i t r en 
kė ir pataikė į medį, k u r i s augo 
prie t o namelio. Medis p radė jo 
degti i r krito an t namelio. Vė
jas smarkiai pūtė ir ugnies kibir
kštys nupūstos visur lakiojo. 
Bet lijo taip smarkiai, k a d už
gesino ugnį. Kai nustojo ryti, 
Aras greitai parbėgo namo i r 
pasakė, kas atsitiko. T a d a t ė t ė 
jam paaiškino: "Audros m e t u 
niekados nestovėk p o a u k š t u 
medžius, nes žaibas t r enk ia t ik į 
išsikišusius daiktus. 

Paulius K a r o s a s 

Toronto "Maironio" tit. m-los 
6 sk. mokinys 

Kanada ("Mūsų Pasaulis".) 

KUO A š NORIU BCTI, K A I A Š 
UŽAUGSIU 
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Tautini drabužiai gražiausi! 
Piešė Ra^->na Bielskytė, Donelai
čio mok. v kL mokinė 

pamėgo ngtis paprastai , lais
vai ir spoi tiškai. 

Europrv dar ir dabar žmonės 
(rengiasi gražiai ir ištaigingai. 
'Ypač npt; rtinguose kraštuose. 
j kur yra sunku i š g y t i gražius rū» j 

man labiausiai patinka, y r a gi
ta ra . Ją m a n at idavė mano bro
liukas. Mano g i t a ra y r a labai 
graži — olandiška. Aš labai no
rėjau išmokti grot i , tai tėveliai 
mane leido j g i taros mokyklą. 
Dabar a š groju su dviem mer
gaitėm ir sesele kiekvieną sek
madienį per šv. Mišias Gesu baž
nyčioje. Ten a š einu ir Į mokyk
lą. Grįžus i š mokyklos, dažnai 
būnu pavargus , be t gi tara man 
padeda pailsėti i r suteikia daug 
džiaugsmo. 

Nida Marcinkevičiūtė. 
Clevelando Šv. Kazimiero lit. 
m-los 5 sk. mokinė. 

("Rytmečio žiedai") 
MANO KIŠKUTIS 

Kai aš tu rė jau mažą kiškutį. 
j is ėjo į kiškučių darželį Darže
lyje jį išmokė kaip atsistoti ant 
dviejų kojų, šokti, ir stovėti ant 
galvos. Kai j i s buvo trijų metų, 
j is daugiau nėjo į darželį. Mes 
turėjome n u p i r k t i jam namelį. 
A š kiškučiui turė jau duoti ko
pūstų ėsti i r vandens gerti. 
Kiekvieną penktadienį j a m rei
kia naujų kopūstų ir šviežaus 
vandens. Pirmadienį vėl reikia 
naujo maisto ir vandens. Kar
tais mano m a m a ar tė tė mano 
kiškučiui paduoda valgyti ir 
gerti. Aš myliu savo kiškuti. 

Andrė j a Kaminskaitė, 
3 ekyrius. 

Dariaus Girėno lit. n>la 

Kai aš užaugsiu, aš norėč iau 
būti mokytoja ir mokyti mažus 
vaikučius. Kartais , kai e su mo
kykloje, aš įsivaizduoju, kad č ia 
yra mokykla, kuri moko užau
gusius, kaip būti mokytojais i r 
mokytojoms. Jei aš būčiau m o 
kytoja, aš norėčiau moky t i a n 
trą a r trečią skyrių, g a l ne t i r 

gaunu anglų kalba knygučių. Iš 
mokus kalbą, galėsiu jas skai
tyt i , 

Mano močiutė tvarkosi po na
mus. Aš turiu paukščiuką ir šu
niuką. Paukščiukui šią žiemą 
suėjo tr is metai. Pas mus j i s 
gyvena du metus. Kanarėlės v a r pirmą, 
das Hansas. Kai mes ruošiame Man patinka įsivaizduoti, k a d 
pamokas, jis mums dainuoja. 
Šuniuko vardas Nero. 

Ačiū Jums už laišką. Aš jį ga
vau prieš porą dienų, dabar vėl 
lauksiu. 

Žibutė M. 

ATOSTOGOS 

Pasibaigė pamokos angliškoje 
mokykloje. Aš einu mokytis 

aš esu mokytoja, kai a š pamo
kas ruošiu: Aš išgalvoju kel ius 
vardus ir nurašau, p a s i d a r a u 
sau suolų organizaciją i r žaidžiu, 
tuo pačiu laiku ir pamokas ruo
šiu. 

J ū r a 

5 skyrius, 
Marąuette Parko lit. mokykla . 

Vaikų darželio mokiniai, 1976 metų Mokytojų Studijų savaitės metu. 
Darželį vedė Rūta Juškienė. Iš šiais metais rugpiūčio mėn. 14-21 dieno
mis Įvyks Mokytoji! Studijų savaitė, veiks darželis Dainavoje " 

Nuotr. V, Matulaičio 
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