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Komunistai apie 
Viktoro Petkaus bylą 

Komunistine "Tiesa" kaltina 'Tėviškes Žiburius", Vliką 
ii laisvojo pasaulio lietuvius 

Vilnius. — Vilniaus komunis
tinė "Tiesa" paskelbė platų 
straipsnį apie Viktoro Petkaus 
bylą. Šmeižikiškame straipsnyje 
visaip juodinamas šis Helsinkio 
nutarimams sekti komiteto na
rys. "Tiesa" rašo: "Lietuvos TSR 
dienomis pasibaigė Viktoro Pet
kaus baudžiamoji byla". 

"1948 metais Viktoras Petkus 
ėmėsi visai kito darbo. Jo užsi
ėmimas tuo metu — kurstymas 
prieš Tarybų valdžią, arši na
cionalistinė veikla. Darbdavių, 
deja, netrūko. Tokių, kaip V. 
Petkus, rankomis naudojosi gink
luotos nacionalistinės gaujos. 
Naktimis jos žudė gyventojus, o 
dienomis, giliai įsiraususios po 
žaliuojančiais pušynais, kūrė "at
sišaukimus", "memorandumus". 
Juos platino ir skleidė V. Petkus 
bei į jį panašūs". 

"V. Petkui, kaip jaunam ir, ga
limas daiktas, iki galo nesupratu
siam savo pragaištingos veiklos 
pasekmių, buvo paskirta paly
ginti lengva bausmė. 

Bet ir grįžęs iš įkalinimo vie
tos, V. Petkus toliau tęsia savo 
kenkėjišką, įstatymais neleistiną 
darbą". 

"Atrodo, 35 metų sulaukęs vy
ras jau gali blaiviai apgalvoti ir 
įvertinti savo darbus. Ir iš tikrų
jų V. Petkus kuriam laikui nu
rimsta. 

Jam patikimas darbas Lietuvos 
TSR liaudies meno draugijoje: 
čia V. Petkus tvarko finansus. 
Apie šį jo veiklos laikotarpį, pra
ėjus trejetui metu, labai vaizdžiai 
papasakojo "Tiesos" korespon
dentas feljetone "Kas duona be 
plutos". Finansinės kombinacijos 
sekė viena paskui kitą, sukčiai, 
globojami ir dengiami V. Pet
kaus, tiesiog plėšikavo draugijos 
kasoje. Pagaliau ir patsai V. Pet
kus kiekvieną mėnesį pasiglemž
davo stambias pinigų sumas. Už 
finansinės drausmės pažeidimus 
ir aplaidumą darbe V. Petkus at
leidžiamas iš pareigų ir pašali
namas iš draugijos. Karjera meno 
pasaulyje baigėsi, kaip matome, 
labai gėdingai". 

Puola TėvSškės Žiburius" 
'Tiesa" puola Kanadoj einan

čius "Tėv. 2iburius", rašydama: 
"Ir ar ne juokingai po to skam
ba Kanadoje leidžiamo reakcinės 
išeivijos laikraštuko "Tėviškės 
žiburiai" duota V. Petkaus cha
rakteristika: "Viktoras Petkus yra 
didelis Lietuvos valstybinės, kul
tūrinės ir religinės istorijos žino
vas. Šiomis temomis pasikalbėti 
su juo esąs grynas malonumas. 
Todėl jis ypač mėgstamas vyres
niųjų klasių -jaunimo, kuris Petkų 
labai gerbia, nes iš jo sužino tai, 
ko negalima rasti <jokioje knygo
je ar vadovėlyje..." 

"Suradęs keletą tokių, kaip ir 
jis, praeityje baustų už naciona-

KALENDORIUS 

Liepos 26 d.: Joakimas, Ona, 
Gluosnis, Greitutė. 

Liepos 27 d : Rudolfas, Na
talija, gjntatitaa, Živilė. 

Saulė teka 5:38 vai., leidžiasi 
8:15 vai. 

ORAS 

Chicagoj ir apylinkėse šian
dien saulėta ir šilta. Tempera
tūra daugiau 85 L 

listinę ir antitarybinę veiklą žmo
nių, taip pat vieną kitą tikrovės 
jausmą praradusį "nesuprastą in
teligentą", V. Petkus imasi orga
nizuoti "grupę". Jos "nariams" 
nieko nežinant, jis kuria antita
rybinius dokumentus, rašo gru 
bius paskvilius apie Tarybų Lie
tuvą, bando juos perduoti į už
sienį. Į pirmąją vietą, supranta
ma, iškelia savo pavardę". 

Kaltinamas palaikęs ryšius 
su Vliku 

'V. Petkus leidžiasi į dar vie
ną avantiūrą. Jis išvažiuoja už 
respublikos ribų. Suradęs vieną 
kitą tokią pat atplaišą, vysto 
įstatymais neleistiną veiklą. Ku
ria memorandumus Izraelio ir 
Didžiosios Britanijos, VFR vyriau 
sybėms. Juose reikalauja padidin 
ti ideologines diversijas prieš ta
rybines respublikas. 

V. Petkus bando užmegzti ry
šius su VLIK-u. Nėra reikalo aiš
kinti, kas yra tas VLIK-as. Jis 
nuo pat pirmųjų savo įsikūrimo 
1943 metų pabaigoje dienų ak
tyviai rėmė hitlerininkus, kenkė 
kasdien augančiam pasipriešini
mo judėjimui. Hitlerinei Vokieti-

15 demonstracijų Chicagoj 
Nostr. L. Meilaus 

jai žlungant, jis užmezgė ryšius 
su užsienio žvalgybomis, padėjo 
joms verbuoti ir siųsti į Tarybų 
Lietuvą šnipus". 

Primena Balio Gajausko bylą 
"Nebūdami išrankūs, o, be to, 

neturėdami pasirinkimo, užsienio 
lietuviškieji nacionalistai, slaptų
jų tarnybų inspiruojami, ieško ir, 
kaip matome, kartais suranda 
sau talkininkų. Jie nesidrovi iš
tvirkėlių, banditų, teroristų pa
skelbti kovotojais už žmogaus 
teises. Tai, beje, patvirtino ir ne
seniai pasibaigysi B. Gajausko by
la (16 d. "Tiesos" str. "Veidas 
be kaukės"). Jų šūkis — senas: 
tikslas pateisina priemones, o tiks
las aiškus — buržuazinės sant
varkos atkūrimas. 

Lietuvos TSR aukščiausiojo 
teismo teisminė baudžiamųjų by
lų kolegija, išnagrinėjusi V. Pet
kaus bylą, išklausiusi gausius liu
dininkų parodymus ir išnagrinė
jusi pateiktą dokumentinę me
džiagą, pripažino jį itin pavojin
gu recidyvistu ir nuteisė 10 me
tų laisvės atėmimo ir 5 metams 
tremties". 

Plačiame straipsnyje paskelbta 
daugybė šmeižtų ir kaltinimų ir 
labai gerai, kad laisvojo pasaulio 
lietuviai tebekelia V. Petkaus rei
kalą. Visi "Tiesos" kaltinimai ro
do, kad V. Petkus yra besąlygi
nis ui Lietuvos laisvę kovotojas. 

Dienraštis Bratleboro Reformer, einąs Bratleboro, Vermont, įsidėjo j pirmą 
puslapį Marijos Šulskienės pareiškimą ryšium su Viktoro Petkaus nuteisimu. 
čia matyti įteikiant tą pareiškimą laikraščio redaktoriui demonstracijų už 
V. Petkų metu. Laikraštis plačiai paminėjo V. Petkaus bylą. 

SPAUDOS 2M0NĖS - SANTYKIU 
SU MASKVA BAROMETRAS 

Maskva. — Vakarų pasaulio 
žurnalistai Maskvoje dažnai pir-" 
mieji nukenčia, kai pablogėja 
Amerikos-Sovietų Sąjungos san
tykiai. Per paskutiniuosius dvi
dešimt metų apie 30 Vakarų ko
respondentų buvo apkaltinti įvai
riausiais prasižengimais ir ištrem
ti. Kartais žurnalistai būna ap
stumdomi, primušami, apkalti
nami pinigų spekuliacija, ištvirki
mu ar, paprastai, — "elgesiu, 
nesuderinamu su žurnalistiniu 
statusu". 

Paskutinės šitokios Kremliaus 
politikos aukos yra "New York 
Times" korespondentas Craig 
VVhitney ir "Baltimore Sun" re
porteris Harold Piper. Jiedu k a l 
tinami "sovietinio teismo šmei
žimu". Sovietų teismas ne tik rei
kalauja atšaukti tų dviejų kores
pondentų "melagystes", bet ir su
mokėti piniginę baudą po 1,700 
dolerių "teismo išlaidų". Balti-
morės laikraštis jau paskelbė, 
kad jis jokių pabaudų nemokės. 

Šį kartą valstybės departamen
tas nepraleido tylomis amerikie
čių korespondentų užpuolimo. 
Buvo pakviestas sovietų ambasa
dos diplomatas ir jam buvo pa
reikšta, kad teks peržiūrėti sovie
tų žurnalistų Amerikoje darbo 
sąlygas. Tuo Maskvai buvo pa
reikšta, kad jei ji toliau tęs ame-

Streikuoja pašto 
tarnautojai 

New Yorkas. — Pašto tarnau
tojai New Yorko srityje, nepaten
kinti, kad buvo atleisti iš darbo, 
nenori vykdyti susitarimo ir pra
dėjo streikuoti. Jie graso, kad jei 
New Yorko paštininkai strei
kuos, tai streikas išsiplės po visą 
Ameriką. Yra ir kitų vietovių, ku
riose paštininkai nevykdo susita
rimo ir streikuoja. 

rikiečių spaudos atstovų persekio
jimus, tai ir sovietų koresponden
tai gali laukti atkirčio. 

Vienas iš Maskvoje nukentėju
sių amerikiečių žurnalistų James 
Tribūne" apie "žurnalistų naudo
jimą, kaip pėstininkų visuose 
Amerikos-Sovietu Sąjungos gin
čuose", primena prieš dvidešimt 
metų įvykusį sovietų konfliktą su 
Šveicarija. Kai Maskva pagrasino 
ištremti vienintelį šveicarą žur
nalistą, "Neue Zuericher Zei-
tung" krespondentą, Šveicarijos 
vyriausybė, apsvarsčiusi padėtį, 
paskelbė, kad nutarta ištremti 
visus Šveicarijoje reziduojančius 
sovietų žurnalistus. Maskva tuoj 
nusileido ir šveicarą paliko ra
mybėje. Yuenger, kurį Maskva sa
vo laiku puolė, kaip "purviną 
antitarybinį rašeivą", rašo, kad 
tinkamas atsakymas ir paspaudi
mas dažnai pakeičia Maskvos 
planus bauginti ir šmeižti žurna
listus. . 

Kaip paskutinieji sovietų disi
dentų teismai parodė, Kremlius 
daugiausia bijo disidentų ryšių 
su užsienio spaudos atstovais. 
Amerikos atsakymas į žurnalistų 
persekiojimus turėtų būti ne sim
bolinis protestas, bet kas nors 
daugiau. 

Čile ir demokratija 
Santjago. — Čilės valdančioji 

grupė pašalino iš pareigų vieną 
narį, oro pajėgų gen. Gustavo 
Leigh, kuris paragino prez. Pi-
nachet greičiau grįžti i pilną de
mokratiją. 

Sen. Kennedy pareiškė, kad jis 
kovosiąs už sugriežtinimą sankci
jų prieš Čilę, kad ši daugiau su-
demokratėtų ir reikalaus, kad 
bankai neduotų paskolų. Čilei 
Amerikos bankai nuo 1973 m. 
jau suteikė 1 bil. dol. paskolos. 

"Pravda" apie 
narkomanus 

Maskva. — Prez. Carterio įsa
kymas nenaudoti narkotikų tuoj 
buvo pastebėtas Maskvoje ir 
"Pravda" paskelbė straipsnį apie 
narkomanus Baltuose Rūmuose. 
Prez. Carteris išreiškė apgailesta* 
vimą, kad kai kurie tarnautojai 
naudoja narkotikus ir įspėjo, kad 
tie, kurie narkotikus naudoja, ne
galės pasilikti tarnyboje. Praėju
sią savaitę pasitraukė iš tarny
bos dr. Bourne, prirašęs svetimu 
vardu vienai tarnautojai stiprių 
vaistų. 

Mirė Ona Kajeckiene 
VVashingtonas, D.C. — Liepos 

24-25 naktį po ilgos ir sunkios 
ligos mirė a.a. Ona Kajeckienė-
-Viburytė, tik po trijų savaičių 
mirus jos vyrui, Lietuvos atsto
vui a.a. J. Kajeckui (mirė liepos 
2 d.). 

Velionė buvo gimusi 1900 m. 
liepos 31 d. Vilniuje. Mokėsi Vil
niuje, dirbo įvairiose lietuvių 
moksleivių, vėliau suaugusių pat
riotinėse organizacijose, ypač Lie-

Carterio politikai gresia 
pavojus senate 

VVashingtonas. — Senatas, kuris I Turkiją. Be laimėjimo senate, 
anksčiau šiemet padovanojo prez. j prezidentas beveik jokios vilties 
Carteriui du stambius užsienio po- neturi įtikinti dar labiau priešin-
litikos laimėjimus, dabar ruošasi gus atstovus ginklų embargo pa-
stipriai kovai su pagrindine Car- naikinti. 

A. a. Ona Kajeckiene 
tuvos nepriklausomybės pradžio
je. Sukūrusi šeimą su a.a. Juozu 
Kajecku išaugino sūnų Gabrielių, 
kuris yra sukūręs savo šeimą. 

A.a. Ona Kajeckiene bus pa
šarvota Gavvler laidotuvių kop
lyčioje. Bus laidojama ketvirtadie
nį (ar penktadienį), liepos 27 ar 
28 d. iš šv. Mato katedros tose 
pačiose Rock Creek kapinėse, kur 
buvo palaidotas ir jos vyras. 

Nusikaltimuos moterys 
pasiveja vyrus 

VVashingtonas. — Nusikalti
mų srityje moterys jau baigia su
silyginti su vyrais. Nusikaltimų 
skaičius moterų tarpe daug grei
čiau didėja negu vyrų tarpe. Kai 
kurių nusikaltimų skaičius 1953 
m. moterų tarpe sudarė 14 proc, 
o 1975 m. jau 30 proc. 

terio politika Europoje, Afrikoje 
ir pacifike. 

Šią savaitę svarstys vyriausybės 
2.9 bilijonų dolerių tarptautinio 
saugumo pagalbos projektą, k u 
rį senatas greičiausiai užminuos 
vyriausybei nepriimtinomis patai
somis. 

Priimtos šios pataisos pavers
tų niekais Carterio pastangas dau 
gumos valdžiai įvesti pietų Afri
koje, ištraukti Amerikos kariuo
menę iš Korėjos ii ėjimą prie 
santykių normalizavimo su Kini
jos liaudies respublikos. 

Netikra padėtis 
Yra ir stiprios opozicijos pre

zidento pasiūlymui panaikinti tre
jų metų senumo ginklų embar
go prieš Turkiją. Šio embargo pa
naikinimas yra pagrindinis Car
terio pradas Šiaurės Atlanto pak
to organizacijos saugumui sustip
rinti. 

"Atskirai svarstomas, anot vie
no Baltųjų rūmų tarnautojo, 
bet kuris šių klausimų yra po
tencialiai sprogstamas. O drauge 
paimti, jie rimtai gresia preziden
to galėjimui užsienio politikai va
dovauti". 

Bet kuriuo atveju reikalą grei
čiausiai nulems tik saujelė balsų. 
Padėtis tokia nepastovi ir netik
ra, kad Baltieji rūmai negali bū
ti tikri, kiek iš tikrųjų balsų jie 
turi savo pusėje. 

Tačiau tiek Baltieji rūmai, tiek 
senato vadai optimistiškai žiūri į 
galimybes panaikinti ginklų em
bargo prieš Turkiją. Šis optimiz
mas greičiausiai kyla dėl kompro
misinės projekto redakcijos, kuri 
buvo sugalvota atsargiesiems įsta-
tymdaviams apsaugoti, rišant em
bargo panaikinimą su susitarimo 
pažanga Kipro saloje. 

Tačiau nedaug vilčių teikia
ma sulaikyti sen. Jesse Helms (R. 
N. C ) pataisai užbaigti ekonomi
niam boikotui prieš Rodeziją. 
"Reikalai blogi", aimanuoja vie
nas administracijos pareigūnas. 

Ginklų draudimas Turkijai 

Kaip kandidatas į prezidentus 
Carteris rėmė ambargo, kurį la
bai aistringai rėmė ir Amerikos 
graikai, bet tapęs prezidentu, jis 
jį kritikuoja kaip neveiksmingą ir 
priešingą Amerikos interesams. 

Administracija ginčija, kad em
bargo iš tikrųjų kliudė turkų ir 
graikų ginčui likviduoti. Jis bu
vęs pleišto įvarymas tarp dviejų 
NATO sąjungininkų. Be to, pa
reigūnai tvirtina, embargo silp
nina NATO saugumą, neleisda
mas Turkijai savo karinių jėgų 
sumoderninti. 

Nors Baltieji rūmai sunkiai ko
voja boikotui prieš Rodeziją pa-

Vietoj pasiteisinimo-
apkaltino 

Maskva. — Sovietų Rusija pa
kaltino Amerikos ambasados tar
nautoją, kad šis apkumščiavęs 
Sovietų sargybinį prie JAV am
basados rūmų Maskvoje. Praėju
sią savaitę prie ambasados buvo 
sulaikytas amerikietis diploma
tas Raymond Smitb ir apstum
dytas. Buvo reikalauta, kad So
vietai pasiaiškintų ir atsiprašy
tų, bet Maskva skelbia, kad dip
lomatas apmušė rusą, kai šis pa
prašė parodyti dokumentus. 

Potvyniai Indijoje 
New Delhi. — Indijoj potvy

niai atskyrė nuo susisiekimo net 
9 mil. žmonių. Skelbiama, kad 
žuvo 122 asmenys, penkiuose 
šiaurinės Indijos steituose. Apie 
tai praneša Indijos žinių agen
tūra. Daugiausia paliesta Bihar, 
neturtingiausia Indijos sritis. Dar 
blogiau, kad užregistruota net 
trys susirgimai cholera ir mirė 
trys asmenys. Potvyniai ligi šiol 
padarė 21 mil. dol. nuostolių. 
Rajasthan rajone iš namų pasi
traukė pusė milijono gyventojų. 

KOVA PRIEŠ ALKĮ 

Šiais metais Ispanijoje pra
vestoje rinkliavoje kovai prieš 
alkį pasaulyje, šio krašto ka-

•a*g"$X>Sį 

naikinti, jie telkia visas jėgas lik- į talikai surinko rekordinę apie 
viduoti ginklų embargo prieš | keturių milijonų dolerių sumą. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
— Rytų Vokietijos du medici- skelbia "Stars and Stripes" laik 

nos studentai, vaidindami ka- : rastis, sunaikinta už 3 mil. dol. 
rius, pervažiavo į V. Berlyną, konservuoto maisto, kuris bu-
Trečioji bėglė buvo pasislėpusi vės pavojingas valgyti. Maistas 
bagažinėje. 

— Pietų Vietnamo marksisti
nis kraštas yra įvairių teroristų 
rojus, jame prisilaiko Japonijos 
Japoijos Raudonoji armija ar
ba Italijos Raudonoji brigada, 

— Nicaraguoj teroristai už-

buvo skirtas kariuomenei 
— Pietų Korėjai JAV pasky

rė naują ambasadorių. VVilliam 
Gleysteen įteikė savo skiriamuo
sius raštus P. Korėjos preziden
tui Park Chung-Heee. 

— Georgia valstijos guberna-

Ispanų vyriausybė sunkiai sprendžia baskų problemą, kurie reikalauja visiškos nepriklausomybės. Baskų barika
dos jų didžiausiame mieste BUbao. 

puolė karinį postą šiaurės Nica- į torius George Bushbee pareiškė, 
raguoj. Nukovė du asmenis, pen ! kad kaliniai, kurie nužudė du 
kis sužeidė i r patys pabėgo į 
Costa Rica. 

— S t Bragg. N. C, kariuo
menės bazėje įvyko sprogimas, 
ir žuvo vienas karys ir 6 sužeis
ti. Du iš jų sunkiai. 

— Sovietų Rusija paskyrė ko 
munistinei Kinijai naują pasiun 
tinį. Uja Ščerbakovas užims ligi 
šiol buvusio Vasily Tolstikov 
vietą, kuris bus perkeltas į kitą j metų su teroristais susidūrė vy 
postą. i riausybės daliniai. Trys sukilė-

— Vakarų Vokietijoj, kaip j liai žuvo. 

kalinius ir sargybinį, n< 
jau daugiau patekti į visuome
nės tarpą Blinois gub. Thomp
son aplankė sužeistuosius Pon-
tiac, Dl., kalėjimo sargybinius. 
Sukilimo metu buvo nužudyti 
trys sargai. Pažadėjo sargams 
pakelti atlyginimą. 

— Rodezijos sostinėj Salisbu 
ry pirmą kartą per pusantrų 
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TAUTINES STOVYKLOS REIKALU 
LSB Vyr. skautininko pranešimas 

LSS Vl-ji Tautinė stovykla] Skautų vyčių pastovyklė 
įvyksta 1978 m rugpiūeio 13-26| y ^ ^ ^ M o r k ū ^ 
d., Treasure Valley stovyklavietė
je, Paxton, Mass. 

LSB stovyklos pavadinimas 
yra Brolija. 

Brolijos šūkis: 

Neškit, vėjai, mūsų šūkį, 
Kad išgirstų Baltija: 
Dievui,Lietuvai^monijai, 
Budi skautų Brolija! 

Brolijos daina: Vl-sios Tauti 
nės stovyklos Australijoje ir JAV: 

I šeštąją skautišką šventę 
Pietų Kryžius sukvietė mus. 
Pasaulio penkių kontinentų 
Sesutes ir brolius visus! 

Iš ryto daina kukabūrų 
Čia aidi trimito garsuos; 
Vienodas mus tikslas subūrė 
Ir lydi skautybės keliuos. 

ninkas, ps. Stepas Zabulis, virš. 
pavaduotojas, ps. Marius Rusinąs, 
komendantas, ps. Vladas Gedmin-
tas, progr. vedėjas, ps. Linas Sa-
plys, pavaduotojas. 

Ąžuolo mokykla 

S. Romas Fabijonas, vedėjas, 
s.v. Algis Venckus, instruktorius, 

į ps. dr. Rimantas Šarkis, instrukto
rius, ps. Virg. Krapauskas, inst-

i ruktorius. 
Jūsų paruoštas programas bei 

j numatytus bendrus dalykus, bro
lijos stov. viršininkui patvirtinus, į 
pavedu jums stovykloje sėkmin 
gai įvykdyti 

Linkiu visiems vadovams išt
vermės, darbingos nuotaikos ir 
darnaus sugyvenimo su broliais 
bei sesėmis. 

Budėkime! 

THE LITHL ANLV> VVORLD-VYIDE DAILY 
Secono da» postage paid at Clucago, m. Publisbed daily = 
except Sundays, Legal Holidays, ' days after Christmas = 

and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society. 
Subscription Rates $33.00 — Cbicago, Cook County J 

Illinois and Canada. Elsewhere in the USA. $31.00. Foreign ~ 
countnes $34.00. = 

Patto Klaida* malinant, pakvitavimai už gautas prenume- H 
ratas nestunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad> : 
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. : 

i H " m i R anksto 
metami • mėn. 3 mto. s DRAUGO 

OucaRD ir Cook apakr. $33.00 
Kitur J.A.V 3 1 0 ° 
Kanadoje (U. S.) 33.00 

sZZSS 2 5 0 0 

$19 i» 
18.00 
19.00 
20,00 
15.00 

$15.00 
13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 440, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

i • Redakcija straipsnius taiso aa- Ę 
vo nuožiūra. Nflcunaudotų straipa- £ 
nių nesaugo. Juos gražina tik ii s 
anksto susitarus. Redakcija už H 
skelbimų turini neatsako. SkeU s 
bimų kainos prisiunčiamos gavus s 
prašymą. "~ 
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jų atsparumą 
VIDINE KAULŲ FTAMPA 
Mokslininkai 

V r 
*~ - A *••* * * Jfc 

taip pat didina 
ir patikimumą. 

_ ^ ilgais tyrimais > N a u j a i atradimas labai 
nustatė, kad žmogaus taip pat reikSlBingas medicinai Kuria-
ir gyvulių kaulai _ į t e m p t o s ; ^ railji k a u l ų l y g i n i m o i r m. 
konstrukcijos. Taip pat skir- augimo metodai jin 
tinga vidinė įtampa kauluose. 
Pavyzdžiui, televizijai bokštas j 

Skautų-čių stovyklas prisimenant. Jaunesniųjų skaučių podis -Atžalyno" stovykloje. 

Sujunkim rankas! Mūsų širdys 
Lai dega idėja viena! 
Te žino pasaulis, lai girdi: 
Mūs' siekis — laisva Lietuva! 

Skautybei tarnaut pasiryžę 
Mes Nemuno žemės vaikai! 

VANDUO BŪTINAS GYVYBEI Negelis pirmasis pradėjo tyrinėti 

Vanduo neturi nei skonio, nei 
sidabro įtaką mikroorganizmams 

Vandens nukenksminimo proble-, Mokslininkų nustatyta, kad si-

"Sidabrinis" vanduo gaunamas 
keliais būdais. Pavyzdžiui, žinomas 
jau žiloje senovėje, — vandens lai
kymas sidabriniuose induose. 

Antras sidabrinio vandens gavi-
... . . - ,.4 •;_. . . . —o būdas — sidabro druskų tirpi
nami mdų Uteratttoje mmima apie n i m a s vančeny^ T a č i a u š l u o b ū . 
vandens nekenksr.ungumą trumpam d u ^ ^ preperatai nėra stabi-
jmerkus Įkaitmtą sidabro gabalą. l u g . j i e j ^ s k ̂  b a r t u n e t e n . 
O kai kuriuose ksaštuose ilgus me- k a fr baktencidinrų aavybių. 
tus gyvavo paprotys, šventinant. į S i d a b r i n i s v a i K t u o dar gagamas 

mmus. mf̂ s?1. s <tabnnes monetas. - -- - - -
Pažymėtina, k*d XIX šimunečk* 

c . - M . u -H \ m į ^ J ^ 1 t J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ opesnė. Da-idabro jonai esantys vandeny*, ab-
V.s. Sietas M,*n«tis ^ ° į ^ 7 a p i e ^ f ) sudaro bar geriamas vanduo, ypač mies- ^ ^ 0 ^ ^ S S S ^ ^ ^ 

LSB Vyriausias Skautininkas ^ gyvybei ^ a n d u o r e i k š m i n . tuose, mažiau ar.Augiau valomas • je veikiant elektr^UUmų jėgų. 
gesnis negu maistas. Troškulį sun- papl.tusių metcKiu kaip chloravi- ^kverb^a » jų indų J į g g ^ * ^ 1 . 

GEDIMINO PILIES kiau k ^ n e g u badą. žmogus ne mas, ozonavunas. ultravioletmiai branduolio " į ^ ^ į T J ^ 
\TOVYKL01E taip greit miršta iŠ bado kaip iš i spinduliai ir t. t /^č iau yra ir ki- j sidanus nukiemattms. ^ " į ° J 
STOVYKLŲ)t. troškulio tas būdas vandens nukenksminimą • zuna. Tirpaluose, esant atatinkamai 

fTesinvs) Kas a' yra tas vanduo' Dabar ! gauti sidabru. Mat. svarbiausias šio sidabro jonų koncentracijai, visis-
(Tesmys) ; ̂ Kasg i ^ra tajrvanduo^ Dabar g - ^ p r i v a l u m a s y r a ^ m y b e j kai žūva dantenjo* choleros ir 

. Šeštadieni atvažiavo tėveliai, vandenilio ir deguonies junginys, nukenksminti vancenį ilgam laikui kitų ligų sukėlėjai. 
Mes Nemuno žemes vaia«i: I Visa popietė buvo paskirta lais- Cheminė vandens formulė — HO. — mėnesiui ir net metams. Pasak 
Naujai vėl uždegs Pietų Kryžius! Valaikiui. Atvyko keletas garbės Jau 1783 metais žymusis prancūzų mokslininkų, vienam litrui vandens 

£ » * « * « ' rferaiTa^atL'i i ^ ^ 
1977 m. gruodžio 8 d. ir * * į p a ~ * ir dalv.avo bendros, ve- p i l d c s Sįf &?°> P*"™. į' %%£2£l£Z£*&S5maaįte %£*£. 
Brolijos stovvklos ir pastovykhų , i i a v ų nuleidimo iškilmėse. Naktį leidęs pro jas vandens garus. A. - * - - , num» 
vadovybes- v.s. Sigitas Miknaitis. v į s į linksmai dainavo, susėdę prie Lavuazjė gavo geležies oksidą ir 
viršininkas, s. kun. Alg. fezys. j s m a g i a i liepsnojančio didžiulio d e k o r ą , kurį Ji. pavadmo van-
kat. dvasios vadovas, s. kun. Alg-. laužo. T a i g i j ^ pirmasis išskyrė vande-
Zilinskas. ev. dvasios vadovas, į Sekmadienio ryta. visi dalyva- ^ g v a n d a l a ^ į r o d ė kad van 
ps. Petras Šalčiūnas, komendan-!vo vėliavų pakėlime ir 9v. Mi- d u o y ^ ^heniinis vandenilio ir de 
tas c v Vvtautas Raškevičius, j šiose. Visa diena buvo paskirta guonies junginys, 
adjutantas, ps- Romas Rupinskas, I laisvalaikiui ir bendravimui su A. I^vuazje * ^ J g » f Z

Q 
V.S. pavad. ir virš. p a , bendr. į tėveliais ir pečiais. Vakare degė Q * ^ ^ * ~ * « *? 
programoms, v.s. Liudas Rama- į pastovykhų laužai. n i l i o ^ ^ ^ ^ ^guonjes atomas j 
nauskas, iškylų planavimas, ps. j mastvmo dieną, pirmadie-; susijungę i molekulę. I 
Gintas Aukštuolis, bendr. spor-i 3

 stoVvklautoiai-jos dalyvavo! Kaip žmogus elgiasi su nejkai- I 
c u,* Antaną? Saulaitis m ' stov>Kiauiojai j » « j i nuojama gamtos dovana — vande- g 

a.^v.s. kun. A " ^ ^ a ™ M religiniuose užsiėmimuose ir p r a - ^ f ^ ^ N e š v a r u s ^ ^ ^ 1 
laužu koord., s. Antanas r a u z " ° ^ | t i m u o s e . Buvo ir kitų, rimtų uz-; vanduo — dizenterijos, vidurių B - Į | 
lis. brol. pionenja. s. Jonas As- I i ė m i m u : rankdarbiai, patyrimo' tinėa ir daug kitų susirgimų prie g 
minas, laikraštėliui atstovas, s. \ j . n i a j i r t t j ė v a s Kezys at-|žastis. - sako medicinos mok? 
Juozas Raškys, virš. pav. » L J ^ J §v. Mišias, kurioms skai-ininkai 
reikalams, s. Jonas Lileikis, ūkio s ̂ ^^ ^.^ ^ m a l d a s s u k ū r e | j ^ i r u p i ų vanduo toU gražu j 
vedėjas, s. Romas Pakalnis sk. | _ ^ ^ stovyklautojai. Visos nebūna švarus. Užterštas upės van- j 
skyr. tiekimas, s. Vytas Pileika,. ^ ^ ^ b u v Q s u d e g i n t o s d u o tekėdamas išsivalo, bet tik ne 11 
svečių priėmimas v.s. Romas Ra- ' • d&]y%..ų s i m b o i i n ė a u -
čiūr^s, skautininkų pastov. v i r s - j k a 

Vilkiukai ir udrytės iškylavo 
'Indian Trails" parke antradie-

! nį Ten jie pasivaikščiojo, stebė-
"* Jie pa 

patikimai stovi, nes visą jo sta 
tinį laiko konstrukcijos viduje 
esantys įtempti plieniniai tro
s a i Taigi kaulų vidinė įtampa 

OR. K. G. BALUHAS 
Akušerija Ir moterų Ugos 
GineUolosinž Chirurgija. 

(6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

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

BENDROJI MEDICINA 
1407 So.49tfa Court, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus treč ir šeštad 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqaette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 

Vai.: plrmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
šeštad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso tetef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbroodc 5-3048. 

TeL ofiso ir bato: OLympie 2-4159 
DU P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

(Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
}l:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir Sefit. 

tik susitarus. 

pabaigoje šveicaruos botanikas K. šias 

* * , . " • " . : . . " . , ' ; ; - . ' . . , ' " • 

elektro-cheminiu metodu, šis būdas 
yra paprasčiausias ir prieinamiau-

i. Mšk. 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

Vilkiukų pastovyklė 

Ps. Mykolas Banevičius, virši
ninkas, ps. Vytautas Dilba, virš. j 
pavaduotojas,'ps. Algirdas J a l i n s - i d a m i 8amt;* i r io s «rožJ 
kas, komendantas s. Bronius Ne-1 ̂  * e P ? dešreles pietums.^ Po-
mickas. program. vedėjas. 

Skautų pastovyklė 

S. Juozas Starėnas, viršininkas 
v.s. (p lovas Anužis, virš. pava
duotojas, ps. Liutav. Gražulis, j J į V ^ g žajdimus ir sportavo-
komendantas, s. Vytautas Kido- \ ' , , , . _ j — . ^ „ i m o Tai 

piet ?aidė vėliavų pagrobimo 
žaidimą. Vakare, jaun. skautai 
žaidė žiedų jieškojimo žaidimą 
stovyklavietės didžiajame slėnyje. 

Trečiadienį įvyko kasmetine 
sporto šventė. Visą dieną žaidė-

arčiau kaip už 25-35 km nuo tos į j 
vietos, iš kur nešvarumai plaukia, ij 
pavyzdžiui, nuo fabriko, didesnio | 
miesto ir pan. 

'1 
Abejotino švarumo vandenį gali

ma gerti tik gerai išvirintą. Virinti , I 
reikia bent 15-20 minučių, skaitant j 
nuo užvirimo momento. Nevirintą | 
vandenį galima vartoti iš rent , 
rinio vandentiekio, kur vanduo sis-,! 
tematingai ukrinamas. ir, žinoma j 
kai kuriais atvejais iš švarių, i j 
skaidrių šaltinių. 

Pasaulines sveikatos apsaugos 
organizacijos dummenimis. susirgi
mai užteršto patologiniais mikroor 

Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai, Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FIRESTONE TIRES. Wheel 
alignment and balancing. Brakes. 
Shock absorbers. Mufflers and pipee. 
Tune-Ups. Lubrication. Change of oil 
and FiltePi. 

Dr. Jonas B. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS m STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Chicago, Dlfnois 60629 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

I! 

Dr. .Ant Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUHO L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

7709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą.: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; seStad. 10-3 vai. 

TeL REliance 5-1811 
DR. WALER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. 1» 
•jjenkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KCDIKTV EB VAIKŲ UGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAJt, BUODINfl 

320* W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. r^ipiet. 

gJL tel 737-U68, rez. 239-2919 
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2454 We*t 71st Street 

71-os ir Campbell Ave. kamp. 
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitamn. 

Telef. — 282.4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHTKURGHA 
Ofisai: 

111 SO. WABASH AVE. 
4206 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Stree* — Tel. GR 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 
Šventadieniais uždaryta. Sav MIKAS CESAS 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nertą Ir 
Emocines Ugos. 

CRAWFORD MIDICAL BIJDG. 
6449 So. Pula«*i Road 

• ; »« : 1 
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Kido < lVH,nu> V. • T • rnai užteršto paioiogmiais mimw»- | S 
5 u me Vakare virvę tempėme. I ai Į g a i j j Z T n a i s vandens kasmet nusine-j = 

lis, adjutantas, ps. Jonas Šarka, j . rto kentės įv7kis! Gai- j fe per 500 tūkstančių gyvybių. Ser-1 | 
program. vedėjas, ps. Vytenis Vii- ; ^ ^ ^ t r ū k o t r i s k a r t v I - - — - - - • • i •. -*• 5 

stovykla kėlė kas, bendros veiklos koord., s.v. 
si. G. Senkevičius, iškylų vedė
jas, s.v.v.sl. Linas Puškorius, lau-
žavedys, s.v.v.sl. Arūnas Bitinas, 
ūkio skyr. ved., s.v. Alg. Garsys, 
inspekcija ir konkursai. 

Prityrusių skautų pastovyklė 

V.S. Jonas Paronis (1-mą sav.) 
viršininkas, ps. dr. Raimundas 
Strikas (2-rą sav.) viršininkas, 
ps. Ramutis Račiūnas, virš. pa
vaduotojas, s.v.sl. Ginutis Matu-
ris, instruktorius. 

Jū&t skautų pastovyklė 

J.s. Leopoldas Kupcikevičius, 
viršininkas, v.vl. Marius Naris, 
laivo vadas. 

Vakare "Liepsnos 
kaukių balių jaun. skautams, 
-tems. Visiems šis antras "ba
lius" labai patiko. 

Ketvirtadienį oras buvo nema-

gančiųjų dėl šios priežasties pri- 11 
skaičiuojama šimtai milijonų. Išlai- t 
dos ligonių gydymui vaistams, ne- S 
darbingumo pašalpoms ir pan. su- Į1 
daro tokias sumas, kad galima bū-1 
tų įrengti naujausius geriamoj) i 
vandens nukenksminimo įrengim-.:* j 

lonus- kraštas ir drėgnas. Nuta- daugeliui pasaulio miestų ir gyven 
rėme paskirti dieną laisvalaikiui | viecių. 
ir maudymuisi. Pavakaryje prade 
jo lyti. Greitai suruošėme šokius. 
Visi pavargo po valandos šoki

mo. 
Paskutinę pilną stovyklos die

ną, penktadieni, papuošalus nu-
ėmėme ir išardėme. Vilkiukai iš
šaudė jų pačių pastatytus raketų 

žą. Laužas gerai pavyko, ir se
sės griaudžiai pravirko. 

Seštadienj baigėme įdomią dvie
jų savaičių stovyklą. Atsikėlę tvar-

^ėmės ir palapines griovėme. Vi-
Įsi tykiai, su ašarom, atsisveikina 

Pt7TK! DOVANA ŠVENČIŲ IR EITOMIS PROGOMIS 

Vi RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T 1 A L A I D A 

- *t*L Jaaca 

S 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHTJIURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius tt 
"Contact lenkes" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 4484(545 

Naujasis Testamentą* fra pratilko formato, irilta» kietais Tirls-
[ iiak Vertinas pMterytas pmtia U«raviq kalba. Mecenato dėka laida 

S pardundariMi prieinama kaina. 
-DRAUGO- kartfM 

Ofiso tel. — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K 8 A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 6Srd Street 
irmad.. antrad., ketvirtad. Ir penkt. 
uo 12 Iki 2 vai. Ir nuo 5 iki S vai. 

rak. SeStad. nuo 1 tM 4 vai. 

šaudė jų PJ«u p a s i a t y - • — , s ė d o m e • a u t o b u s u s i r i i v y k x > r n , 
modelius. Vakare įteikėme VK.S J I , a u k i a n č ius tėv,-
nrpmiias- nuo vikriausio VIIKO, l r 
fki broliskiausio skauto. Vakare 1 - . Sud.ev. stovykla! 
ruošėme didįjį atsisveikinimo lau Va/t. Viliu* L. OunAzdu 

| nhnou gyventojai pralomi prkJiU 50 cs»b| moke^iamt tr perrtuott«wJ. 
<:rur gyvematieti pridekite 25 centus) 

\ Gera fraga nsiems jmgyrl Hmaįą% 

I NRA ŪGIS 
4545 Wtst 63rd Strtti 

f fticac* I IH i tb 60629 

^IMlHIIIHIIIIII.IrtlUa. 

t 
OfK PO 7-6000 Bes. OA 3-7278 

ML A. JUKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 We«t 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. J. J. SIMONAITIS 
OY D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. RE 5-4410 

RezideacUos telef. OR «-0«n 
Ofiao vai.: pirmad. ir ketvirtad. 

nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

Ofiso tel. HE 4-2123. Namų OI 8-6HS 

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

2454 West Tlst Street 
1/Val.: pirm., antrad., ketv. Ir penktad 

2-5 Ir 6-7 — U anksto susltarua 

— 327-1965 
DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
1002 No. Westem Avemnr 

Ofiso tel. 489-4441 
Valandos pagal «*a«dtarima 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3197 West 71 st Street 

Valandos: 1-8 vai. popiet 
Tre& Ir Sefttad. pairai susitarimą. 

Of*. toL 586-S108; namo 381-S772 
DR. penus aiosA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 We*t 6Srd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ii penkt. 
2-T- aestadieniais pagal susitarimą. 

file:///tOVYKL01E


Pasisakome ui 

LIETUVOS DIPLOMATIJOS IŠLAIKYMĄ 
Nedaug pasaulyje yra atvejų, diplomatai būtų šnekesiu, atvi-

kad valstybės, netekusios nepri- resni bent jau savo tautiečiams, 
klausomybės, būtų kitų šalių pri- kad laiku žinotumėm, kaip jiems 
pažįstamos. Dar mažiau pavyz- padėti, kokiomis pastangomis gei
džių, kad ilgesnį laiką užsienyje bėti reikalą, 
reziduotų ir būrų pripažįstami to- * 
kių valstybių atstovai, diplomą- Kad su mūsų diplomatija ma
tau Taigi Lietuvos, Latvijos, Es- noma kaž ką daryti, rodo ir kai 
tijos legalūs atstovai užsienyje, kurios užuominos amerikiečių 
nors ir nedaug jų tėra, mums spaudoje. Jų tarpe minėtinas ne
yra maloni išimtis. 

Pabaltiečių diplomatijos liku
čiai, praslinkus 38 metams po jų 

seniai "'Chicago Tribūne" dien
raštyje paskelbtas neperdaug op
timistinis rašinys apie Lietuvos 

rVvl. pasiuntinį Washingtone dr. Bač-krastų okupacijos, žinoma, labai rr ' .»•«» r . . -. ki, pasiuntinybes rūmus ir šios 

TRIUKŠMINGASIS VIETNAMAS 
Dar nespėjęs išspręsti vidaus klausimų, tapo Kinijos priešu 

GEDIMINAS GALVA 

negausūs. Stipriausia Lietuva bu
vo ir yra atstovaujama Washing-
tone, kur mūsų diplomatijos tęs
tinumas išlaikytas ligi šių dienų. 

įstaigos veiklą. 

O tačiau be galo miela, 
Šiam reikalui gerą valią parodė kai turime laisvajame pasaulyje 
JAV-bių atitinkamos įstaigos. Kai bent keletą vietų, į kurias užėjęs 
1957.V. 11 mirė ilgametis Lietu- gali jaustis lyg ir į nepriklausomą 
vos pasiuntinys Povilas Žadeikis, Lietuvą koją įkėlęs. Turime gal-
jį pakeitė Juozas Kajeckas. Kai voje Lietuvos pasiuntinybės Wa-
šis rimčiau sunegalavo, dar prieš shingtone rūmus ir konsulatus 
jo mirtį Lietuvos pasiuntinybės New Yorke, Chicagoje, Los Ange-
reikalų tvarkymą perėmė dr. Sta- les, Toronte. 
sys Bačkis. J. Kajecko mirtis š.m. 
liepos 2 d. čia jau nieko nauja 
nebeatnešė. 

Nors oficialių pranešimų nei 

Lietuvos rūmai Washingtone 
tai sena mūsų šventovė, deja, 
kaž kodėl daugelio mūsų tautie
čių lyg ir primiršta. Sie penkių 
aukštų rūmai įgyti nepriklauso
mos Lietuvos valstybės lėšomis, 

iš mūsų diplomatijos tarnybos, I r nepriklausomybės netekus, per 
nei is VVashmgtono įstaigų netu- b e v e i k k e t u r i u s d e š i m t m e č i u s nie-
nme, tačiau blogas nujautimas ^ j ų n e n u s a v i m o > n e a tėmė, ne
sako, kad su mūsų, o taip pat a t i d a v ė m u s ų o k u p a n t u i ) ^ip tai 
Latvijos, Estijos diplomatija kaž b u v o 1 9 4 0 m e t a i s ^ryt* fc-
kas vyksta. Kas iš tiesų yra, ne- ^ ^ ^ ^ 0 ^ j ų ^ ^ Hitleri-
zmome - tenka bent tuo tarpu nės Vokietijos, Berlyne, 
maitintis gandais. O jie labai 
įvairūs. Kai kuriuos jų pakarto- * 
sime, neimdami atsakomybės dėl Reikia vėl grįžti prie jau mi-
jų tikrumo: artimiausiais mene- n ė tų gandų. Mus pasiekė žinios, 
šiais išsibaigsiančios, o gal jau ir esą kilęs projektas, deja, iš kai 
išsibaigusios diplomatinėms įstai- kuriu pačių lietuvių, esą reiktų 
goms išlaikyti lėšos; parduodami pasiuntinybės rūmus parduoti. 
Lietuvos pasiuntinybės Washing- Pagrindinė priežastis esanti ta, 
tone rūmai, nesą bet kurių vii- kad jiems reikalingas pagrindi-; 
čių, kad mūsų diplomatija gale- nis kapitalinis remontas, kurio 
tų būti kuriuo nors keliu atjau- išlaidos gal siektų apie 70,000 
ninta; Pabaltijo valstybių dip- dolerių. Už pačius rūmus esą bū-
lomatinių įstaigų likučiai kenkia tų galima gauti gal apie 150,000 
"geriems JAV — Sovietų santy- dolerių. Si suma, pasiuntinybei 
kiams"; vėl iš naujo kursuoja pasisamdžius kuklias patalpas, 
gandai apie Sovietų Sąjungos Lyg » pratęstų mūsų pasiuntiny-
konsulatų tinklo Amerikoje plė- bes išlaikymą. Greičiausia ir šio-
timą. Šį gandą iš paskos seka je "legendoje" nėra tiesos, bet dėl 
mažas gandelis, kad būsimasis visa ko ją paminime. 
Sovietų konsulas Chicagoje bū 

Atrodo, kad reiktų elgtis prie
šingai. Ne parduoti, ne apleisti 
reikia istoriškus Lietuvos pasiun
tinybės rūmus, bet juos gražiai 

Vietnamas turi daugelį veidų. 
Jis padalintas ir sujungtas. Lai
mėjęs kovas prieš prancūzus ir 
amerikiečius. Tai 57,000 ameri
kiečių ir karo metu išeikvotų 150 
bid. dod. kapas. Per pastaruosius 
metus įvedė griežtą tvarką, bet 
ūkiškai nualino kraštą. Iš kam. 
Kinijos karo metu gavo milžiniš
ką ūkinę .paramą ir ginklų, bet 
pastarojo meto kinų persekioji
mas nepaprastai įtempė santykius 
su didžiuoju kaimynu. 

Vietnamas, talkininkaudamas 
Sovietaims, įsigalėjo kaimyninia
me Laose. Jo patarėjai dalyvauja 
valdžioje, o 40,000 karių talki
ninkauja palaikyti tvarką krašte. 
Tas pats Vietnamas jau praėju
siais metais stojo į atvirą karą 
prieš Kambodiją ir ją tebetęsia 
iki šio meto. Tai primas komunis
tinių kraštų karas, išskyrus anks
tesnius Kinijos ir Sovietų trum
palaikius karinius susidūrimus. 

Priespauda Pieta Vietname 
Prieš trejus metus šiauriečių 

užimtame Pietų Vietname įves
ta griežta santvarka. Jai vadovau
ja šiauriečiai — komunistų par
tijos sekretorius Le Duanas ir 
Vietnamo ministeris pirminin
kas Phaim Van Dongas. Sąvartos 
metas nebuvo toks žiaurus kaip 
Kambodijos, bet giliau ir drąsiau 
griaunantis buvusią tvarką pie
tuose. 

Izraelio lėktuvai Tarano kiniečiams 

Šiauriečių įsakymu iš Pietų 
Vietnamo pašalinti visi užsienie
čiai —diplomatai, dvasiškiai ir 
technikai. 

Visos Pietų Vietnamo organi
zacijos uždarytos. Nustojo veikti 
net šiauriečių sukurtas Tautinis 
laisvinimo frontas ir daugelis ki
tų organizacijų. 

Kiekvienas bent kiek svarbesnis 
asmuo buvo tardomas. Įtakinges

ni dvasiškiai —katalikai, protes
tantai, budistai vienuoliai, Cao 
Dai ir Hoa Hao vadovai padėti 
kalėjimuose. Buvę žemdirbiai iš 
vietovių, kuriose vyko pasiprieši
nimas, pvz. Mekongo deltoje, iš
vežti į Šiaurės Vietnamo stovyk
las ar karo metu apleistas žemės 
ūkio sritis Kiekvienas asmuo te
gali gyventi nurodytose vietovė
se. Patikimesni ir naujai sant
varkai prisitaikantys asmenys yra 
perauklėjami suruoštuose komu
nizmo kursuose. Perauklėjamų 
asmenų skaičius siekia 300,000. 

Privačios mokyklos uždarytos. 
Hanojaus komunistinis dienraš
tis Nhan Dan patarnauja visam 
kraštui. 

Krašto ūkis 
Vietnamo komunistų partija 

paskelbė taisyklę: valdyti smege
nis per pilvą. Tai reiškia badu 
priversti nepatenkintus prisitaiky
ti naujai santvarkai. 1975. DC 22 
tebuvo pakeisti 200 piastrų į nau
jus. Privati nuosavybė nacionali
zuota. Miestų gyventojai iškel
dinti į "naujas ūkines sritis". Ten 
džiunglėse ištremtieji pradėjo ūki
ninkauti be būtiniausių įrankiu. 
Žemės ūkio ir pramonės įmonių 
našumas krito. Žemdirbiai tik ką 
pajėgė išsimaitinti. 

Tuo pat metu išaugo nauja 
pasiturinčiųjų klasė. Jai priklau
so komunistų partijos vadovai, 
saugumiečiai ir karininkai. Jie ga
lėjo rastą kilnojamą turtą nusa
vinti ir juo naudotis. Šie pareigū
nai net plėšikavo. 

Naujoji ūkinė santvarka Pietų 
Vietname stipriau nusiaubė kraš
tą už galingus vėjus, potvynius ar 
sausras. Prieš trejus metus prasi

dėjęs skurdas tebesitęsia iki šio me
to. 

Santykiai su kame Kinija 

Šiaurės Vietnamas karo metu 
naudojosi kom. 'Kinijos ir Sovie
tų parama. Kinija suteikė 10 bil. 
dol. ūkinės paramos fa* 8 bil. dol. 
ginklais fa- karo reikmenimis. 
Vietkongas gavo net 80 proc 
ginklų iš Kinijos. 

Vietnamo bendradarbiavimas 
su Kinija jau pasibaigė. Trintis 
prasidėjo dėl 1,2 mil. kinų, besi-
vertusių prekyba Vietname. Pra
ėjusį balandžio mėn. Vietnamo 
vyriausybė nusavino kinų preky
bininkų turtą. Gegužės ir birže-

Kai praėjusiomis savaitėmis J 
AV viceprezidentas W. Mondale 
vyko į Izraelį ir Egiptą, tai jo ke
lionė neturėjo vien politinį tiks
lą: po ja taip pat slėpėsi ir kariš
kas biznis. Kaip rašo savaitraštis 
"Aviation Week and Space Tech
nology" 7-10 numeryje, prezi
dentas J. Carteris stengiasi įtik
ti JAV žydams ir Izraelio vyriau
sybei po laimėjimo senate, kad 
parduotų JAV kariškus lėktuvus 
ne tik Izraeliui, bet ir Saudi Ara
bijai bei Egiptui 

Walter Mondale nuvežė izrae
litams stamboką dovaną: užtikri
nimą, kad JAV vyriausybė nesi
priešins Izraelio susitarimui su 

Kaip iš JAV spaudos žinome, 
šio krašto vyriausybė žūtbūt 
stengiasi sunormuoti savo diplo
matinius santykius su komunisti
ne Kinija. Ir kai tik šie santykiai 
išsilygins, Taivane prisiglaudu
si Kinijos respublika negaus gink
lų iš JAV. Pastariesiems teks ieš
koti šių prekių kituose kraštuose. 
Be to, JAV gaminami F-4 lėktu
vai, kai kurių žinovų laikomi to
limo skridimo bombonešiais ir 
kaip tokie gali lengvai iš Taiva-
no bombarduoti žemyno bazes 
kom. Kinijoje. 

Kituose JAV sluoksniuose tiki
ma, kad Kinijos respublika ne 
perdaug domisi Izraelio siū-

duoti pastarajai 60 Izraelyje ga 
minamų Kfir C-2 lėktuvų - nai
kintojų. Tačiau šios žinios pa-

ho men. kinai eme trauktis * Ton- s k e i b i m a s Taivano karo aviacijos 

Kinijos respublika Taivane par-llomais lėktuvais. Esą, taivanie-

siąs ne rusų, bet lietuvių tauty
bės... 

Gandai, žinoma, dažniausia 
gandais ir palieka. Reikia rem
tis ne jais, bet faktais. Bet kai 
oficialių žinių nėra, žmones pri
versti minėtais ar jiems pana
šiais gandais tikėti, tuo labiau, 
kad sakoma, esą "kiekvienoje le- , 

, . • j - i * j . L .: L »• įstaigai ir labai mažam per 
gendoje esą vis dėlto šiek tiek 

atremontuoti ir stiprinti. "Chica-
go Tribūne" pranešė, kad rū
muose yra 24 patalpos bei kam
bariai. Tai nemažas plotas. Ži
noma, rūmai dabar perdideli kuk-

tiesos 
sonalui. 

+ Taigi reiktų rūmų klausimą 
rimčiau pasvarstyti: išdiskutuoti 

Gandų tikrumą patvirtintų ar reikalą spaudoje, pakviesti archi-
jų mitą lengvai išblaškytų mū- tektus, dailininkus, tautotyrinin-
sų Diplomatijos šefas Romoje ar kus, kad paruoštų atnaujinimo 
Lietuvos pasiuntinys Washingto- bei papuošimo projektą. Reiktų 
ne, paskelbdami pareiškimą, Pasiuntinybės įstaigos sienas de-
kaip iš tiesų yra. O tada jau ne- koruoti lietuvių dailininkų pa-
priklausomos Lietuvos piliečiai veikslais, Tamošaičių austais di-
užsienyje (deja, tokių labai ma- dingais kilimais, liaudies meno 
žai tėra) ir gausi lietuviškoji iš- drožiniais, lietuvių istoriškomis 
eivija galėtų iš anksto nuspręsti, senienomis. Atnaujintuose rū
kas daryti, kad mūsų pasiuntiny- muose būtų galima įkurdinti pa-
bė Washingtone ir keli konsulą- talpų stokojančius kai kuriuos 
tai veiktų ir toliau. mūsų archyvus, suorganizuoti ge-

* rą lituanistinę biblioteką, sutelk-
Jau kuris laikas mūsų diplomą- ti kovojančios Lietuvos ekspona-

tinės bei konsuliarinės tarnybos tus. Čia atvykę studentai ir dok-
žmonės yra perdaug tylūs, lyg torantai galėtų semtis medžiagą 
"bebalsiai". Ypatingai jie nemegs- savo mokslo darbams, savieji, 
ta kalbėti apie save, apie savo ypač jaunimas, galėtų pažinti Lie-
likimą. šia proga prisimintinas tuvos praeitį, o ir svetimtaučiai 
neseniai miręs mūsų pasiuntinys priėmimų metu ir kitomis progo-
Washingtone a.a. Juozas Kajec- mis galėtų pažinti Lietuvos pra-
kas, be galo kantrus žmogus. Ke- eitį ir dabartį-
liais atvejais jis netoli savo būs- Uįo&? A r m g s ^ ^ š i a m 
tinęs Washmgtone, buvo plėšikų Te{^]uį i n i ? § i a n d i e n g a l ^ 
užpultas, aP'Pleštaj apmuštas, ^ ^ ^ ^ n c s u n k i a i ga_ 
sudaužytas. Kaž kodėl nei mes, l i m t ^ ^ n f iS tadtM ^ 
hetuvia. nei pareigūnai krašto, kAnVam(ki pinigingų ir dosnių 

Japonijos imperatorius ffirokito, 77 metų amžiaus ir jo žmona, Jis val
do Japoniją jau 58 metus. Maloniausias jo darbas — tvarkyti ir valyti 
200.000 kvadratinių metrų karališkąjį parką. Jo šeimos metinės paja
mos esančios nedideles, nes už savo turtus jis moka labai aukštus mo
kesčius, ffirokito laikomas vienas neturtingiausiųjų pasaulio monarchų 

kino įlankos uostus. Tuo metu 
133,000 kinų Kinijos laivais ap
leido Vietnamą. 

Kinija įsakė Vietnamo konsu-
latams Kantone, Kunminge ir 
Nanninge užsidaryti ir apleisti 
kraštą. Kinijos 'pasiuntinys Hano
juje staiga "susirgo" ir išvyko į 
Pekiną. 

Trintis sukėlė vis didėjančią 
įtampą. Hanojaus vyriausybė per 
radiją paskelbė kariuomenei ypa
tingą padėtį Vietnamo — Kini
jos pasienyje. 16 —27 m, abiejų 
lyčių Vietnamo jaunuolių šau
kimas į kariuomenę rodo susiklos
čiusios padėties rimtį. 

Kinijos kariuomenė pajudėjusi 
į Vietnamo pasienį. 

Kinijos ir Sovietu varžybos 
Praėjusių metų lapkričio mėn 

Maskvoje įvykusiame 60 m. bol
ševikinės revoliucijos sukakties 
paminėjime Vietnamo komunistų 
partijos generalinis sekretorius Le 
Duanas pareiškė: "Vietnamas ryž
tingai tęsės tarptautinį įsipareigo
jimą įgyvendinti komunizmą Azi-
joje . 

Kokį komunizmą? Sis klausi
mas jau atsakytas. Vietnamas 
anksčiau pasirinko Sovietus save 
globėju. Vienintelis klausimas 
buvo neryškus, kiek toli sieks ta 
globa. Iki šių metų pradžios 
Vietnamas pataikavo abiem rė
mėjams, buvo tas guvus veršis, 
kuris dvi karves žindo. Buvo be
bandąs ir prie trečiosios prisimei
linti — iš JAV karo nuostolių 
atitinkamą sumą išsiderėti. 

Sovietų ūkinė ir karinė parama 
šiuo metu siekia 600 maM. dol. per 
metus. Už šią sumą Sovietai jau 
įsivyravo Tonkino įlankoje. Prie 
Hon Gay, netoli Kinijos, Sovietai 
įrengė įtaisus raketoms iššauti. 
Netoli Haifongo statomas kari
nis uostas. 

Už šią paramą Vietnamas tu
ri atsiteisti. Jis pradėjo pulti Kam-

pareigūnų tarpe sukėlė sąmyšį: 
mat, taivaniečiai vedė rimtas de
rybas su McDonnell - Douglas 
b-ve Aerikoje dėl pirkimo F-4 
Phantoms lėktuvų - naikintojų. 

Savaitraštis rašo, kad JAV 
Valstybės d-tas darė sunkumus Iz 
raeliui tęsti tų lėktuvų pardavi
mo derybas su kiniečiais. Tiems 
Izraelyje gaminamiems lėktu
vams yra reikalingi J-79 General 
Electric b-vės gaminami varik
liai Aišku, kad JAV vyriausybė 
sau buvo pasilikusi varžtus Izra
eliui paspausti, jeigu pastarasis 
per daug triukšmautų dėl JAV 
1caro lėktuvų pardavimo ara
bams: tada JAV neleistų išvežti 
minėtų variklių į Izraelį... Po W. 
Mondale nuvykimo į Izraelį pas
tarasis gavo žalias šviesas minė
tiems Izraelio lėktuvams parduo
ti į Taivaną. Iš šio sandėrio Izra-
Hs numato gauti apskritus 500 
šimtus milijonų dolerių. Šios su
mos jau numatytos Izraelyje pla
nuojamam aeroerdvės pramonės 
centrui sukurti! (Past.: iš šios 
žinios pateikimo galime suvokti, 
kad Izraelis savo valstybėje ku
riasi, lyg aplink juos nebanguo
tų kerštaujančių arabų šimtami
lijoninė jūra... Aut.) 

čiai mieliau domisi ištobulintu 
F-5X Northrop b-vės gaminamu 
lėktuvu. Mat, pastarieji modeliai 
(F-5X), gavus reikalingus leidi
mus, yra galimi pagaminti Kini
jos respublikos aviacijos pramo
nės išvystymo centre, esančiame 
Taichung mieste. 

Kaip matome, JAV, Izraelio ir 
Taivano aviacijos darniai dirba, 
tobulindamos esamus ir projek
tuojamus ateities lėktuvus. 

Br. As. 

bodiją, Kinijos globojamą, panau
dodamas iš Sovietų gautus gink
lus: patrankas, tankus ir lėktuvus. 

Tiesiogine vietnamiečių para
ma naudodamiesi Sovietai gali 
valdyti Laosą. Sovietų paska
tinti vietnamiečiai išdrįso kinus 
persekioti ir net priversti juos ap
leisti kraštą. 

Kinijos mimsterio pirmininko 
pavaduotojas Teng Hsiao-pin-
gas, lankydamasis Taisė pareiš
kė: "Vienintelę klaidą padarė Ki
nija suteikdama per didelę para
mą Vietnamui". "Ūkinė parama 
jau nutraukta praėjusį birželio 
mėn. 

NEPAPRASTAI ĮDOMUS 
RADINYS 

Pernai (1977 m.) vasarą da
nų žvejys Langė Iversenas žve
jojo menkes šiaurės jūroje ir 
net negalvojo, kokį laimikį su
žvejos. Iš 34 m. gelmės ištrau
kė ne menkes, bet sunkią me
talinę dėžutę, apaugusią dum
bliais ir kriauklėmis. 

Sandariai uždarytoje dėžutėje 
rado neblogai išsilaikiusią kino 
juostą. Žvejys ją perdavė Da
nijos televizijos specialistams, 
o šie išaiškino, kad juostoje įam
žinta beveik 60 metų senumo 
įvykiai. Yra siužetų,, pasako
jančių apie spalio revoliucijos 
įvykius Rusijoje ir porevoliuci
ni periodą. Rodomas ir Leni
nas. Danų ekspertai nustatė, 
kad juostoje užfiksuota revoliu
cijos vado kalba mitinge, išly
dint ką tik sukurtos raudono
sios armijos karias į frontą. 

Pasak Danijos televizijos ki
no archyvo vedėjo O. Brangės, 
kad beveik visa juosta neblogai 
išsilaikiusi, nors į kasetę ir bu
vo patekę šiek tiek juros van
dens. Kaip ta dėžutė atsidūrė 
jūros dugne, kol kas neišaiš
kinta 

Pažymėtina, kad dabar danų 
ekspertai ir istorikai turi gali
mybę pamatyti komunistų Le
nino revoliucijos žiaurumus. 

^nevėlai ro& 

žmonių. Dešimtis tūkstančių su
dedame menkesniems, vienadie
niams projektams, o kaip gi ne-

kurie jį laiko teisėtu atstovu — 
diplomatu, neteikė reikiamos ap
saugos. Pasak vašingtoniškių, 
Lietuvos pasiuntinybės aplinkos ^ ^ „nfinojo projekto, 

1 kuris vaizduotų istorinę Lietuvos 
didybę, kenčiančią, kovojančią ir 
amžiams išliekančią Lietuvą. 

apsaugos 
netoli jos įsikūrė vienos komu 
nistinės šalies diplomatinė misi
ja... 

O vis dėlto reiktų, kad mūsų b. kv. 

AL* BOTA 
Romanas 

64 
Buvo visa vistiek, autobuso girgž

desys ir kalatavimaa virto muzika, liejosi su jo minti
mis į negirdėtą ir niekam nesakytą pasaką... Pranyko 
ir Lėlytės veidukas, ir namais rūpestis. Jis matė lange 
savo šypsančias lūpas, matė Marianne akis, nustebu
sias ir klausiančias, juto ant savo šypsnio įdegintą 
bučinį, neišnykstantį, o plintantį po visą kūną ir visas 
jo mintis. 

Autobusas stipriai krestelėjo, stodamas prieš stai
giai pasikeitusią šviesą j raudoną. Tas išbudino Almį 
iš jo apsvaigimo. Pastebėjo, kad jau sekantis sustojimas 
— jo namų kaimynystė. 

Išlipus jį nupurtė drėgna nakties vėsa. Kiti miesto 
kvartalai, kita klimato zona Tenai, rodos, buvo žy
miai šilčiau. Įtraukė galvą į pečius ir sparčiai žengė 
pažįstamom gatvėm. 

Jau prieš atrakinant buto duris, išgirdo prislo
pintą Lėlytės verksmą. Jis taikė raktą skubėdamas, 
ranka ėmė drebėt, nenutaikė. Buvo išsigandęs (iš kar
to suprato, kad Austės nėra), pyko ant savęs dėl ne-
miklumo, bruko raktą beveik lauždamas. Pagaliau, kai 
prisivertė stabtelt ir vėl ramiai raktą pamėginti, brakš
telėjo, užraktas slystelėjo, ir durys atsivėrė. Dangeru
tis įpuolė kambarin, metė raktus, švarką, nubraukė 
ant akių krintančius plaukus ir metėsi į miegamąjį. 

Lėlytė gulėjo kniūbsčia ant grindų. Užkimusi, 

trūkčiodama verkė. 
"O, Dieve, Dieve", — šnibždėjo -Almis. — o, 

Dieve, pasigailėk..." 
Pakėlė mergytę nuo grindų. Iš kito kambario at

spindinčioj šviesoj grindų medis tamsavo drėgme: 
ašarų, seilių, šlapumo, kraujo?. Jį sėmė tamsiausios 
išgąsčio mintys. 

"There, there... Don't cry! Everytbing will be al-
right..." — Jis nepastebėjo, kad kalba garsiai ir ang
liškai, kaip Austė dažnai darydavo. — "Dont cry, 
Baby..." 

Jis glaudė kūdikį, sūpavo, glostė, glaudė prie pe
ties, vaikščiodamas mylavo, glamonėjo, kol mergytė 
aprimo, nustojo verkusi. Tada atsargiai paguldė ant 
lovos, kur buvo nublokšti pagalvėlė ir užklotai, kūdi
kiui nusiritus per kraštą žemėn tik su vystyklu ir 
marškinėliais. Lėlytės rankos buvo šaltos, kojos, visa 
drėgna, nemaloniais kvapų mišiniais persunkta, veide
lis išpurtęs nuo verksmo... Ji vėl pradėjo klykti, verkti, 
žaksėdama ir trūkčiodama. Almis, įsupęs ją į užklotą, 
vėl nešiojo, sūpavo, kad aprimtų. Tik po ilgesnio ra
minimo galėjo paguldyt ir pervystyt. Sauso vystyklo 
po ranka nerado, tai vystė pirmu pasitaikiusiu sausu 
skuduru, tur būt užklotėliu... 

"Mažyte, vargšiuke... Neverk, Lėlyte, viskas bos 
gerai. Neverk, vargšas kūdikėli... Visi tave palikom, 
apleidom..." — Kalbėjo, guodė, mintyse kaltindamas 
seserį ir save. 

Durys brakštelėjo, ir dideliais žingsniais įskubėjo 
Austė. 

— What bappened? — J i pratarė gana abejingu 
balsu. 

— Kur tu buvai? Motina, tu motina! Vaikas iš
kritęs iš lovutės, užsiverkęs... 

— O kur tu buvai? — J i pakėlė galvą ir išplėtė 

akis. 
— Aš tik dabar grįžau. 
— Dabar? Are you kidding? Darbą pabaigei prieš 

kelias valandas... 
Almį suėmė pyktis. Reiškia, ji užtikrinta, kad 

"babysitter'" bus laiku, nemokamas, savaime supran
tamas. Jis gali plavinėti. gali palikt vaiką be sąžinės 
graužimo, palikt vieną bute, užrakintą, bejėgį... 

— O tu? Kur tau reikia dangintis po svietą? Ar 
mažai dar... Auste, Auste! 

— O, shut... Don't give me this! Let me see my 
Baby! Buvo an t grindų? Gal užsigavo... 

Tik dabar Almrui dingtelėjo ir nusmelkė baimė: 
gal susilaužė, susitrenkė, susidaužė... Ir jis pats susi
gėdo: myluoja, glosto klykiančią, ramina, o nei nepa
žiūri, kas jai atsitiko. Ir, vis tiek, piktas ant sesers, 
nedavė kūdikio, o išnešė į virtuvę, kur Austė buvo jau 
uždegusi šviesą. 

— O, my God! — šūktelėjo motina. 
— Koks guzas! — Sušnibždėjo Almis. — Matai? 
Austė perėmė Lėlytę iš jo rankų, ir abu pa

žvelgė į vienas kitą Abu dabar tylėjo. Jų akys buvo 
didelės, Almio kaktoj atsirado gili raukšlė. Jis palietė 
ištinusią kaktelę, ir kūdikis ėmė vėl klykti Austė pa
sisodino ant kelių, sūpavo, ramino, paskui :— lankstė 
vieną rankutę, lankstė kitą, pačiupinėjo kojeles, pa
guldė kniūbsčią ant virtuvės stalo, perbraukė ranka 
nugarytę. Kūdikis nutilo verkęs, bet, atvertus aukštiel
ninką, užsimerkė ir, kumštukus brukdama į bur
ną, verkė ir klykė nenumaldomai. Almis uždengė del
nu jos akytes nuo šviesos. Tyliai pratarė: 

— Gal pieno duok? 
— Gera mintis, — pritarė Austė. 

(Bos dragian) 
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BALSAS IS ANAPUS 
Ni. 4 " ii jo siekimai 

JUOZAS DEGUT1ŠK1S 

(Pabaiga) 

Bulota, būdamas vietoje, nebūtų 
tos topografijos supainiojęs, nes, 
kaip rašoma knygutėje, "sušau
dymų vietoje" jis lankėsi tuojau 
pat grįžęs į Lietuvą. 

Juokingai skamba knygutėje 
tariamai (artėjant prie VI-jo for
to) Martyno Gudelio pasakytas 
teigimas: "Čia kažkur netoli tu
rėtų būti kareivinės ir aikštelė, 
kur Smetona priima paradus". 
Juk Petro Vileišio aikštė, žmonių 
vadinama Paradų aikšte, tada 
apėmė labai dideli plotą prie Auk
štaičių —Janonio gatvių (prie 
jos buvo čia pat rytų pusėje Ka
ro policijos, o kiek atokiau šiau
rėje Gusarų kareivinės), t y. bu
vo mieste, o ne užmiestyje. Nuo 
Mūra vos ir nuo VI-jo forto ji bu
vo 3 — 4 kilometrų atstume. Jei 
atentatininkai, kaip rašoma kny
gutėje, slėpė ginklus kokioje tai 
daržinėje prie Aukštaičių gat
vės, tai didžiulės Petro Vileišio 
aikštės, esančios kaip tik prie tos 
pat Aukštaičių gatvės, jie nebū
tų "ieškoję" prie Vl-to forto. 
Taip parašyti galėjo tik tas, kuris 
nuo 1929-jų metų nebuvo buvęs 
Kaune. 

Iš knygutės "duomenų" spren
džiant, menamas josios autorius 
Andrius Bulota prieš 1929. V. 6 d. 
Gilučiuose, Kaišiadorių apskr., 
Martyno Gudelio tėviškėje (kuri, 
tariamai, buvo buvusi antroji jų 
visų trijų susitikimui numatyto
ji vieta) nebuvo buvęs. Pirmą 
kartą jis ten patekęs drauge su M. 
Gudeliu po atentato. Tuo tarpu 
kelias į Gilučius, o ypač to kaimo 
apylinkė ir Gilučiams netolimi 
kiti kaimai, keliukai, žmonės kny
gutėje aprašomi su tokiomis de
talėmis, kurias gali žinoti tik vie
tos žmogus, tą apylinkę pažįstąs 
nuo vaikystės laikų. 

Jei žmogus nėra matęs savo vai
kystės apylinkės arti pusšimčio 
metų, tai jis nepajėgia išsilais-

prospekto kryptimi. 
Atrodo, kad knygelės klaidin

gu pasakojimu prie Martyno Gu
delio ir Andriaus Buloto bėgimo 
kelią, VI-jo forto atžvilgiu aplin
kinį, daug laiko sugaišinusį, no
rima pateisinti tų dviejų pavėla
vimą (nes į "sutartą vietą" jiedu 
atvyko 1 vai. ir 15 min.) susitikti 
12 vai. prie VI-jo forto ir tuo pa
čiu užmaskuoti faktą, kad Alek
sandras Vosylius tyčia buvo pa
liktas "Dievo valiai", kad A Bu
lotai ir M. Gudeliui būtų leng
viau pasprukti iš Lietuvos. Toks 
klausimas jau buvo kilęs 1929 me
tais. 

Knygelėje A. Bulotos vardu pa
reikšta, kad tą atentatą prieš A 
Voldemarą surengė ir įvykdė 
Martynas Gudelis, Aleksandras 
Vosylius ir Andrius Bulota, bet 
atentato vykdymo aplinkybes 
pavaizduojant taip, kad juos vi
sus tris kuo geriau "išbaltintų". 
Tačiau ta knygelė, atrodo, turin
ti ir kitą uždavinį. Joje daug pasa
kojama apie Lietuvos universite
to studentų, o ypač apie ano lai 

C L A S S I F I E D G U I D E 
M1*C£LXA>'IX>U& IŠNUOMOJAMA — FOE BENT I a i ' » '« «. 'a . » ' , ' 

K £ A L L, » T A T E 

n Comecono rūmai Maskvoje 
apiplėšti 

įsteigta Sovietų satelitams ekonomiškai 

įžengė gana anksti. Tas įvykis Į ganizacijos nenpri prisiminti Lie-
taip pat parodo, kad kiekvienas po
litinis teroras visuomet randa rė
mėjų tarp svetimų jėgų, tik sa
vųjų tikslų siekiančių. Drauge 
ir mūsų "patirtis" parodo, kad 
atentatininkų — teroristų ne tik 
idėjos, bet ir veiksmai net mūsų 
išeivijos visuomenėje randa už
tarėjų. Ir tai ne tik kokių kraš-
tutiniųjų tarpe, bet ir įvairių pa
simetusi ųjų, kurie save vadina 

i patriotais. Tokių tarpe šiandie
ną randame net buvusių Lietuvos 
kariuomenės karių, šaulių ir bi-

tuvos karių ir 'šaulių 1929 me
tais "Karyje" ir "Trimite" skelbtų 
minčių ir pažadų be atodairos 
kovoti prieš tokius reiškinius ir 
prieš tokius asmenis. 

BEGARSIS PIANINAS 

Gamos, kurių mokosi prade
dantys pianistai, labai įkyri 
kaimynams. 

Vienoje parodoje buvo demon
struotas. . . begarsis pianinas. 
Jis turi stygas ir klaviatūrą. 

llllllllllllillilllllllllllillliillimiiiiiiiiiniii 
Irairtų prekių pasirinkimas nebran

giai is mūsa j — — • 
COSMOS PARCEL* £XPRES6 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
33SS S. HafaMed S t , Cbicago, m . 60608 
2501 W. 6»th S*., Chfciftco, m . M U I 

Telef.: S25-37S7 — SS4-SSS0 
Vytautas Valajotinas 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIUIHIIIIIIIIII! 

Bnuora. mieg. kamb. prie vienos 
moters, pensininkei moteriai ar vy
rui. Galimybė naudotis virtuve. Ma
ža nuoma. Marųuette Pke. 

Skambint 925-8761 

6 kamb. didelis moderniškas butas 
Marųuette Pke. suaugusiems. 

Skambinti 476-4292 

10% — 20%. — SOoį pigiau mokėsite 
o i apdraorta ano ugnies Ir »u tomo 
bUio pat mos. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 H Weat »5Ui Street 

Cbicago, Ullnols 
Telef. GA 4-8664 

Išnuom. 4 kamb. butas rūsy. Skam
binti po 5 vai. vakaro: 

RE 7-89C7 

rutininkių organizacijų narių, 
ko Lietuvos žmonių tariamas nuo- Į kurie mielai bieiuliuojasi su asme-
taikas, kurių vaizdavimo stilius j niu — geriausiu atveju —, daly-! Jame nėra tik rezonatorių. Pa-
ypač yra budingas dabartinei So- Į vavusiu ginkluotame užpuolime 1 starųjų vietoje elektroniniai 
vietų vadinamai "dokumentinei Į kėsinantis nužudyti tuometinės j stiprintuvai, kurie perduoda 
istoriografijai", žongleruojant fak- Lietuvos vyriausybės galvą ir ku- į garsą į stereofonines ausines, 
tais, dokumentais, tik sukurti rei- name vienas karininkas buvo nu- į Pianistas skambina tokiu in-
kiamą mitą. Vienas tokių mitų žudytas, o kitas sužeistas. Atrodo, | strumentu tik pats sau nepy-
dabartyje teigimas, kad "esą, nuo k a d k a r i ų fc ^ul ių išeiviškos or-Skindamas kaimynų. im. 
1918 m. visą laiką iki 1940. VI. 15 
d. (kada į Lietuvą įžygiavo 250, 
000 Sovietų karių su 1000 tankų 
ir 700 lėktuvų), visi žmonės ta
riamai "svajojo" apie buržuazi
nės diktatūros nuvertimą ir tary
binės santvarkos įvedimą Lietu
voje". Esą, darbo žmonės, ūkinin
kai, kariai, net šauliai ir polici
ninkai, t. y. lietuviai, o ne kita
taučiai, pritarė tiems, kurie kovojo 
prieš "fašistinį režimą". Tūkstan
čiai brošiūrų, straipsnių, skirtų 
tam mitui stiprinti, yra pasirodę 
okupuotoje Lietuvoje. 

Būdinga, kad Sovietai to mito 
kūrimo literatūroje niekad nepa-

llllllllllllllllllllllllllllllllllilUllllllllllllll 

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

TeJ. — \VA 5-8063 
iiniiiiHiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimtim 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIUIIIIHIIIIIIII 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th St., teL 776-1486 \ "**«*" 
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiuiimmiiiiiiiiii 

R E A L E S T A T E 

Savininkas pard. Oak Lawn VĄ 
aukšto mūrinį namą. 499-8998 ar 
4145597. 

LTTKSHK1 6 BUTŲ 
RTDGEMON1 SQUAfiB 

APART>CENTIN1AI NAMAI 

liuksus C botų namai m butu 
savininkui 

"Face brk±" tvirtas maras. PU-
' nas rūsys su apšildomom gibaHm 
ir vonia. Visi pflnai įrengti su "ap-
pMances" įskaitant ir indams plauti 
masiną. Pikai įrengtas skalbimui 
kamb. 

Nuo sienos iki sienos kilimai. 
Galima pasirinkti pikiai "improved" 

sklypą. 
Potvynio kontrolės projektas, pir

mas Cook County rajone. 

Pard. Marquette pke. 4 butų na
mas, po 3 ir 4 k. Nauja elektra ir 
naujas gazo šild., garažas. 

TeL PR 6-4644. 

Pageidaujant galima 
Atdara kiekvieną dieną 

19 v. r. fld 7 v. v. 

2 botai, s metu senumo. 2 po 5 
kamb. (3 mieg.). 51-ma už Kedzie. 

i Tik $82,500.00. 
Marinis. 2 butai Naujai atremoo-

į tuoti. Vieną tuoj galima užimti. 
i Brighton Parke. 

72-ra h* CampbeO. llĄ aukite nau 
jescis mūr. namas. 3 mieg. {rengtas 
rūsys. Labai švarus. $65,000.00. 

92-ra ir Rutherford. Liuksus 5% 
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr. 

$69,500.00. 
10̂ 4 akro žemes netoli Burlington, 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII I *"«• Maudytis ir žuvauti labai arti 
PACKAGE EXPRESS AGENCY ! $25,000.00. 

MAKIJA NOREIKIENE « ir KoUa 8 kamb. med. naras 

I05th Street & Major Ave. 
(2 blokai į vafc. o i Central) 

Skambint 
422-2565 arba. 725-5550 

HELP WANTBD — VYBAI 

MECHAHICS — EXP£JTD 
Top pay. E&cellent fringe benefits 
plūs bonuses. 

AUROBA LIFT TRUCK SERVICE 
Kt. 30, Aurora, lU. — 898-3720 

Beautiful wooded lot f or sale at 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies r I U 1 I T I C R F O L T Y 

prekes. Maistas iš Enropos sandėUi}. : * l ™ * ' • " l " " f c ' ' 
2608 w. A9 st., chieago, m. «o«2t. i n ^ ^ c e — Income Tax 

Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00. į g į į Mountain Reaort near Wiacon-

MOŠŲ KOLONUOSE 
NewYoffe.N.Y. 

PAMLNEJO DARIŲ IR 

GIRĖNĄ 

Šeštadienį, liepos 15 d., buvo 

čiu klubo veikėjas Jonas Klas
čius, punskiečių vardu — Albi
nas Verbyla. šaulys Stasys čia-
pas perskaitė savo atsiminimų, 
kaip Žemaitijos jaunimas laukė 
žinių apie lakūnų skridimą. 

TELL — WA 5-2781: 
llllllllllltllllllfllllllllfllllllllllllllilllllllfll 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-188'J arba 376-5996 
iimimimmiiiiiiiiimiiHiHiuimniuiiimi 
Hlllllllllilllllllllllliuililllllllllllllllllllllll 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

p ^ t a ^iguba sufcaM*: Da| £ ? £ £ ^ £ £ £ . 1 — ™ ~ — -
• •— ***?. • _ _« ?_*?___ _ •__ A. v- m * ^ riaus ir Girėno skridimo ir tra

giško žuvimo 45 metų ir 20 me
tų, kai tiems didvyriams pasta
tytas paminklas savo metu lie
tuvių tirščiausiai apgyventame 

Chieago, TU. 60632, telef. 927-5980 
iiiimimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiimiiiisiiii 

. . ._ . .-, . i .. i teikia kiek nors konkretesnių 
vmti is savo tėviškės nostalgijos. , .*. , . « __ 3 t^„» „„ vir-^h-u^^ ~,i~ ~ ~_wr-n-
T . . . , , . . . . * ' skaičių, kūne nors is tolo ga- JSrooklyno rajone — Williams-
Jam gimtines laukai vis prisimena - • I m , , . , - __•_ , - . 
ir užtat, pirmai progai pasitaikius, 
jis gal net nesąmoningai vis sie
kia apie juos pasakoti. Tuo tarpu 
kartą ar kitą, net ir pakartotinai joje apsilankęs, nepajėgs taip tiks
liai prisiminti senus vaizdus. Ke
lias nuo Kauno į Gilučius ir kelia
vimas Kaišiadorių — Žaslių apy
linkėse juk apima kur kas didesnį 
plotą negu kelias nuo Miesto so
do iki VI-jo forto, tuo tarpu pir
masis aprašytas nuostabiai tei
singai, palyginus jį su aprašymu 
kelio iki VI-jo forto. Užtat neabe
jotina, kad visas tas aprašymas 
kelio (pas lenkus) padarytas ne 
A Bulotos, o M. Gudeliol 

lėtų liudyti tokį tariamą Lietu-, burge, kur lakūnų garbei aikš-
vos žmonių palankumą Sovietų telė pavadinta Lituanicos var-
santvarkai. Tuo tarpu realūs skai- du. 
čiai liudija priešingai Toks "liu- j ^ š i e m e t j a u d v i d e š i m t ą 
dininkas" čia yra LKP narių ir ; ^ ^ U e t u v i a i rinkosi p r i e m 
jiems palankumą pareiškusių ^ „ ^ A t idarė minėjimo pir 
statistika. 1940. I. 1 d. Lietuvo- £ £ £ £ ^ ^ s ^ d i e n ė i 
je buvo 933 LKP nariai (jų tarpe &. ^ akvieadzm& J o n ą 
459 nelietuviai), 211 komjaunuo- t n i m g u ^ n _ 
lių (jų 185 nelietuviai) ir MOPRo , ^ s u ^ ^ ^ ^ į 
(Tarptautinė sąjunga p a g a l y s , ^ . ^ ^ 
revoliucijai) 218 asmenų (jų 188 6 

nelietuviai). Kitaip tariant iš 
1362 Maskvai "patikimų ar palan
kių" tada žmonių Lietuvoje net 
832 buvo nelietuviai. Tų 1362 
tarpe buvo 230 moterų 

janti šių minėjimų rengimui. Ji 
yra vienintelė dar veikli iš bu
vusio Paminklo komiteto, kurio ; iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui 

2951 W. 63id St., 436-7878 

MARQUETTE PARK 
25 metą C kamb. mūr. (Georgian). 

Platus sklypas. Gazu Šildymas su 
centr. vfeintuvu. Garažas. Prašo 
$34,900. 

BUTU NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draodlmai — Income Taz 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
I. B A C L V I C I U S 

645.3 S. Kedzie Ave. — 778-2233 

sin Delis. Mušt sell. Priced for 
quick sale. Call 606-754-2275. 

HELP WANTED 

DICTAPHONE SECRETARY 
Part time Monday thru Friday 10 
A. M. to 2 P. M. Mušt bave good 
typing skills, this is a permanent 
position. with lots of variety. 

We offer good starting salary, 
plūs full company benefits. 

Call LINDA JDNES — 827-7700 

WILT0H CORPORATIOH 
2400 E. Devoo. Des Plaines, BL 
An EquaJ Opportunity Employer M/F 

1 > I (J \ 
! - • . — — • -

K i l k u M n m h 

visi nariai jau yra mirę, o du 
— adv. Stp. Briedis ir Petras 
Montvila dėl nesveikatos jokio
je veikloje nedalyvauja N. 

'iiiiiimmimimiiiimiiiiimiiiimiiimim 

Aidas 4arp dangoraižiu 
O. NENDRS 

• 

VALOM E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visti rusiu gruodis. 
BUBNYS — IeL RE 5168 

IltllIlIlIllIlIlIIIIIIIIIIIIIUUUHIlIlIlIUIIIUU 

Mumtiimiiiiiimiiiiiiiiitiimiiniiuiiiiiiii 

ATEITININKU KELIU 
(19U - 1927 - 1977) 

2MOV8S — LAIKAI — DARBAI 

Redagavo STASYS BAKZDUKAS 

Tremtiniu, ką tik atvykusių ) 
prie lakūnų | Ameriką, gyvenimo aprašymas 

transatlantinės kelionės, vėliau į kxaiB atitiks daugumos prisimini 
.̂.. mus. 

tragedijos. I Invokacna naskaitė kun Juo-1 pirmie» l«pū<ižiai šiame sveti invoKaciją pasKaite Kun. JUO- M B a k M i t e ) į t ik tos ««» proble 
zas Cekavicius. Amerikos ir Lie mo^ įsikūrimo sunkumai, nupasa 

( jų Į tavos himnus sugiedojo publika: kojami lietuvės našlės lūpomis ku 

.'iiiiimiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimmii, 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY PUBLJC 
INCOME TAX SKRVTCE 
SO. MasteTOOd, teL 254-7*50 

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

kitokie blankai. 
iiiiiiiiiiiiimiiimiiiiuiiiiiniiiiiimiiiiimi 

65 ir Sacramento. 6 kamb mūr. re
zidencija. Pilnas valgomasis. 3 mieg. 
2 maš. garažas. $45,000. 

58 ir MassasoiC 2 ar 3 miegamų į 
mūro rezidencija {rengtas rūsys. 21 
•saS. garažas. $54.500. 

67 u* Kedzie. 4 miegamų mūrinis, i 
Įrengtas rūsys. Centr. saldymas. 2) Išleido ATEITIS Ateitininkų dai
nas, garažas. $46,000. pos Fondo lėšomis 1977 m. 216 

46 ir Tafanan. 2-jų b'jtų rredinis. 3 i pusL 
~Jeg. apačioj. 2 mie?. viršuj. Labai 
gerai išlaikytas Tik $26,500. 

Roc*weB 3-jų butų. 2 aukšt' « k y m u s siųsti 
Kaina su persiuntimu $2.30. Ui-

ga-
« ir 
mūras. Atskiros šilusios. 2 maš. 
ražas. $45.000. 

46 ir Sacramento. Naujesnis 1 lĄ 
aukšto mūras. Tinka tpminingom šei- iMHIIIIIIIIIimilllllllllUMUMllMlHiiiiilllii 

1-me aukšte, 2 mies- \ 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t 
Chkmgo. HL 

D £ M £ S I O 

Atentatininkų pasitraukimo iš 
įvykio vietos pradžios pavaizda
vimas visiškai neatitinka tikrovės. 
Atentatininkai tada nuo teatro 
rūmų Kęstučio gatve pabėgo au
tomobiliu (kurį esą, vairavęs koks 
tai Sochavičiųs). Automobiliui, 
sako, pakely sugedus, atentatinin
kai toliau ta pačia kapinių kryp
timi bėgo pėsčiomis. Kęstučio gat
vės gale prie Vytauto prospekto ta
da buvo nedidelė maisto krautu
vė. Jos savininkas, tada stovėda
mas šaligatvyje prie krautuvės 
durų, vienam tų bėgančiųjų ban
dė pakišti koją, bet buvo kurio tai 
jų peršautas. Iš ten atentatinin-
kams pasisekė pasprukti. Apie tai, 
kad tada atentatininkai nuo te
atro Kęstučio gatve nuvažiavo 
automobiliu, berods, 1956 m. va
sarą (Lietuvių Enciklopedijos 
VlII-jotomo, —raidei G., — pasi
rodymo proga) "Dirvoje" rašė ra
šytojas Albinas Valentinas (mi
ręs 1967 m. Chicagoje), kuris to 
įvykio vakarą prie teatro durų 
turėjęs pasimatymą su mergina ir 
kuris, bandydamas vytis bėgusius 
atentatininkus buvo tada išbėgęs 
į Kęstučio gatvę ir matė juos nu
važiavusius automobiliu Vytauto 

193 nelietuvės) Tai ir viskas, o su dalimi buv. Operetės choro,; ri atvykusi su trimis vaikais sten 
kur tie visi? vadovaujant buvusiam dirigen- j &** ** "u*"-* V**0* * mm ateitJ 

^ , . • ,«rn oennnft **" Mykolui Cibui. Realūs vaizdai, kasdieniška kalba 
Aišku, kad ne tie 1362, o 25U,UW. ; l e n g v M ^ ^ n e t u r i j ^ , , TOrgi 

Sovietų karių, nulėmė Lietuvos Pagrindinę kalbą pasakė Vy- „ ^ ^ puošmenų, knygą paverčū 
"įsijungimą" į Sovietus. Gal to- tautas Radzivanas, jaunas vi- iy g paties skaitytojo autobiografi 
dėl to mito kūrimas Sovietuose suomenės veikėjas, vadovaująs ja. 
yra ir dabar jų "gyvybinis reika- į Lietuvių Bendruomenei toje! oamam "DRADOE". Kaina -
las" ir tam mitui ugdyti jie nesi- ! apylinkėje, kurios ribose yra pa $5.00. T U gnfi dovass *vena« 
liauna leisti vis naujų leidinių. | minklas. Jis per garsiakalbį per 
Atrodo, kad tai ir buvo viena 
priežasčių, kodėl ši knygelė pasi
rodė Lietuvoje, priedui leidžiant 
joje to atentato dalyvius baltin
ti. Gal todėl ši knygutė turinti ne
įprastą LTSR leidiniams priedą: 
LKP partinio ideologo ir istoriko 
R. Šarmaičio užbaigą (160 — 
189 p.). Savo ruožtu tie 29 pusla
piai leidžia manyti, kad "Limuzi
nas Nr. 4" tikrai yra ne A. Bulo
tos, LTSR piliečio, o iš "svetur'1 

gautas rašinys, kuris pasirodė 
esąs būtinas Sovietų dabarties po
litikoje, užtat leidžiant savo par
tiečio (A. Bulota nuo 1958 m. pri-1 Trumpai kalbėjo (angliškai) 
klausė LKP) vardu baltinti 1929 ' 

davė Antano Vanagaičio meniš
kai paskaitytą Dariaus ir Girė- '• ^ ^ SMb ^ ^ ^ t u r l p n . 
no skridimo testamentą, Radzi- kainos pridAti !S<& taksu 
vano parūpinto garsiakalbio dė- „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„iiuiimii. 
ka ir kitų kalbos geriau skam
bėjo. 

Tautiškais drabužiais pasi
puošusi lietuvaitė Aldona Gu
daitytė perskaitė trumpą infor 
maciją apie minėjimą ispaniš
kai, nes apylinkė dabar apgy
vendinta portorikiečių, tai norė
ta, kad ir jie suprastų, kas čia 
vyksta. 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radio programa 
Naujoj Anglijoj iš Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pistų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių Žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutfe pasaka, šią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai vienas Paminklo statymo komi 

V. 6 d. atentatininkus. Tai gana j teto narių adv. Stepas Briedis j Biznio reikalais kreiptis J Bsltic Fkv 
savotiška "interesų simbiozė". ' h* Lietuvių Darbininkų draugi- rists — g«h| b* dovanų krautuve 

Šiandien galir n ~ s p r i s i - , j . 7 k u o ^ a t s t o v ė U H > StU-, » 1 £ £ * ^ ^ ^ ^ 
menant tą 1929. V. 6 d. šaudy- Į sonaite-Sateikiene. Lietuviškai ; ^ ^ ^ dienrmStis ..raugas" ir ra-
mą, aišku, kad į politinio teroro •. kalbėjusių tarpe buvo Vincas ^ <Bdeų- ^ , „ 1 ^ lietuviškų kny-
kelią, taip žiauriai išsiplėtusi šian-1 Zaveckas. poetas Leonardas gų. 
dieną visame pasaulyje, lietuviai Žitkus, Maspetho l ietuvių Pilie ,„ „ 

VIZITINIŲ K0RTEUŲ 
HEKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu 

ALE ROTA 

LAIŠKAI JAUNYSTEI 
Beletristika 

Macai be kraujo, Pievos žydi, Skir 
tingos kojinės, Paslėptu vardu, Aš 
tau sakydavau, ai tau sakau ir kiti 
(domūs pasakojimai. 

Spendė Pranciškonų spaustuvė 197; 
m. Kaina su persiuntimu $4.30. Už 
sakymus siųsti: DRAUGAS, 4548 W. 
am su CMcsge, m. ma. 

apsimoka skelbtis dien. DRAUGE. 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių, dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiem* prieinamos 

raom. 3 mieg. 
2-rame. $69,900. 

§4 ir Homan. 20 rnetų senumo. 2-jų 
butų mūrinis. 5 Ir 4 kamb. Platus lo
tas. $74.900. 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
josų nuosavybe, prašome kreipti* i 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Ttl. — 767-0600 

P A R D A V I M U I 

tiiiir I I I M I I I I M I M t l I l M U 

PARDAVIMUI MOTORAI 
Turime 4 motorus, labai gera-

į me stovyje, kurios gante įsigyti 
Į labai prieinama kaina. Firmų var

dai ir specifikacijos yra sekaacos: 

i 1. VVestfaigboase motor, S pfciss, 
14 H.P.. 69 cycles, 220-240 V. — 

i 2. Kunble Motor, 1 
I 60 cyctes, 220 V. 

Rimtas Namų 
Pardavimas 

Uetorių mėgiamo} gamtoj, netoli 
nuo Chicagof. prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemės. Daug kitų prie
statų. Svarus oras. aplinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui. $45.000. 

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marųuette Par
ke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

4 vienetų marai ir garažas. Mar-
ųuette Parke. Naujas gazu Šildymas. 
Nallė atiduoda už $38,800. 

Gražus platus sklypas Ir garažas 
Marųuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Reai Estate 
2625We$t7lst Street 

i S. Kimble Motor, S 
60 eycles, 220 V. 

4 Looi* AHs 

1 O P , 

pbase, 5 H.P„ 60 eyesa, 220-240 V. 

TelefonuokHt — 

lU $-9500 
• l U M I l I l I M I I I I I I M I I I I I U l i l 

tiiiiiiiiiiimmiiitf 
ANDRIUS NORIMAS 

"SANTAKA" 
12-ka novelių. IS jų trys buvo pre
mijuotos. Gražiai išleista. 304 pust.. 
1977 m. Viršelis dail. Giedros Tre
čiokaitės. Kaina su persiuntimu 
$6.30. Užsakymus siųsti: 

4545 W. tSrd Street, DRAUGAS, 
Cbkago, m. 

Ta l i 737"7Z0Q af 7 3 7 - B 8 3 4 itiifumiiimimiitimfMtiuiiiiitttiHimtMt 

Perskaitę "v\wyą", uiiokite kitiems pasiskaityt. 



SŪRIS —SENOVĖS MAISTO 
PRODUKTAS 

pės narė Tatiana Ossijova. Tra- D R A U G A S , trečiadienis , 1978 m. l iepos mėn. 26 d. 5 
giškas epizodas įvyko birželio — - — * ^ - — • — ^ - — - - - - - ' — — — — — — — — — — — — — * ~ ^ " ^ ~ " ~ ~ 

kaimelyje b e n t a s j l igoninę, bet medicininė Kai dedamės perdaug didžiais. 
U ž 

nes , j is rrure. 

Simferopolio apylinkėse Pagal l b a j o n e i š l b ė j o 

Nuo seniausių laikų pieną žmonės j kyti. Vėliau kai kuriose vietovėse to- !Tatianos Ossipovos s u t e k t a s n- p e n k i ų ^nUt n e a t g a v ę s s ą m o - ' 
geria ir iš jo gamina produktus pa- kia pieno masė pradėta sūdyti drus- nias, tą dieną milicija prisista-
našius 1 sūrį- Prieš 6 tūkstančius me- Į J ^ tirpalu Toks suris ir dabar ga- tė į Krymo totoriaus - disiden
tu Babilono pastatų mozaikose vaiz-, I n i n a m a s ^ ^ Mriko- i r k į t u ;to Muša Mahmud namus, no-
duojami vyrai, melžia karves i aukš-, J ^ ' . . J ».A^„»V.„ a „^.A*,,^*.; AC ™ , 
rus molinius ąsočius Iki šiol nėra I Taip pat džiovintas šuns plačiai var- redama ji areštuoti. 46-enų 
tikrų žinių, kada sūris buvo pradėtas Į tojamas Italijoje, Prancūzijoje, Siri- m e t ų amžiaus trijų vaikų tėvas 

P . Destouches 

Iš Pasaulio lietuvių seimo Toronte. Kalba Australijos lietuvių atstovas Ta
mošiūnas N'uotr. V. Bacevičiaus 

PENKTOJO PLB SEIMO NUTARIMAI 
Lesų ir informacijų klausimas, nusipelniusių 

asmenų prisiminimas 
PLB VALDYBOS LĖŠOS 

1. Kraštų Bendruomenių val
dybos yra prašomos per savo pa
dalinius ruošti Vasario 16 minė
jimus, jų metu telkti lėšas Lie
tuvos laisvinimui ir lietuvybės iš-

5. Seimas sveikina gausią še
šiuose laisvuose kraštuose vei
kiančią Lietuvių Skautų sąjun
gą 60-ties metų sukakties proga, 
jų surengtą Vl - ją Tautinę sto
vyklą Australijoje ir būsimąją 
JAV. 

laikymui pagal aukotojo valią ir 
bent trečdalį šių lėšų skirti PLB 6. Seimas sveikina JAV Lietu-
valdybai. vių Bendruomenę, ryžtingai įsi-

2. Visos kraštų valdybos ragi- j jungusią į Lietuvos laisvinimo 
narnos sumokėti PLB valdybai i darbus, ir už sėkmingą lėšų tel-j 

gaminti, tačiau manoma, kad Žmo
nės šio produkto mokėjo pasigaminti 
jau prieš keletą tūkstančių metų. 

Juk senovės Graikijoje ir Romoje 
pieno ūkis ir sūrių gamyba buvo pla
čiai žinomi, tai liudija antikos moks
lininkų, rašytojų ir agronomų raštai, 
kur jie pateikia smulkių žinių apie 
sūrio gamybą. Pavyzdžiui, Aristote
lis savo darbuose išsamiai aprašo, 
kaip pienas perdirbamas į sūrį, su-
traukimo techniką ir sūrio laikymo 
sąlygas. Homero poemoje "Odisėjo
je" minimas ne tik sūris, bet ir jo 
gamybos būdas. Senovės Romos ra
šytojas ir agronomas Koiumela, pa
skyręs savo darbuose nemaža vietos , 
sūrinmkystei, skirstė sūrius į minkš-
tuosius ir kietuosius, tinkamus ilges-i 
niam laikui. Įdomu, kad sūriai taip 
skirstomi pagal gamybos būdą ir 
šiais laikais. 

Senovės graikų ir romėnų dvaruo
se, šalia kitų virtuvių, būdavo spe-! 

cialiai įrengtos ir sūrių vituvė ir J 
rūsiai sūriams laikyti. Kulinarai sū- ! 

rį naudojo kaip priedą prie kitų vai- j 
gių, pvz., kepant pyragą, ruošiant! 
daržovių mišrainę. 

Nuo senų senovės laikų sūriai buvo, 
gaminami ir kitose Europos ir Azijos ^ 
vietose. 

joje. 

S U S I D E G I N O DISIDENTAS 

V a k a r u s pasiekė tragiška ži
nia apie vieno Kryrifo totoriaus 
disidento susideginimą. Apie 
tai pranešė užsienio korespon
dentam Maskvos Helsinkio Gru- apdegintas kūnas 

j m Muša Mahmud paprašęs milici-
ininkus palaukti gatvėje, duo-
, dant jam kelias minutes laiko 
pasiruošti. Tuo metu Muša 
Mahmud, pasiryžęs nepatekti j 
milicijos rankas, apsipylė ben
zinu save padegė ir paskendęs 
liepsnose išėjo į gatvę. Krymo 
totoriaus disidento smarkiai 

buvo nuga

nė mažiau kaip 15 proc. tautinio 
sol idarumo įnašų, kaip t o reika
lauja PLB konstitucijos 3 3 para
grafas. 

3. Seimas prašo JAV ir Kana
dos Lietuvių fondus skirti stam
besnes sumas PLB valdybos švie
t imo ir kultūros darbams. 

kimą tiems darbams remti. Žodžiu, sūris atsirado, kai žmonės 
pradėjo pieną vanoti maistui. Matyt, 

. Seimas į***** Australuos ^ j i e ^ ^ 5 0 , 1 ^ , išspaudus su
rūgusi pieną, tieka standi pieno ma
sė, kurią išdžiovinus, galima ilgai lai-

SPAUDA IR INFORMACIJA 

Lietuviška spauda yra tautinės 
gyvybės apraiška, ypač svarbi i š 
eivijai. 

1. Seimas, didžiai įvertinda
mas lietuviškos spaudos ir infor
macijos svarbą, su dėkingumu 
prisimena Taikralcius ir radijo va
landėles, remiančias ir palaikan
čias Lietuvi" Bendruomenės pa
stangas. 

2. Retėjant spaudos bendradar
bių eilėms, seimas prašo Lietuvių 
Žurnalistų sąjungą rūpintis spau
dos, radijo bei televizijos bendra-!* 
darbių ruošimu ir kviečia jauni 
mą tuo domėtis. 

3. Seimas ypatingai vertina 
PLB valdybos leidžiamą bei vi
suomenės pasitikėjimą turintį 
"Pasaulio Lietuvį" ir ragina visų 
kraštų bendruomenes prisidėti 
prie jo išlaikymo, teikiant finan
sinę paramą bei telkiant prenu
meratorius, o PLB valdyba ragi
nama, reikalui esant, dažninti jo 
leidimą. 

4. 4. Seimas dėkoja "Pasau
lio Lietuvio'* redaktoriui PLB val
dybos pirmininkui Broniui Nai 
niui, administratoriui Stasiui Džiu 
gui ir redakciniam bei adminis
traciniam kolektyvui už "Pasau
lio Lietuvio"' gerinimą ir redaga
vimą. 

SVEIKINIMAI IR PADĖKOS 

1. Seimas nuoširdžiai dėkoja 
IV-tai Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdybai, vadovauja
mai Broniaus Nainio, už tikrai 
didžius penkerių metų darbus. 

2. Seimas dėkoja visiems jį 
sveikinusiems. 

3. Seimas dėkoja kraštų val
dyboms ir visiems kitiems pasau
lio lietuvių darbuotojams už 
Tautinių šokių bei Da inų šven
čių, Jaunimo kongresų, Mokslo 
ir kūrybos simpoziumu. Teatrų 
festivalių ir kitų renginių orga
nizavimą ir už dirbamą bend
ruomeninį darbą. 

4. Seimas dėkoja visiems moky
tojams, eborams ir jų vedėjams, 
tautinių šokių grupių vado
vams ir šokėjams, vaidintojų tru
pėms, visų jaunimo organizacijų 
vadovams ir nariams, muzikos 
bei kanklių rateliams, spaudai, ra
dijo valandėlėms, televizijai, me
nininkams, rašytojams ir kitiems 
lietuvių mokslo ir kultūros kūrė
jams bei visų lietuviškų darbų 
rėmėjams. 

l i e tuv ių Bendruomenei už sėk
mingas pastangas atšaukti Lietu
vos pripažinimą Sovietų Sąjun
gai. 

8. Seimas sveikina Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės garbės 
pirmininką Stasį Barzduką ir 
sunkiai sergantį pirmąjį PLB pir
mininką Joną Matulionį ir linki 
jiems sveikatos. 

9. Seimas sveikina dailininką 
Adomą Varną jo 100 metų am
žiaus sukakties proga. 

10. Seimas dėkoja Juozui Ka
počiui ir jo bendradarbiams už 
36 tomų lietuviškos ir 6 tomų 
angliškos Lietuvių Enciklopedi
jos išleidimą. 

11. Seimas dėkoja Pasaulio Lie
tuvių dienų rengėjams, suruo-

'šusiems Pasaulio Lietuvių sporto 
J žaidynes, V-ją Kanados ir JAV 

Dainų šventę, šį V-jį PLB sei
mą, o ypač Pasaulio Lietuvių 
dienų komiteto pirmininkui Jo
nui Simanavičiui, Pasaulio Lietu
vių sporto žaidynių komiteto 
pirm. Pranui Berneckui, V-ios 
Kanados ir JAV Dainų šventės 
vadovui Vaclovui Verikaičiui ir 
V-jam PLB seimui rengti komite
to pirm. dr. Juozui Sungailai. 

12. Seimas dėkoja Kanados vai-

A,f A, JURGIS BREIVĖ 
Gyveno 1437 So. 49 Ave., Cicero, Illinois. 

Mirė liepos 23 d., 1978, sulaukęs 76 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. 

Amerikoje išgyveno 28 m. 

Paliko dideliame nuliūdime pusseserė Emilija Inšuraitė. 

Velionis buvo tėvas a. a. Jurgio Breivės. 

Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 S. 50 Ave., Cicero. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 27 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas j šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdėiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nubudę: pusseserė ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus — Tei. 476-2345 

džios įstaigoms, lietuvių organi
zacijoms ir pavieniams asme
nims, parėmusiems šiuos rengi
nius. 

13. Ypač seimas yra dėkingas 
V-jo Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimui rengti komitetui iri 
visiems torontiečiams, taip šiltai! 
visus oriėmusiems. 

1 
V-io PLB seimo nutarimų 

komisija 

Pirmininkas — 
Vytautas Kutkus (JAV) 

Sekretorius — 
Jonas Urbonas (JAV) 

Nariai: 

Valentina Bukauskaitė (Argent.) 
dr. Adolfas Darnusis (JAV) 

Vladas Mažeika (Venecuela) 
dr. Bronius Nemickas (JAV) 

Vytautas Neverauskas (Austrai.) 
prel. Pijus Ragažinskas (Brazil. 

Algis Rugienius (JAV) 
Vytautas Sknnskas (Kanada) 

Kęstutis Slotkus (Kolumbija) 
Richardas Tendzegolskis (Vok.) 

I" /*»f̂ >\ 

>/ A. A. 

A. + A. 
Vet. gyd. dr. JUOZUI LESECKUI mirus, 

artimiesiems ir giminėms reiškia užuojautą 
Lietuviu Veterinarijos Gydytoju 

Draugija Išeivijoje. 

Mielos sesutes netekus, 

ELENAI POVILAITIENEI 
ir jos vyrui JURGIUI 

reiškiame gilią užuojautą. 
Y. ir i . Stankai B. ir R. Sekmatai 
L ir Br. Blinstrubai A. ir J. Mažeikai 

A.f A. 
JOANAI SABALIAUSKIENEI mirus, 

nuoširdi užuojauta LIONGINUI. ELENAI ir vi
sai šeimai. 

Novicku Šeima 

Vet. gyd. DR, JUOZAS LESECKAS 
Gyveno 6537 S. Washtenaw Ave. 
Staiga mirė liepos 23 d. Valparaiso, IN., sulaukęs 71 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Mažeikiuose. 
Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Linas Amerikoje, brolis ir 

kiti giminės Lietuvoje. 
Priklausė Neo-Lithuania Korp' ir Lietuvių Veterinorių sąjungai. 
Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, liepos 26 d., 5 vai. vak. Mažei-

ka-Evans koplyčioje, 6845 S. Western. 
Laidotuvės įvyks penktadienį liepos 28 d. Iš koplyčios 9 vai. ry

to buS atlydėtas į Svč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus linas ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600. 
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ĮDOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS 
n DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairys $2.50 
• DIENA PRIE E2ERO, A Baronas. PasakaHS $3.00 
O DU DRAUGAI, V. Fraakienė-Vaitkevičienė. Apysaka $4.00 
• GABRIUKO U2RASAI, J. Svabaitė-Gyliene. Apysaka $3.00 
G KALNUOSE, Milda Kvietytė. Pasakos. $3.00 
D KIŠKUČIO VARDINES, St. Džiugas. II-ji laida. Eilėraščiai $2.50 
D KETURI VALDOVAI, St. Džiugas. Pasaka $2.50 
D KAIP ALGIUKAS VfiJO IEŠKOJO, N. Jankute. Pasakojimai $2.50 
• LABAS RYTAS, VOVERE, J. Minelga. Eilėraščiai $2.50 
• LAUME DAUMfi, St. Petersonienė. Pasaka $5.00 
• MA2I ŽINGSNIAI, Pr. Naujokaitis. Pasakojimai $2.00 
• MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS, Vytė Nemunėlis. Eil. pasaka $3.00 
• PARKAS ANAPUS GATVfiS, D. Bmdokienė. Apysaka $3.00 
• PUPUCIO PASAULIUKAS, Ona Mikailaitė. Pasakos $4.50 
D SAULUTE DEBESĖLIUOS, L Žitkevičius. Eilėraščiai $ 1 5 0 
O VYSKUPO KATINAS, C Grincevičius. Pasakos $2.50 
• NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė Jonušaitė-Abromaitienė $3.00 
• PELIUKAI IR PLAŠTAKĖS, B. Pūkdevičiūte $1.50 
• SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. Pūkeievi«utė $1-50 
n KLEMENTINA IR VALENTINA, B. Puketevičiūte $1 50 
• RIMAS PAS KĘSTUTI. B. Pūketevičiūtė $150 
į BALTOSIOS PELYTĖS KELIONE 4 MĖNULĮ, Danutė Bindokienė $1.50 
Q JAUNIEJI DAIGELIAI, J. Narūne. $130 
Q RŪTELĖS AITVARAS, J. Narūne $1 50 
Q ŠAUNUS PENKETUKAS, Juozas Švaistas *300 
• VAIKUČIO DŽIAUGSMAI, Grasė Petrėnienė $500 

Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti Ir siųsti: 

DRAUGAS, 4M6 W. « r d SL. CUcago, m. 60028. 

O i peratantiaą prMM M eeata 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt. 

Teisininkui, Korp! '"ftjmuva" filisteriui 

A. t A. J U O Z U I K R Y G E R I U I 
iškeliavus amžinybėn, ŠEIMAI ir ARTIMIESIEMS 
reiškia nuoširdžią užuojautą. 

CHICAGIŠK1AI ROMUVIEČIAI: 

L e o n a s Barnius 

l.t-onardąs Gariauskas 

Albertas Gesparait i s 

J o n a s Sav ickas 

J o n a s Vaičiūnas 

•Jurgis Grigalauskas 

S t a s y s Vanagūnas 

Henrikas ŽemcJis. 

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

D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

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

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i L A 3-0440 ir LA 3 - 9 8 5 2 -» 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - YArds 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
» , tr 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TR^S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 7 1 S t , C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v „ Cicero 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7^672 
2424 W. t-oth STREET # Tel. REpublic 7-1213 

1102O Southvvest Higrmav. Palos Hills. 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
434? SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfavette 3-3572 

JURGIS F. 
331<>SO LIIUANICA AVE. 

RUDMIN 
Tel. YArds 7-1138-3* 

POVILAS J . RIDIKAS 
3354 SO HAI STED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO 50th Ave., CICERO, ILL. Tel. OLympk 2-1003 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. liepos mėn. 26 d. 

X Ingrida Bublienė buvo at
vykusi iš Clevelando į Chjcagą, 
lankėsi lietuviškose įstaigose ir 
pas pažįstamus. Taip pat aplan
kė 'Draugo" redakciją ir pasi
kalbėjo apie Clevelando lietuvių 
veiklą. 

x Inž. Vytautas Kamantas, 
naujasis PLB valdybos pirmi
ninkas, kelioms dienoms yra iš-

Savaitgaly vėl grjš namo. 
Oficialiai pareigas iš senosios 
valdybos perims rugpiūčio 6 d., 

po pietų Jaunimo 

X Gabija Juozapavičiūtė, 
Pas. Liet. Jaunimo sąjungos 
pirmininkė, praėjusį savaitgalį • vykęs ^tarnybosre&aljus .Ar i 
iš Toronto buvo atvykusi į Chi-, : 

cagą aptarti jaunimo bendra
darbiavimo ir busimo Jaunimo 
kongreso reikalų su naująja sekmadienį 
PLB valdyba, kuriai ji priklau- ( 

so kaip jaunimo atstovė. Posė
dis buvo pozityvus. Buvo sutar
ta, kad dr. A. Paulius imsis 
iniciatyvos suorganizuoti lėšų 
Jaunimo kongresui telkimą ir 
tam • reikalui sudarys specialų 
komitetą. Sekmadienį G. Juo
zapavičiūtė grįžo atgal j Toron
tą. 

X Sen. Charles H. Percy 
parašė specialų laišką preziden
tui J. Carteriui dėl Helsinkio 
aktų laužymo Sovietų Sąjungo
je ir dėl persekiojamų bei tei
siamų disidentų. Taip pat primi
nė Sovietų nuotaikas po Hel
sinkio akto, kuriuo pripažintos 
jų užgrobtų tautų sienos, bet 
tai neprivertė jų laikytis tame 
pačiame akte nustatytų žmo
gaus teisių gerbimo. 

x Reikalingas vyras palaikyti 
švarą spaustuvėje ir raštinėse. 
Darbas — 4-5 valandoms, pra
dedant nuo 4 vai. po pietų, pen
kias dienas savaitėje. Retkar
čiais reiktų ir kitiems smul
kiems darbams. Skambinti tel. 
LU 5-9500, prašant adminis
tratorių. 

X "The Plttsburgh Press" 
liepos 16 d. laidoje, kurią mums 
prisiuntė S. J., apie Sovietų teis
mus rašoma redakciniam 
straipsny, kad, "Panaikinant 
Helsinkio susitarimą, nieko pag
rinde nepasikeistų. Sovietų Są
junga vis tiek turėtų Lietuvą, 
Latviją ir Est i ją kontroliuotų 
Lenkiją, Čekoslovakiją ir Rytų 
Vokietiją ir t. t. Bet tai primin
ta-Brežnevui ir kompanijai, kad 
yra ribos ir Amerikos nuolai
doms". Įdomu, kad po neteisin
gų teismų šį kartą jau dauge
lis laikraščių ir televizijos ko
mentatorių pradėjo suprasti ru
sų apgaulę ir sutarčių išnaudo
jimą savo kėslams. 

x "Pruo Gintarą Longą" 
A P. Bagduons (A. P. Bagdo- tinio mokesčio pridėjo 
nas, Pro Gintaro langą) — to- a u k a Dėkui 
kiu pavadinimu išleistas eilėraš
čių rinkinys, parašytas žemai
čių "donininkų" tarme. Pabai-

CHICAGOS 
Ž I N I O S 

SMĖLIO SKULPTŪRA 

Chicagos parkų distriktas or
ganizuoja jaunių smėlio skulp
tūrų konkursą. Gyvenantieji 
šiaurėj turės konkursą liepos 
31 d. North Ape paplūdimy, o 
gyveną pietuose — rugpiūčio 2 
d. Numatoma, kad dalyvaus apie 
800 vaikų. 

NAUJA DRAMA 
Chicagos parkų distriktas rug 

• 

mK ZVAl G 2D UT£ 
^^»i*' Ji ?> Įsteigta* Lietuviu Mokytoją Sąjungos Chioagoš skyriaus 
Redaguoja J. Pla&a*. Bfedfiagą siusti: 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
S206 W. 684h Plaee, Chkago, IL 60629 

MEILĖ MCSU TfcVU 
ŽEMEI 

MALŪNAS 

x Alg. Žemaitis, Jungtinių 
Tautų aukštas pareigūnas, dir
bąs ir gyvenąs Romoje, buvo 
atvykęs į JAV. Chicagoje ap
lankė savo tėvą, vaikus ir savo 
gimines. Liepos 25 d. išvyko į 
Clevelandą aplankyti brolio 
kun. K. Žemaičio. Ateinančią 
savaitę grįžta atgal į Romą. 

x Amerikos Liet. Kat. fede
racija paėmė "Draugo" banke
te stalą. Banketas įvyksta rug
sėjo 16 d. Jaunimo centre. Sta
lą sudaro 10 bilietų. Komitetas 
tikisi, kad visos lietuviškos 
draugijos taip pat paims po 
stalą ir tuo būdu parems 
"Draugą". Banketas rengiamas 
"Draugo" spaudai paremti ir 
pagerinti. 

x Lietuvių Fronto bičiulių 
konferencija šaukiama rugpiū- j 
čio 11 d., Dainavoje, studijų sa-
vaitės metu. Joje dalyvaus LFB 
sambūrių atstovai. Bus išklau
syti pateikti pranešimai, vyks 
diskusijos dėl ateities darbo 
planų ir priimti atitinkami nu
tarimai. 

X Chicagos lietuvių organi
zacijų ruošiamų parengimų ka
lendorius, vedamas "Draugo" 
redakcijos, skelbiamas kiekvie
no mėnesio pradžioje. Organi-

• zacijos, norinčios, kad jų šių 
metų parengimai būtų paskelb
ti, prašomos apie juos laiku 
raštu pranešti "Draugui". 

x Dr. V. V. Palčiauskas, 

Mūsų tėvų žemė yra Lietuva. 
Lietuva turi garbingą praeitį. 

piūčio 15 dienomis paežerės teat į M ū g ų tb9ų ^ ^ p^, ^ g „ „ . 
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Pbiladel-
J. Vinco 

H. Denked dramą "What Did 
We Do Wrong". Pradžia 8 v. v. 

DONIZETTI OPERA 
Komiška Donizetti opera 

"Don Pasąuale" bus statoma 

gojo jos kalbą papročius ir 
tautosaką. Todėl mes turime 
mylėti savo tėvų žemę. Tą mei
lę jai mes išreiškiame išmok
dami gerai ir gražiai lietuviškai 

rugpiūčio 2 ir 4 d. Grant parke, j kalbėti, rašyti ir skaityti. Taip 
naujoj estradoj, Chicagoj. Pra-jp a t išmokdami jos istoriją ir 
džia 8 v. v. Įėjimas visiems lais-: supažindindami svetimtaučius 

su lietuvių kultūra ir papro
čiais. 

Mykolas Abarius. 

Detroito "Žiburio" lit. m-los 
8 sk. mokinys ("Skambutis") 

vas. 
SPECIALUS KONCERTAS 
Minint 20 m. sukaktį nuo pa

ežerės programų Chicagoje, 
rugpiūčio 11 d. 7 v. v. prie 808 
N. Lake Shore Dr., Chicagoje 
bus Frankie Masters orkestras. 

SUGAVO FONDO SUKČIŲ 
Miesto įstaigos Chicagoje 

stengiasi atgauti 9,000 dol. iš! 
Sergio Cruz. Jis neva buvo su-
organizavęs fondą ir iš valdžios j 
įstaigų gavęs lėšų kultūros rei-' 
kalams. Tačiau buvo susekta, 
kad, gavęs pinigus, jis paskyrei 
paramą savo dviem dukterims, i 
jų kolegėms ir kitiems šeimos 
nariams. 

IŠKYLOS VETERANAMS 
Laikraštininkas Irv. Kupcinet 

kasmet laivu vienai dienai išve
ža karo veteranus papramogau
ti. Jau 34 m. taip buvo išvežęs 
17,000 veteranų Chicagoje. Iš
laidoms suaukoja "Sun-Times" 
laikraščio skaitytojai. 

TELEFONŲ KNYGA 

Tokiu pavadinimu 
phijos — Pietinės N. 
Krėvės — šeštadieninės mokyk
los laikraštėlis 1977/78 mokslo 
metų. Viršelis pieštas J. česo-
nytės. Kitos redaktorės: Mari
ja Iacono, Rimutė Pliuškonytė, 
Birutė Šnipaitė, Lidija Zerr. 
Laikraštėlyje įdomių straipsne
lių, gražių piešinėlių. 

Redaktorius 

LIETUVIŠKIAU PRALEISIU 
VASAROS ATOSTOGAS 

MANO KATYT* 

Aš turiu katytę. Jos vardas 
Mida. Ji yra baltos ir juodos 

TRAUKINĖLIS 

Traukinėlis tritu tratu — 
Lekia jis ant šimto ratų, 
Lekia naktį, lekia dieną. 
Turi kelią tiktai vieną. 

Geležiniai sunkūs ratai 
Tai ne šliures ir ne batai! 
Dunda, trankos, kaip per-
Kaista bėgiai, rūksta dūmai. 

Daug šimtų žmonių jis veža, 
Tempia dar ir jų bagažą. 
Nuo Atlanto per žemyną 
Iki Didžio vandenyno. 

Viktorija Geuytė-Šmaižietiė 

Dalį vasaros atostogų pralei
siu Kanadoje, žaizdama tenisą Acada National parke 
Pasaulio Lietuvių sporto žaidy- į Bubbles ir 
nėse ir dainuodama dainų šven
tėje. Po to, važiuosiu į Daina
vos stovyklą, kur pabūsiu dvi 
savaites ir gal net ilgiau. Aš 
manau praleisti daug laiko Chi-
kagoje su savo draugais, kurie 

spalvos. Ji gyvena su savo mo- yra lietuviai, dėl to dažnai bū-
čiute. Vieną kartą mano močiu
tė išvažiavo .ir mano katytė bu
vo pas mus. Kiekvieną dieną aš 
ėjau pasivaikščioti su ja. Aš la
bai myliu savo katytę. 

Loreta čičinskaitė. 
Montrealio fit. m-los 4 sk. mok. 
Kanada ("Liepsna") 

TFJ AŠ TURĖČIAU 
DAUG PINIGŲ 

Jei aš turėčiau daug pinigų, 
aš nusipirkčiau ūkį ir didelį na
mą. Namas turėtų daug miega
mų ir kilimų ant visų grindų 
visam name. Mano kambaryje 
kilimas būtų kudlotas ir violeti-

l nės spalvos, o baldai būtų bal-

Lipome 
Pemetic kalnus. 

Buvo labai smagu. Už savaitės 
grįžome namo ir į mokyklą. 

Birutė šnipaitė, 
Vinco Krėvės lit. m-los 8 sk. 
mokinė ("Malūnas") 

DIDELĖ ŽUVIS 
siu Jaunimo centre. Laikas nuo 
laiko paskaitysiu "Draugą", 
pažiūrėsiu lietuviškos televizijos 
ir paklausysiu "Margučio" ra
dijo programos. 

Jei bus repeticijos, vasaros 
atostogų metu šoksiu su 
"Klumpės" tautinių šokių gru
pe ir dainuosiu "Audros" cho
re. 

Laura Ragattė, 
6 sk. Melrose Parko l i t m-la 

Atostogų metu aš buvau nu-
skirdęs su tėveliais į Floridą. 
Porą dienų praleidau Disney-
land'e. Daug maudėmės, saulė-

NIEKO NEVALGIAU 

A š niekados nepamiršiu tos 
dienos, kai buvau nuvežta į li
goninę. Kai buvau trejų metų, 
nieko nevalgydavau, todėl labai 
susirgau. Mano nevalgymas tę
sėsi apie dvi dienas. O mano tė
veliai išsigandę ir susirūpinę, 
mane nuvežė į ligoninę. Dakta
rai darė visokius tyrimus ir pa
galiau sužinojo, kad mano gys
los buvo per mažos ir per plo
nos maistą priimti. Buvo labai 
skaudi procedūra. Turėjo mane 
pririšti prie lovos ir užrakinti 
duris, kad negalėčiau išbėgti. 
Gydytojai turėjo mane maitinti 
per koją Jie turėjo laikyti ada
tas mano kojoje, o kad jų neiš
traukčiau, mane pririšo prie 
lovos. Verkdama ir rėkdama aš 
šaukiau: 

— Mama, mama, ma... 
Nežinojau kada sustoti. Tė

veliam buvo skaudu, nes jie ne
galėjo į mano kambarį įeiti. Jie 
mane tik matė per stiklinį lan-

jgą. Aš išbuvau ligoninėje apie 
savaitę laiko. O gal ir ilgiau, 
kol pasveikau. Buvo graudu vi
sai šeimai, bet man daugiausia, i je gulėjom ir smėlyje žaidėm. 

; Vieną dieną aš pagavau didelę! n e s aš dar ir dabar galiu prisi-
žuvį. Man užtruko daug laiko rninti to kambario vaizdą. Dar 
žuvį į laivą įtraukti. 

Petras Skirpstūnas, 
Dariaus Girėno lit. m-los 
3 sk mokinys. 

Baigta spausdinti Chicagos 
Champaign, TJ1, nuoširdus telefonų knyga. Ji rekordinio di Į ti mį g 1 l l r g j n i ^ g apvedžiojimais. 
"Draugo" skaitytojas, prie pre- durno: turi 1,628 puslapius S U i Turėčiau didelį veidrodį ir su-
numeratos mokesčio pridėjo 741,626 pavardėm. pamą kėdę su raudonomis gėlė-
didesnę auką ir tuo dosniai pa- NEGAVO LEIDIMO ; nūs. Kilimai būtų geltoni su 
rėmė dienraštį. Jis skelbiamas Negrų Luther Kingo sąjūdis juodais lapais, 

arbės prenumeratorium. Nuo- norėjo Manąuette Parke suruoš- j g ^ ^ ^ tvff^ų meų u g n i a . 
ti demonstracijos ir prašė, kad 
juos atleistų nuo reikalaujamo 
užstato 60,000 dol. galimiems 
nuostoliams apmokėti. Parkų 
distriktas nuo to mokesčio neat
leido. Negrai planuoja kreiptis 
į teismą. 

J 
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širdžiai dėkojame. 
x Juozas Vytautas Vizgirda, 

Aurora, EI., parėmė dienraštį 
auka. Ačiū. 

X Anna Stančikas, S t Char
les, BĮ., prie prenumeratos me-

didesnę 

X Alfonsas Moliejus, High-
land, Ind., atnaujindamas pre
numeratą mus maloniai pasvei-

D Ė M E S I O 

kurą, kilimas būtų kaip jagua
ro kailis. Supama kėdė turėtų 
lapės kailio apdangą. Turėčiau 
didelį baltą šunį. 

Nupirkčiau dešimt arklių ir 
daug gulbių, kurios plaukiotų 
mano ežere. 

Daina Mataitė. 

Piešė E. Petrauskaitė iš Londono, Kanadoje 

goję pridėti tarimo ir žemaitis- k i n o > atsiųsdamas ir 10 dolerių 
kos gramatikos paaiškinimai. a u k ą . Labai ačiū 
Išleido Švėkšniškių draugija, 
spausdino M. Morkūno spaustu
vė. 

X Muz. Balys Pakštas 22 m. 
turėjęs populiarią svetainę bei 
salę, ją pardavė Irenai ir Ka
ziui Aižanams ir su šeima išsikė-

niškių draugijų gegužinė įvyks 
rugpiūčio 20 d. Julijos Bičiūnie-
nės viloje Beverly Shores, Ind. 

X L. Briedis, Mayvvood, Ca-
lif., artimas "Draugo" spaudos 
bendradarbis - fotografas, at-

lė gyventi į Marųuette Parką naujindamas prenumeratą pri-
Įvairiomis progomis B. Pakšto.dėjo ir 10 dolerių auką. Labai 
orkestras ir toliau gros buv. B. ačiū. 
Pakšto salėje ir kitose vietose. ] 

X Kazys Bagdonas, Dearborn, 1 MILIJONAI KULTŪRAI 

Visiems lietuviams, gyvenan
tiems Schaumburg, Palatine, 
Arlington Heights, Hoffman Es-

x Lietuviu Istorijos ir S v ė W - : t a t e s . ™ G r o v e , M t Prospect, 
Des Plaines, ir kitur. Valentino 

Clevelando šv. Kazimiero lit. 
mok. 6 sk. mok. 

•spf 

Mich.. ligi šiol gyvenęs Dear
born, Mich . persikeldamas gy
venti į Spring Hill, Floridon ir 
ta proga pakeisdamas adresą, 
mums rašo: "Esu patenkintas 
"Draugo" pasiekta pažanga, ži
nių bei informacijos perdavimu 
skaitytojams. Linkiu sėkmės 
darbe ir pažangos ateityje", 
šia proga atsiuntė ir 10 dolerių 
auką. Už linkėjimus ir paramą 
nuoširdžiai dėkojame. 

X Ritonė Rudaitfene, žinoma 
šfiautininkė. mums rašo: "Įver
tindama lietuviškos spaudos 
sunkią būkle, pridedu kuklią 
auką". Už linkėjimus ir paau
kotus 10 dolerių nuoširdžiai dė
kojame. 

X Lietuvi, eik pas lietuvį! 
Pat Gradinską vėsintuvą Emer
son Quiet Kool gausit tuoj, 
2512 W. 47 St., 376-1998. At
dara 9-6; pirm. ir ketv. 12-6. 
Setan. ir treč. uždaryta (sk.) 

Chicagos menininkams moks
lininkams, muziejams ir kultūri 
niam veikimui iš federalinio iž
do per National Endowment for 
Arts fondą kasmet gaunama po 
4 mil. dol. 

ir Lilijos Ramonių meno gale
rija "Masters Art Galleries", 
kuri yra Woodfield apsipirkimo 
centre, šį mėnesį turi savo di
delį vasarinį meno išpardavimą. 
Visų paveikslų kainos numažin
tos nuo 10% iki 60%. Rėmai 
numažinti 10% iki 20%. Dide
lis pasirinkirnas originalių pa
veikslų ir garsiųjų pasaulio dai
lininkų, kaip Renoir. Lautrec. 
Whistler, Corot, Manėt, Picasso. 
Chagall, Dali ir kitų grafikos 
darbų. Valandos kasdien: 9:30 
— 9:30 šeštadieniais 9:30 — 
5:30. Sekmadieniais 11:00 — 
5:00. Visų laukiame. (sk.) 

LIŪDNA SENATVĖ 

Kalbasi du seneliai parke, sė
dėdami ant suolo. 
• — Ar tu čia dažnai ateini? 
— klausia pirmasis. 

— Tik, kai neturiu ką veikti, 
— sako antrasis. 

— O ką tu namuose veiki? 
— Aš šį tą aplink namus 

tvarkausi ir dirbu. O kodėl tu 
čia ateini? 

— Aš ateinu į šį parką pa
žiūrėti mažų vaikučių žaidžiant. 

— Kodėl tu nori vaikus ma
tyti? 

— Primena man mano vai
kystę ir tada man nėra taip 
nuobodu... 

— O kur tavo vaikai? Ar jų 
turi? 

— Mano vaikai nuėjo savais 
keliais ir tik retkarčiais mane 
aplanko. 

— Taip pat yra ir su mano 
vaikais, — atsiduso senelis. 

Arūnas Pabedinskas, 
VI kl. K. Donelaičio lit. m-la 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 
Žmogus senyn, liga jaunyn. 

ir dabar yra žymė ant mano 
kojos, kuri visam lakui pasi
liks. 

Rasa Ptioplytė, 
Marąuette Parko l i t m-los mok. 

ŽIEDAS 

Vienas škotas, sutikęs gatvė
je kitą, užkalbina: 

Kur tavo vestuvinis 
das? 

Šią savaitę jį mūvi 
žmona. 

JTOKAVTMAI 
Amen kok, 
Daržan šok 
Morkų raut, 
Terbon kraut, 
Ubagam išdalyt. 

žie-

mano 

Mažam ašaros nereikia pirkti. 

Kai vaikas griūvą angelas 
paduškėlę (pagalvėlę) padeda. 

Lietuvių ūkininkų buvo mė
giamas paukštis griežlė. Lizdą 
susukdavo rugiuose. Jo balsą 
įvairiai pamėgdžiodavo. Štai 
vienas iš jų: 

— Kirsk, kirsk į rugius! 
— Ką virei? 
— Kūkalius! 
— Duok ir man paragauti. 
— Negaliu — per skanu. 
— Ėsk, ėsk ir praryk. 

Terba = kuprinė, maišiukas. 
Ubagas = elgeta, vargšas. 

Kai kam, paprastai moterims, 
apatinis drabužis išlenda pro 
viršutinį, pamatęs įspėja: 

— Tau subata (šeštadienis) 
pro pėtnyčią (penktadienį) ma
tyt i ! 

Kai mergina, skalbdama 
žlugtą (baltinius) apsipila pū
va, sakoma: 

— Gausi girtuoklį vyrą 

VASAROS ATOSTOGOS 

ši vasara 
man. Aš su 

buvo labai smagi 
seneliais ir sesute 

Piešė Būtis Venclovas, Dariaus Gi- \ važiavome į Maine. Ten buvo la
bai šilta ir daug grybų. Mes 
maudėmės kiekvieną dieną, 

rėno lit. m-los mokinys 
SALA 

AIDAS 
HAMILTON 

Hamiltono "Aidas' žygiuoja į Dainų švente Toronte 
Nuotr. Lino Meilaus 

Man labai patinka važiuoti į 
Centrinę salą Ten galima va
žinėtis įvairiais vežimais ir 
plaukti laivynais. Man labiau
siai patinka plaukioti ant van
dens rąsto. Kai mes važiuojame 
aukštai vežimėliuose, aš galvo
ju, kad aš nukrisiu, nes jie la
bai aukštai kabo ore. 

Marytė Balaišytė, 
Toronto "Maironio" lit. m-los 
mokinė. Kanada ("Mūsų pa
saulis") 

nors ir buvo šaltas vanduo. 
Ėjome grybauti. Ten išbuvome 
apie mėnesį laiko ir tada važia
vome namo. 

Vėl važiavome į Maine su se
neliais ir tėveliais Darbo dienos 
savaitgalį, š į kartą buvo labai 
šaltas vanduo, mes tik porą 
kartų maudėmės. Dabar buvo 
daugybė lepšių ir raudonikių. 
Suradome apie dvidešimt penkis 
baravykus. Jų kepurės buvo to
kios didelės, kaip krepšiai! 

Visi lipome i maža kalniuką 

Marijampoliškiai apie kana
rėlę taip sakydavo: 

— Ponai, ponai, jau dyvynios 
valandos, kelkitės, kelkitės! 

RESTORANE 
Škotas atsivedė į restoraną 

du draugus, kad pavaišintų. 
Draugai nuėjo į prausyklą nu
siplauti. Likęs vienas škotas, 
paėmė valgiaraštį ir išbraukė 
visus brangius valgius. 

— Juk mokėti teks man, — 
paaiškino jis restorano tarnau
tojui. 

Ko nors ieškančiam ir neran
dančiam sakoma: 

— Statyk kerčion (kampan) 
šakutę! 

NETURI KANTRYBĖS 
Kartą vokiečių rašytojas VI-

lis Bredelis atostogaudamas pa
stebėjo jaunuolį, kuris ištisas 
valandas stebėjo meškerioto
jus. 

— Kodėl jūs pats nebandote 
meškerioti — paklausė V. Bre
delis. 

— Neturėčiau kantrybes, — 
mįslingai atsakė jaunuolis, jm. 

Pleiė Tina Reitneryte - Parko lit m-k* mokine 
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