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ŠV. TĖVO RINKIMŲ 
BELAUKIANT 

Naujasis popiežius turįs būti šventas vyras su šypsena 
veide 

Roma. — Kardinolų kolegijos 
nariai, kurie dėl senyvo amžiaus 
negali rinkti popiežiaus, turės 
progos patys pirmieji sužinoti kas 
išrinktas. Teigiama, kad tada, 
kai bus išrinktas 263-sis popie
žius, bus pirmiausia painformuo
ti senieji, turį virš 80 m. kardi
nolai, o toliau jau bus pranešta 
visuomenei. 

Jau dabar skelbiama, kad tar
pusavy kardinolai tariasi, įvai
riai įtaigojami ir vedama už tuos 
ar kitus kardinolus agitacija. Jei
gu ir vengiama minėti kardino
lų vardai, tai nevengiama įtaigo
ti, kokio nusistatymo ir kokios 
tautybės naujasis popiežius turė
tų būti. Rinkimai prasidės rug
pjūčio 25 d. Kardinolai bus už
daryti nuo išorinio pasaulio, ta
čiau dabar gali būti kalbinami 
vienaip ar kitaip balsuoti. 

Italijos konservatyvi organiza
cija Civita Cristian teigia, kad 
velionis popiežius buvo per libe
ralus. Amerikos katalikų grupės, 
pasivadinusios "Committee for 
Responsible Eleetion of the 
Pope", spaudos konferencijoj ko-
lumnistas kun. Greeley pareiškė, 
kad turime išrinkti popiežiumi 
šventą-vyrą su šypsena veide. 
Grupė progresyvių katalikų teolo
gų ir mokslininkų išspausdino 
savo laišką Italijos savaitraštyje 

Sovietams nepatiko 
demonstracijos 

New Yorkas. — Sovietų Rusi
jos atstovybė prie Jungtinių Tau
tų vėl pareiškė Amerikos vyriau
sybei protestą dėl demonstracijų 
prieš Sovietų Rusijos atstovybes. 
Proteste rašoma: "Rugpiūčio pir
mą ir antrą dienomis, priešais 
atstovybės pastatą vyko provoka
cinės chuliganiškų elementų su
eigos, kurių dalyviai grasino tary
biniams diplomatams ir jų šei
mų nariams, ragino fiziškai susi
doroti su tarybiniais žmonėmis. 
Tai stebėję policininkai nesiėmė 
jokių priemonių, kad užkirstų ke
lią tokiems provokaciniams iš
puoliams, faktiškai davė jiems 
valią. 

Priminusi, kad tokio pobūdžio 
priešiški veiksmai turi būti nu
bausti sutinkamai su atitinkamu 
federaliniu įstatymu dėl užsienio 
pareigūnų ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų oficialių svečių gynimo, 
TSRS nuolatinė atstovybė prie 
Jungtinių Tautų pareiškė nusiste
bėjimą ryšium su Jungtinių Ame
rikos Valstijų valdžios siekimu 
išvengti atsakomybės už besitę
siančius minėto įstatymo ir jos 
priimtų tarptautinių įsipareigoji
mų pažeidinėjimus. 

šių akcijų pobūdis rodo, kad 
stiprėja kampanija, kuria siekia
ma kurstyti Amerikos piliečių tar
pe Tarybų Sąjungai ir tarybi
niams žmonėms priešiškas nuo
taikas". 

KALENDORIUS 

Sere-Rugpiūčio 16 d.: Rokas, 
na, Butvydas, Alvitą. 

Rugpiūčio 17 d.: Jacintas, Fili-
pė, Saulenis, Sigita. 

Saulė teka 5:59 v., leidžias 
7:49 vai. 

ORAS 
Chicagoj ir apylinkėse nuo ry

to galimas lietus. Kiek vėsiau, 
temperatūra apie 80 1. 

"Panorama''. Tarp pasirašiusių 
garsių vyrų yra ir kolumnistas 
čikagietis kunigas Andrew M. 
Greeley. Tame laiške jie rašo, 
kad naujasis popiežius turi būti 
atviras pasauliui ir kitom religi
nėm grupėm, tikras sielų vado
vas, iškeliąs moterų teises ir de
centralizuojąs popiežiaus valdžią. 

Prez. Carteris pas 
ūkininkus 

Columbia, Mo. —Prez. Car
teris nuskrido į Vidurinius Vaka
rus ginti savo mėsos importo po
litikos. Kalbėdamas vietos mėsos 
augintojams prezidentas pareiš
kė, kad mėsos kaina turi išlikti 

Tarp minimų kandidatų j Šv. Tėvo sostą yra australietis kard. Knox ir 
Olandijos kard. Wikiebrands. 

PASITARIMAI SUNKIAI VYKSTA 
Dviejų komunistiniu kraštų nesantaika 

Hanoi. — Rugpiūčio 8 d. čia 
prasidėjo komunitinės Kinijos ir 
Vietnamo atstovų pasitarimai. 
Kaip skelbia "Chistian Science 
Monitor", abu kraštai sunkiai 
pasieks susitarimo, nes abiejų 
kraštų nuomonės labai skiriasi, 
ypač dideli nesutarimai dėl ki
niečių, norinčių išvykti iš Viet
namo. Hanoi vyriausybė teigia, 

pastovi ir tvirta. Prez. Carteris kad jokio kiniečių persekiojimo 
Vietname nėra. Kinija kaltina 
persekiojimu ir jau 160,000 ki-

kalbėjo Missouri universiteto au
ditorijoj, kurioj buvo susirinkę 
8,600 farmerių. Išviso, toji orga-iniečių pasitraukė iš Vietnamo. 

Kada Kinija pasiuntė išgabenti 
kiniečiam du laivus, tai Hanoi 
paskelbė, kad tai yra ginkluotų 
laivų diplomatija. 

Vos prasidėjus pasitarimams, 
vėl įvyko nauji susirėmimai Ki
nijos ir Vietnamo pasienyje. Sa
koma, kad kiniečių sargybiniai 
susikovė su Vietnamo sargybi
niais, saugojančiais sieną ir kinie
čių grupes, laukiančias perėjimo 
per sieną. Nesutarimai tarp abie
jų kraštų vyksta ne tik dėl ki
niečių gyventojų Vietname, bet 
svarbiausia nesutarimas vyksta 
dėl Maskvos įtakos Vietname, ko 
labiausia nenori kom. Kinija. 

Sovietų Sąjungos propaganda 

nizacija, apimanti Illinois, lovą, 
Missouri ir Arkansas valstijas, tu
ri 175,000 narių. Prez. Carteris 
pareiškė, kad jis stengsis, kad 
nebūtų padidintas mėsos impor
tas.- Jis taip pat pasisakė prieš 
kainų kontrolę mėsai ir kitiems 
žemės ūkio produktams. Bet jis 
taip pat atsargiai-parinktais žo
džiais gynė savo anksčiau pa
skelbtas pozicijas, kad jautienos 
tam tikras kiekis reikia importuo
ti. Ir vienu ir kitu atveju ūkinin
kai mandagiai prezidentui paplo
jo. 

—Amerikoje iš 76 mil. namų 
savininkų vienos moterys yra 8 
mil. namų savininkės. yra nukreipta prieš Kiniją ir ji 

MAŽĖJAS GRŪDU ARUODAS 
Ottavva. — anados kviečių 

aruodu yra laikoma Saskačeva-
no provincija, užauginanti tiek 
kviečių, kad jų pakanka net ir 
eksportui į Sovietų Sąjungą bei 
komunistinę Kiniją. Lig šiol nie
kas nė nepagalvodavo, kad tas 
aruodas vieną dieną gali ištuš
tėti. Tokias išvadas dabar pada
rė šios provincijos vyriausybės 
užsakyta studija pas Saskačeva-
no universiteto žemės ūkio sky
riaus vadovą dr. D. Rennie. Pra
vesti tyrimai liudija derlingumo 
mažėjimą Saskačevano lygumo
se. 

Trijuose milijonuose akrų der
lingumą nuo 50 iki 100 nuošim
čių sumažino žemės užteršimas 
druska. Derlingumą taipgi maži
na didėjantis azoto trūkumas 
kviečių laukuose. Ūkininkai, au
gindami kviečius, nepasirūpino 

atsilyginti žemei pakankamu azo
tinių trąšų kiekiu. Pastarajame 
šimtmetyje Saskačevano laukai 
prarado 40-50 proc. organinės 
medžiagos, maitinančios pasė
lius. Ūkininkų metodas rotacine 
tvarka kas ketveri metai palikti 
kaikuriuos žemės plotus dirvo
nuoti taip pat buvo žalingas. To
kiais dirvonavimo metais organi
nės medžiagos nusėda giliau nuo 
žemės paviršiaus, dalies jų nepa
siekia sekančiais metais pasėtų 
kviečių šaknys. 

Šiuo metu stengiamas; išvesti 
naują kviečių rūšį, kuri azotą 
grąžintų žemei. Derlingumą taip
gi padidintų azotinės trąšos, bet 
jos yra gaminamos iš sparčiai 
brangstančių natūralių dujų. Di
desnis tokių trąšų panaudojimas 
pabrangins kviečius. 
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Sovietų Rusijos laivas viename Amerikos uoste, atvykęs] išsivežti grū
dų. Vakariečių nuomone, grūdų pardavimas taip pat stiprina Sovietų 
Rusijos ekspansine politiką, nes ir maistas yra taip pat svarbus, kaip 
ir įvairūs moderniosios technikos reikmenys 

savo satelitus kursto rašyti prieš 
Kiniją ir kai šį tą parašo, tada 
Tassas tas žinias pakartoja. Ne
seniai Kubos laikraštis parašė ir 
Tassas pakartojo: "Visas pasau
lis, taip pat ir Kuba, su pasipik
tinimu sutinka pranešimus, kad 
Kinijos vadovybė nuolat vykdo 
agresyvius veiksmus prieš viet
namiečių tautą". Esą prieš Viet
namą Kinija veda agresyvią poli
tiką. Laikraštis rašo: "Kinijos 
lėktuvų vykdomi Vietnamo So
cialistinės Respublikos oro erdvės 
pažeidimai ir kitos nusikalstamos 
Pekino akcijos vykdomos prieš 
vieną iš didvyriškiausių mūsų 
laikų tautų, kuri visam pasauliui 
parodė pasiaukojamos kovos, ryž
tingumo ir kuklumo pavyzdį. To
kie agresyvūs veiksmai rodo, kad 
toliau vykdoma politika, kurią 
prieš Vietnamą vy&dė Amerikos 
imperializmas". 

Maskva nepatenkinta 
Maskva. — Sovietų Rusija pa

kaltino prez. Carterio administra
ciją, kad ši norinti pravesti savo 
Vidytinių Rytų taikos planą, jį 
pavadindama pavojingu taikai 
planu. Vis tai iššaukė prez. Car
terio pastebėjimas, kad Amerika 
Camp David, Md. pasitarime bus 
pilnateisis parteneris. Tame pa
sitarime dalyvaus Izraelio min. 
pirm. Begin ir Egipto prez. Sa-
datas. Pasitarimai prasidės rugsė
jo 5 d. Tassas teigia, kad Sada-
tas yra pasidavęs JAV nuolaidžia
vimų politikai, o Izraelis ir to
liau kietai laikosi. 

Žuvo atentatininkas 
Teheran. — Bomba sprogo di

deliame miesto restorane, užmuš-
dama žmogų, kuris manoma bu
vo pats bombos nešėjas. Sprogi
mas sužeidė 46 asmenis, jų tarpe 
10 amerikiečių. 

Ieško šventosios 
relikvijų 

Nevv Yorkas. — Detektyvai 
ieško liudininkų ir įrodymų, kas 
galėjo pavogti pirmosios Ameri
kos šventosios Elizabeth Seton 
relikvijas iš Our Lady of Rosa-
ry bažnyčios. Tai buvo kaulas, 
pasidabruotame indelyje, kuris 
paimtas ir jis parduodant nebū
tų daug vertingas. 

Clevelando miesto 
bėdos 

Cleveland. — Pakartotinai per
rinktas miesto meras Dennis Ku-
cinichi sakosi esąs laimėjęs ir jis 
baigsiąs savo dviejų metų termi
ną, kurį pradėjo prieš devynis 
mėnesius. Tai jauniausias JAV 
miestų meras, turįs tik 31 m. 
amžiaus. Balsavimuose paduota 
120,000 balsų, tačiau jis laimėjo 
tik 275 balsų dauguma ir bal
sai bus perskaičiuoti. Visa tai 
mieste sukėlė daug kalbų ir mies
tą padalijo į dvi dalis. Manoma, 
kad perskaičiavimas užtruks pen
ketą arba net daugiau dienų. 

Paminėjo Japonijos 
kapituliaciją 

Providence, R. I. — Mažiau
sia Amerikos valstija paminėjo 
kapituliacijos dieną, buvusią 
1945 m. rugpiūčio 14 d., už po
ros savaičių, kada Vokietija pasi
rašė kapituliacijos aktą. Sukak
tį minint, Rhode Island daugu
ma krautuvių, valstijos įstaigų ir 
daug pramonės įmonių buvo už
darytos. Likusi Amerika šia su
kaktimi kaip ir nesidomėjo. 

Baigės pilotu streikas 
Minneapolis. —Net 109 die

nas tęsęsis Northvvest oro linijos 
pilotų streikas baigėsi. Pagal nau
ją sutartį 1,550 pilotų grįžta j 
darbą. Sudaryta trijų metų su
tartis. Streikas buvo ilgiausias 
tos lėktuvų linijos istorijoj. 1972 
m. streikavo 95 dienas. 

JUTŲ piratai 
Zamboanga City, Philippinai. 

— Jūrų piratai nukovė 5 asme
nis ir keletą sužeidė laive, plau
kusiame netoli Vimrose vietovės. 
Plėšikai pagrobė 20,000 dol. ver
tės pinigais ir vertybėmis. Plėši
kai buvo tarp laivo keleivių ir 
staiga išsitraukę ginklus, pradėjo 
šaudyti ir plėšti. 

Apsemta milijonai 
akru 

New Delhi. — Potvynių me
tu žuvo 250 asmenys. Siaurės In
dijoj išsilieję vandenys grasė ap
semti 15,000 kaimelių. Daugiau 
1,000 laivų gelbsti reikalingus 
pagalbos. Potvyniai prasidėjo po 
lietaus, išėjus Gango upei iš 
krantų. Apsemta 4 milijonai ak
rų. 

JAV APSIGINKLAVIMO 
PROBLEMOS 

Washingtonas. — Apsiginkla
vimo lenktynės yra didesnė prob
lema, negu bet kas iš eilinių 
amerikiečių galvoja. Rugsėjo 30 
d. JAV kongresas norės atsaky
mo, ką Amerika yra pasiryžusi 
darvii vis didėjant Sov. Rusijos 
apsiginklavimui. Iš viso yra le
mia trys esminiai apsiginklavimo 
faktoriai, tai iš žemės leidžiamos 
atominės raketos, povandeninių 
laivų raketos ir bombonešiai. Už 
kelių metų, 1983 m., Sovietų Ru
sija bus aplenkusi atominiais gink 
lais Ameriką ir bus pajėgi sunai
kinti Amerikos 1,000 Minutemen 
raketų ir 57 Titans raketas. Jei
gu ir nebus atominio karo, tai 
savo pranašumą Sovietų Rusija 
naudos Amerikos šantažui ir gra-
inimui. Prez. Carterio administra
cija nežino, kaip tikrai reikia at
sakyti į Sovietų Sąjungos apsi
ginklavimo iššūkį. 

Jungtinio štabo viršininkas 
gen. David Jonės siūlo pakeisti 
Minutemen raketas naujom, ju
dančiom atominių raketų palei
dimo platformom. Kiekvienai ra
ketai būtų dvidešimt požeminių 
bazių ir devyniolika iš jų būtų 
tuščios, tai būtų priešo apgau
dinėjimui. Būtų įrengta 4,000 po
žeminių įrengimų, 200 raketų. 
Sovietai niekada negalėtų patir
ti, kurioje iš dvidešimts bazių 
yra raketos. Norėdami sunaikin
ti visa Amerikos gynybą, Sovietai 
turėtų sunaikinti visas 4,000 ba
zių. Pentagonas dar nėra nuta
ręs, kurią raketą naudoti. Penta
gonas linksę naudoti MX raketas, 
daug stipresnes ir tikslesnes, ne-

Naujosios Sovietų raketos, kuriomis gąsdina Vakarų pasaulį ir komu
nistinę Kiniją 

TRUMPAI IŠ VISUR 
—Švedijoje per metus įvyko 

4,500 nelaimių, autovežimiams 
susidūrus su laukiniais žvėrimis, 
bėgusiais per kelią. 

—Amerikoj iš vieno dolerio, 
kurį mokame už mėsą, 58 et. ten
ka farmeriui, 28 et. pardavėjui, į-
pakavimui ir transportui 8 et., 
didmenų pardavėjui 6 et. 

— Prez. Carterio didžiausia 
problema yra infliacija. Kai jis 
paėmė valdžią doleris nuo to lai
ko ligi naujų rinkimų 1980 m. 
sumažės ligi 81 et. 

— Amerikoje nedarbas birže
lio mėnesį buvo 5.7 proc., liepos 
mėnesį pašoko ligi 6.2 proc. ir 
manoma, kad jis dar ateinan
čiais mėnesiais kils. Daug bedar
bių atsirado, kadangi į darbo rin 
ką ateina daug jaunimo ir mote
rų. 

— Amerikos deficitas su užsie
nio prekyba Šiais melais buvo 
numatomas 30 bil. dol., tačiau 
kitais metais jis tebusiąs tik 20 

bil. dol. Tikimasi, kad sumažės 
naftos importas. 

— Saulės energijai išvystyti 
kongresas 1980 m. skirsiąs 2.3 bil. 
dol. Pirmoje eilėje numatoma pa 
naudoti saulės energija kari
niams pastatams. 

— Afrikoj 17 valstybių yra a-
pie 40,000 kubiečių. 

— Nevv Yorke nusikaltimų 
skaičius vėl krito 9 proc. Statisti
ka liečia pirmą šių metų pusme
tį-

— Ispanijoj nuo kelio nukrito 
autobusas, vežęs vieno kaimelio 
vietos šventės dalyvius. 2uvo 6 
asmenys. 

— Rytų Vokietijoj nubausta 
Vakarų Vokietijos moteris 6 me
tams kalėjimo. Kaltinama šnipi
nėjimu. 

— Guanoj nukrito JAV laivy
no aviacijos lėktuvas, gabenęs vi
daus reikalų sekrt. James Joseph, 
2 admirolus ir 27 kitus keleivius. 

gu Minutemen raketos. Visa tai 
kainuotų mažiausia 30 bil. dol. 
Norima pagaminti raketas, ku
rios tiktų paleisti iš povandeni
nių laivų ir žemės, tačiau, kitų 
nuomone, ištobulinimas užimtų 
per daug laiko. Sovietams gali
ma būtų atsakyti ir raketomis, 
dar prieš tai, kol jie sunaikintų 
Minutemen raketas, bet jeigu jas 
ir sunaikintų, tai da r liktų povan
deninių laivų raketos ir bombo
nešiai. Amerika šiuo metu turi 
1,000 Minutemen raketų ir 54 Ti
tan raketas, su 2,154 atominėm 
galvutėm. Yra 350 B-52 bombo
nešių, nešančių 330 raketų ir 60 
FB-111 lėktuvų. Į tą skaičių įei
na ir lėktuvai, nes nešą tobulas 
eruse raketas. Šios visos raketos 
turi 5,190 sprogimo galvučių. Po
vandeniniuos laivuos yra 496 Po-
seidon raketos ir 240 Tridents ra
ketų, viso jų sprogstamoji galia 
6,560 galvučių. Amerika 1985 m. 
turės 2,100 tolimo skridimo bom
bonešių ir jie bus pajėgūs nešti 
13,904 atominius sprogmenis. 

Į visus tuos apsiginklavimo 
klausimus prez. Carteris turės at
sakyti rugsėjo 30 d., padaryda
mas sprendimą, kaip ginkluotis. 

Kovos Rodezijoj 
Salisbury, Rodezija. — Rode-

zijos armija nukovė 66 juodukus 
sukilėlius krašte įvykusių susirė
mimų metu. Iš viso, gan daug 
žuvusių, nes jau rugpiūčio mė
nesį buvo nukauti 124 asmenys, 
kovoja prieš vyriausybę. Iš vy
riausybės karių žuvo 4 žmonės. 
Taip pat susišaudymo metu žuvo 
8 civiliai. 

šalnos pakenkė kavai 
Rio de Jeneiro. — Netikėtos 

šalnos pakenkė kavos derliui. 
Nors šalčiai ir nepadarė nieko 
išskirtinai blogo, bet pakenkė se
nesnių kavos medžių viršūnėms. 
Prieš tirs metus, 1975 m., šalčiai 
sugadino 700 milijonų kavos me 
džių, tačiau 550 milijonų atsiga
vo ir toliau veda vaisius. 

Atidėjo statybas 
Te4 Aviv. — Izraelio ministe-

rių kabinetas, vengdamas išveng
ti politinio šiurmulio, nutarė ati
dėti penkių naujų sodybų staty
bą okupuotame Jordano upės 
krante. Statyba atidėta bent lig 
rugsėjo 5 dieną įvykstančios 
Camp David mieste konferenci
jos. 

Prašo sustabdyti 
dolerio kritimą 

Tokio. — Japonija reikalauja, 
kad Amerika dėtų pastangų ir 
sustabdytų dolerio kritimą. Apie 
tai paskelbė Japonijos ministeris 
Nobuniko Usbiua. Pasak jo, kol 
Amerika nesiims efektyvių prie
monių dolerio kritimui sustabdy
ti, tol tarptautinėje rinkoje dole
rio vertė vis bus netikra. 

Pagalb a užsieniui 
Washingtonas. — JAV kongre

sas priėmė projektą, pagal .kurį 
užsienio krašto pagalbai skiria
ma 7.3 bil. dol. Kongresas pasisa
kė prieš pa kolos davimą Vietna
mu! ir tarptautinio banko. Pro
jektas dabar turės būtį patvirtin
tas senato. 

mm 



DRAUGAS, trečiadienis, rugpjūčio mėn. 16 d. 

Sveikiname LSS šeštąją 
Tautinę stovyklą! 

Antrąją tautinę stovyklą prisimenant 
Jei pirmoji (1928-jų metų) 

Tautinė stovykla, surišta su Lie
tuvos nepriklausomybės pirmojo 
dešimtmečio minėjimais, buvo 
tik bandymas parodyti lietuviš
kajai visuomenei, kas yra skau-
tvbė ir skautai, tai II-ji Tautinė 
stovykla, įvykusi 1938.V1I.8-18d., 
parodė kiek stipriai skautiškumo 
idėja jau buvo įaugusi Lietuvoje 
ir kokį pripažinimą Lietuvos 
skautija turi pasaulio skautų, 
skaučių šeimoje. Pastaruoju po
žiūriu tai buvo tarptautinė sto
vykla, nes joje stovyklavo apie 
350 užsienio skautų, skaučių. 

Drauge — tai po 40 metų drą
siai galima tvirtinti, — II-ji Tau
tinė stovykla parodė, kokios pa
žangos būtų galėję susilaukti ir 
visas kraštas ir Lietuvos skautija, 
jei pvz. IH-fi Tautinė stovykla, 
1948 metais, būtų įvykusi nepri
klausomoje Lietuvoje, t.y. jei 
1938-1948 dešimtmetyje Lietuvą 
nebūty užgriuvusios Sovietų pa
kartotinos ir nacių okupacijos su 
žudynėmis, trėmimais, politiniu 
genocidu, Lietuvos skautijos su
naikinimu. Jokia priešų propa
ganda nepajėgs paneigti, kad to
kiu atveju Lietuva, jos jauni
mas, ypač, kuris buvo gimęs po 
1918.11.16 d. ir kuris 1948 m. bū
tų turėjęs 30 metų, t.y. jau būtų 
įėjęs į savarankų, kūrybinį gyve
nimą, šalies kultūros ir ekonomi
kos, klestėjimo pažiūriu jau 1948 
metais būtų toliau prasiveržės, 
negu 1978 metais ekonomiškai ir 
kultūriškai yra atsiradusi rusų o-
kupuota Lietuva. 

Jaunatviškas entuziazmas kur 
tį laisvos Lietuvos kultūrinę ir 
ekonominę gerovę, lyginant jos 
pažangą pirmųjų dviejų dešimt
mečiu etapais, rodė ne tik nepap
rastai didelę pažangą, bet ir ten
denciją tą pažangą plėsti vis di
dėjančiu greičiu ir mastu. Lietu
vos komunistų vis brukami tei
gimai, kad Lietuva tik "Sovietų 
saulės spinduliuose sužydėjusi", 
padarius gilesnę 1978-1928-1938 
metu Lietuvos kultūrinės ir eko
nominės pažangos analizę ir ją 
palyginus su to pat meto, pvz., 
Beligijos, Danijos, Olandijos ir 
net Šveicarijos kultūriniu ir eko
nominiu lygiu ir tų kraštų toli-
mesnia pažanga (sakykime, iki 
1978 metų) , lieka tik muilo bur
bulais. Tos analizės nesugriaus jo
kia sovietiška "statistika" ar to
kios pat kilmės "moksliški įrodi
nėjimai". II-s Tautinės stovyklos 
ir jos pasisekimo prisiminimas 
mums, tą Lietuvai ir lietuviams 
skaudžią tiesą, vaizdžiai pri
mena. 

Faktiškai tada buvo dvi lygia
gretės, savarankiškos stovyklos. 
Panemunės šile — Brolijos (sus
kirstyta į 27 rajonus), kur dalyva
vo netoli 1950 Lietuvos skautų ir 
132 užsienio skautai iš 9 valsty
bių: Anglijos, Estijos, JAV, Latvi
jos, Norvegijos, Prancūzijos. Suo-
mijis, Švedijos ir Vengrijos. O 
Pažai-I io pušyne netoli barokiš
ko vienuolyno —Seserijos (sus
kirstyta j 10 rajonų), kur daly
vavo apie 1700 Lietuvos skaučių 
i ' apie 200 užs. skaučių iŠ 11 
valstybių: Anglijos, Australijos, 
Danijos. Estijos, JAV, Latvijos, 
N'auj. Zelandijos, Olandijo?, 
Prancūzijos, Suomijos ir Švedijos. 
Tad abiejose stovyklose dalyvavo 
13 užsien. valstybių skautai, skau
tės. Iš vho abiejose stovyklose 
buvo apie 4^00 skautų, skaučių, 
Hisilaukusių daugiau dešimties 
tūkstaAriii svečiu. 

Bfofijos stovyklos viršininkas 
buvo'V. Šenbergas, užsienio sve
čius" globojo K. Laucius. Seseri
jos "stovyklai vadovavo S. Čiurlio
nienė, o užsienio skautėms rūpi
nosi M. Avictinaitė. 

Stovyklauta didelėse palapinė
se, kurios buvo paskolintos iš ka
riuomenės, taip pat lauko telefo
nai, kabeliai, pionieriniai įran
kiai. Stovyklų "įstaigos" ir visi 37 
rajonai buvo surišti gerai veiku
siais telefonais. Veikė radijo tar
nyba, paštas, ligoninė ir sanita
riniai punktai, susisiekimo, ap
švietimo, tiltų skyriai, krautuvė, 
kirpykla, net batų taisymo dirb
tuvėlė. Per Nemuną buvo nuties
t a s apie 300 m ilgio poutoninis 
tiltas. Gerai veikė stovyklų tvar
kos tarnyba. Buvo lietuviškos 
spaudos, liaudies meno bei audi
nių parodos. Abi stovyklos turė
jo savitus aikščių ir gatvių pava
dinimus su ati t inkamomis iška
bomis. Į Brolijos stovykla buvo į-
einama pro liaudies meno orna
mentais papuoštus vartus. Paš
tų valdyba išleido skautams pa
gerbti pašto ženklus.Stovyklų or-
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Prieš 40 metų II Tautinėje stovykloje Panemunes šile iš k.: Aleksas Matonis (miręs JAV-se), Kazys Lau
cius (1941 ištremtas j Sibirą), Juozas šarauskas (1941 nužudytas Červenėje, Vsevolodas šenbergas, Jonas 
Dainauskas ir Jonas Mulokas 

TARP AMERIKIEČIŲ 
AUTORIŲ LIETUVIŠKA 

PAVARDE 

jvinti šiam reikalui yra įsteigta 
Federalinė įstaiga: National 

, Bureau of Standards. Šioje įs-

ATNAUJINTI MORALINĘ 
SAŽINC 

i taigoje dirba aukšto mokslo ly-
Svarbios moksliškos tyrimų; gio žmonės. Jie renka, tiria i r 

žinios paprastai yra plačiai iš- grupuoja įvairias mokslo žinias 
ganizacija veikė preciziškai. Ypa-1 sklaidytos po įvairius mokslo ir paruošia jas greitam ir pla-

bruožas, žurnalus tingas abiejų stovyklų 
nepaprastai stebinęs užsienio 
skautus, buvo visų stovyklaviečių 
saviti papuošimai, ne tik origina
lūs, bet ir aukšto meninio lygio, 
kiekvienoje vietoje vis skirtingi. 

Formalus II Tautinės stovyklos 
atidarymas įvyko VII. 10 d., sek
madienį, Brolijos stovykloje, kur 
12 vai. atvyko skautu šefas pre
zidentas. Sesių stovyklą preziden
tas aplankė VII. 17, abiejose sto
vyklose pasakydamas prasmingas 
kalbas. 

Abiejų stovyklų štabų, įstaigų 
bei vienetų vadovų pareigose bu
vo daug Korp- Vytis ir SSD narių. į 
Jie visur buvo vadovai ir vykdy
tojai, pravedant iškilmes, laužus, 
parodas. Brolijos st. štabe skyrių 
vedėjai buvo 4 akademikai, Sese
rijos st. štabe - penkiems sky
riams vadovavo akademikės. Ta i 
patvirtino po tos stovyklos akade-
mikų,-ių pakėlimai ir apdovano
jimai. 

Jonas Dainauskas 

ŠEŠTOSIOS TS 
SAVAITGALIO PROGRAMA 

Reikalui esant ar planams pa
sikeitus, ji galės būti pakeista ir 
pritaikyta. 

Šeštadienis, rugpiūčio 19 d. 
nuo 9:00 - 10:00 atvyksta kita
taučiai skautai - skautės. 

Nuvedami į Seserijos ar Broli
jos stovyklas, pasistato palapines 
— įsikuria.. Įtraukiami į sto
vyklos programą, apžiūrimos pa
rodos, stovyklos ir kt.2:30 p.p. 
Svečių priėmimas valgykloje ar 
kitoje patalpoje. Dalyvauja sve-| 
čiai, lietuviškų organizacijų ats
tovai ir mūšy skautininkai bei 
vadovai, kurie turi laiko ir gali 
atitrūkti nuo pareigų. Svečių svei
kinimai. Apdovanojimai. Vaišės. 

Kitataučiai skautai - skautės 
dalyvauja parade su vėliavomis, 
jam pasiruošia. 

Lietuvių organizacijos, kurios 
dalyvauja su vėliavomis, pasiruo 
šia paradui. 6:00 vai. p.p. para
das —žygiuojame pagal stovyk
los tvarką. 9:00 bendras laužas. 
Kitataučiai svečiai bus kviečiami 
pasirodyti 5 min. programėle. 

Sekmadienis, rugpiūčio 20 d. 

bei a tskirus leidinius. 
Dažnai nemaža brangaus laiko 
sunaudojama beieškant ir be
renkant minimas žinias. Paleng-

Iprastinė bendroji audienci
ja įvyko Šventojo Tėvo vasa- j 
ros rezidencijoje, Castelgandol- j 
fe, k u r buvo susirinkę keli tūks-
tanciai maldininkų iš įvairių pa-
šaulio kraštų. Nuoširdžiai pa- • 

Šių metų balandžio mėn. išė- ; s v e ik inęs maldininkus, Paulius į 
jo i š spaudos didoka knyga : j v i t rumpame žodyje paragino 
"Atomic Energy Levels - - t h e ; tikinčiuosius būti visada 

iš-
i leido U. S. Department of Com 

piežius; j is turi taip pat nuolat 
moraliniai atsinaujinti, nes 
sveika ir stipri moralinė sąžinė 
priartina žmogų prie aukščiau
siojo gėrio, tai y ra — prie Die
vo. O žmogaus gyvenimo svar
biausias tikslas kaip tik ir yra 
prisiartinti prie Dievo, palaikyti 
su Dievu nuolatinius ir tamp
rius santykius. 

Po bendrosios audiencijos. 

čiam vartojimui. 

mora-
Rare E a r t h elemente". Ją į l i n i a i budriais, nuolat atnaujin 

ti savo sąžinę. Žmogui nepakan
ka stiprinti tiktai savo fizines 
ir psichines jėgas, kalbėjo po-

i merce National Bureau of Stan-
• dards. Knygoje sukauptos svar
bios penkiolikos retųjų elemen
tų atominės energijos lygių ži
nios. 

Malonu pastebėti, kad t a r p 
kitų dviejų autorių yra ir lietu-

| vis Romualdas Zalubas. R. Za-
i lubas yra matematikas - as t ro-
į fizikas. Lietuvoje baigė mate-
'mat ikos skyrių V. D. universi-
i tėte. Amerikoje Georgetown 
universitete įsigijo dak ta ro 

Į laipsnį iš astrofizikos. Yra pa-
j skelbęs iš tos srities tyrinėjimo 
rezultatus įvairiuose amerikie-

j čių moksliškuose žurnaluose. 
Mokslo pupuliarizacijos s traips-

; nius spausdino "Gamtoje", \ u • r* 
"Aiduose", "Drauge", "Techni- j R <l Z I 0 D 3 T 9 U S K 0 
kos Žodyje". Visuomet labai 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA 

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — Šeštadienį ir 
eekmad. nuo 8:30 iki 9:3o v. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 A M. 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ELL. 60629 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir ntoteru ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Craivford 
Medical Bailding) Tel. LU 5-64461 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Piiima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS^ 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Mar<|uette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 

pirmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Š>štad. nuo 1 iki 3 vai. 

PagaJ susitarimą.. 
Ofiso telef. \VA 5-2*70. 

Rezid. tel. vVAlbroak ".-3048. 

Šventasis Tėvas priėmė neseniai 
nepriklausomybę paskelbusios 
Papua - Naujosios Gvinėjos 
valstybės užsienio reikalų minis
trą su keliais jo bendradarbiais. 

įstaigos ir buto tel. 652-1881 -'-"t 

DR. FERD. VYT. KAUNAS -
BENDROJI MEDICINA'•;~" 

1407 So.49th Court, Cicero/«L" 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus treč ir šeštad 

Tel. ofiso ir bato: OLyrapic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. .vak«,„-

išskyrus trečia/lienius. • ~ 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet"~" 

I 

Vai 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Va!.: 
1:00 

pirm., antr.. ketv. ir penkt. j 
• 5:00 vai. popiet, treč. ir Sešt 

tik susitarus. 

St. Balzekas, S*. Chicagos skauti-
ninkių. sueigoje priėmė muziejui 
dovaną — LSS ženklus. Vėliau jo 
sūnus — St. Balzekas, Jr., laišku 
dėkodamas skautinmkių draugovei 
už dovaną, sveikino LS Sąjungą 
90-to jubiliejaus proga, užbaigda-1 
mas žodžiais: "Valio Lietuvių j 
Skautu Sąjunga!" 

Nuotr. L. Meilaus 

Laužai ar vakaronės stovyklose 
ar tarp stovyklų. 

Skautas ir skautininkėms, at
važiavusiems dienai maistas 10 
dol., palapinėmis rūpinasi patys. 
Skautininkai apsistoja Bendrijos 
stovykloje. 

REIKALINGA TALKA 

Jau ne kartą buvo spaudoje ir 
specialiuose aplinkraščiuose pra
nešta apie ruošą naujos, mums 
labai artimos, lietuvių skautų is
torijos (1946- 1978) "Mūsų Skau 
tybė". Pramatoma knyga bus a-
pie 900 psl. Didelę dalį knygos 
užims rajoninės apžvalgos, vieto
vių aprašymai. Rajoniniai redak
toriai prašė vietovių - vienetų 
vadovus atsiųsti iliustruotas skau 
tiškos veiklos apžvalgas. Buvo pa-

parodų apžiūrėjimas 11:00 šv. M i siųstos instrukcijos, kokia 
šios, po pietų —skautininkų ir medžiaga pageidaujama, kaip ją 

malonu pamatyti moksliškos 
anglų kalboje knygos lietuviš
ką autoriaus pavardę. 

Inž. J . Punčia 

MATEMATINIAI SIMBOLIAI 
Vokiečių matematikas ir filo

sofas G. Laibnic (1646-1716) 
pagarsėjo ne vien originaliais 
mokslo darbais, bet ir tuo, j o g 
išrado nemaža 
simbolių ir sąvokų. Ne visiem 
gal būt , yra žinoma, jog žymėti 

O "Draugo" Rimties Valandėles 
Parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS 
A. a, kun. Kazimieras Barauskas 

parašė kelis šimtus pamokslų po
puliariam "Draugo"' skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius. V. Bagdanavičius laido
jant velioni sakė, kad "jokio 
straipsnio rašymas velionio taip ne-

m a t / m l t i k r ^ d o m m o k a i P religinio. Jis juos ra-
1 Sydavo labai atsidėjęs ir giliai su

sikaupęs'". 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS DB STUBURO LIGOS 

2858 West 68rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. REUance 5-1811 

DR. VVALERJ. K I R S T l f K -
Lietuvis gydytojas) 

8925 Hest 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KfIMKH IK VAIK' UCOS 

SPtlCIAIilSTfi 
MtjIMCAL Bl lLOINO 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaJ. ryto 

Iki 1 vai. nopiet. 
Ofs. t e l 737-1168, rn. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS ~" 

GYDYTOJAS IR CHIRURTVA'?" 
Specialybė vidaus ligos *•* 

2454 West 71st Street ?-*! 
71-os ir Campbell Ave. kamp*. 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. M-
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. OIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51 st Street 
Tel. — GR 6-2400 

pirmad. ir 
ketv 
10-4 

Vai.: pagal susitaiima: 
1-4 ir 7-9: antrad. 
Seštad. 10-3 vai. 

Telef. — 282-4422 " """T 
DR. ROMAS PETKUS2;; 

AKIV T.IOOS — CHIRI/RCMA 
Ofisai: 7* "Z 

tti NO. WABASH A V E T " ' - ' 
4200 NO. CENTRAL AVE. 

_VaIando9 pagal susitarimą. 

ir penkt 

Kaina $4.00. Gaunama "Drauge, 
daugybą vienu, o dalybą dviem! 4 5 4 5 w ^ s t>> ^ 0 ^ , m. eo629. 
taškais pasiūlė jis. Be to, G. L . 
pasiūlė terminą "funkciją", I *"*"!**»•* 'T*' <D l i n o i 8 
! \ j _ _ . . . , . gyventojai prideda 20 centų mo-
loYo m. pradėjo naudoti savo 
darbuose integralo simbolį, j m | 

kesčių). 

f 

vadovų priėmimas.Pristatomi už 
šieno vadovai, skautininkai. Svei 
kinimai, apdovanojimai. 

Linksmoji dalis - dainos, kup
letai ir t.t. 

3:00 p.p. papročiai. 
Papročių eisena iš stovyklų į 

ailtštę. Vestuvių papročiai - an
samblis iš Bostono. 
Papročių pasirodymas — gali 
vykti aikštėje arba su eisena ga
lima pereiti j laužavietę ir ten pa-
sirodima. pravesti. 7:00 svečiai ke

liauja namo. 

teikti ir kam pasiųsti ar įteikti. 
Daugis išgirdo prašymą, at

siuntė gražius aprašymus, 
mias nuotraukas, o kiti - pažade-

^ : 

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
Antanas Rubš$-s 

I-ji dalis. K&ygoje 10 skyrių. Naujojo Testamento: 
Bendrij-- <r jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tes-
testamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros 
Bendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai. 
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, Jo išmintis. 
Samprata, Dievo tautos samprata. 

Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus 
siust i : DRAUGAS, 4545 W. 6Srd Str. , Chicago, D. 60629. 

: ^ 

Ofis. tet 735-M77; Rez. 2fc-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

ir Specialybe — 
tonodnes 

CRAWFORD MEDICAL RLDG. 
6449 So. Pnlaski Road 

# 
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ido | LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis i 
jo. Bet yra ir tokių dar atsilikusių I g fomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virše- I 
.i S C S - C ^ T a t l l ^ - . « W * » « « « " " • * » BainyHo. Kronikom, 1 

ĮJ leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu | 
E $4.91.111. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksų. 

tinėje stovykloje ir butų gera pro 
ga su jais pasitarti ir turimą, dar 
nepasiųstą knygai medžiagą, ten 
pat įteikti, v.v. Alf. Samušiui, v.s. 
Č. Senkevičiui, v.s. kun. A. Sau-
laičiui ir rajonų redaktoriams. 
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Pasaulio lietuviu žodis 

IŠVIEN SU PAVERGTA LIETUVIŲ TAUTA 
Reikia džiaugtis, kad tuo metu, politiniams reikalams", 

kai mūsų centrinės organizacijos Kokias funkcijas ši komisija 
sensta (susivienijimai), nebeturi turėtų atlikti, rezoliucijose pla-
platesnės atsparos tautoje ir išei- čiau neišsitariama. Be abejo, šis 
vijoje (politinės partijos), iškyla reikalas paliktas naujajai 
kiti veiklūs junginiai, kurie eina PLB valdybai, kuri, reikia many-
su laiko dvasia, puoselėja lietuvių ti, ilgai nedelsdama tokią komi-
tautos amžinuosius troškimus, siją sudarys, 
savo veiklos gaires remia viso lais- 4 punkte rašoma: "Seimas siū-
vojo pasaulio lietuviais ir nebijo b Lietuvių Bendruomenei kartu 
turėti ryšių su pavergta lietuvių su kitais veiksniais sudaryti dvi 
t a u t a - > nuolatines bendras komisijas: a. 

Skaitytojas jau atspės, kad mes Lietuvos sienų ir santykių su kai-
ruošiamės pakalbėti apie Pašau- mynais, b. Parengties." 
lio Lietuvių Bendruomenę, jos * 
tikslus ir veiklos gaires. Medžią- Reikia dar kartą pagirti PLB 
gos šiai temai yra pakankamai, seimą, kad jis nesikrato ryšių su 
Turime galvoje penktojo PLB sei pavergta lietuvių tauta: "Seimas 
mo nutarimus, kurie buvo trimis didžiai vertina Lietuvos katalikų 
tęsiniais paskelbti "Drauge" lie- Bažnyčios kronikos" bei kitos po-
Pos .24—26 dienomis. grindžio spaudos leidimą ir prašo 

PLB seimo nutarimai, reikia v i s u kraštų Lietuvių bendruome-
tiesą pasakyti, yra giliai išmąsty- n e s visais galimais būdais šias 
ti, plačiai išdiskutuoti, viso lais- pastangas remti" (13 p.), 
vojo lietuvių pasaulio nubalsuoti. Kitose nutarimų vietose kalba-
Už juos pasisakė net keturiolikos m a a P i e pastangas plėsti politi-
kraštų lietuvių atstovai —iš Ar- nių kalinių gelbėjimo akciją, at-
gentinos, Australijos, Brazilijos, gaivinti vysk M. Valančiaus puo-
D. Britanijos, JAV-bių, Kanados, *lėtą blaivybės idėją. 6 p. sako-
Kolumbijos, Prancūzijos, Šveicari m a : " įtaigoti laisvojo pasaulio 
jos, Urugvajaus, Venecuelos, Va- viešąją opiniją įžvelgti komunis-
karų Vokietijos ir Naujosios Ze- tx* kėslus, savo veiksmų neremti 
landijos. iliuzijomis". Kitaip tariant, ne-

* pasitikėti įvairių politikierių 
Pirmą kartą mūsų išeivijos is- mums pigiai duodamais pažadais, 

torijoje tiek atstovų iš tiek * 
kraštų suvažiavo, tris dienas To- Malonu, kad PLB seimas at-
ronte sutartinai svarbius klausi- kreipė savo dėmesį į Lietuvos 
mus kėlė ir nutarimus priėmė. Bažnyčios reikalus: "Seimas pra-
Rengėjų gerai organizuotas sei- &> PLB valdybą kreiptis į Sven-
mas pasirodė savo vardo vertas, taji Sostą, Lenkijos vyskupų kon-
Jo nutarimai pasiekė ne tik- ferenciją, Varšuvos ir Gniezno 
tai laisvojo pasaulio lietuvius, arkivyskupą kardinolą VVyszins-
bet h* okupuotąją Lietuvą. Va ii- kį, Lenkijos primą, ir Lomžos 
naši, yra visuotini, skirti lietuvių vyskupą, kad lietuviams būtų už-
tautai ir Lietuvai. Nėra abejonės, tikrintos tos pačios teisės melstis 
kad šie nutarimai bus labai ne- lietuvių kalba ir naudotis Seinų 
malonūs Lietuvos okupantui, už- katedra, kaip ir lenkams, ir 
tat bus mielai priimti kovo- kad katalikų Bažnyčia Lenkijoje 
jančios lietuvių tautos. Seinų — Punsko lietuvius laiky-

Ryždamiesi šiame rašinyje ke- tų lygiateisiais Bažnyčios sūnu-
letą nutarimų punktų pakomen- mis ir dukterimis."(9 p.), 
tuoti, mes pirmiausia atkreipia- Kalbant apie Lietuvos Bažny-
me dėmesį į pirmąją nutarimų da- čios administracijos reikalus, rei-
lį — "Žodis lietuviams tėvynėje kia pripažinti, kad tikrai nenor-
w svetur", kur iškeliamos lietu- malus faktas, kad Vilniaus vys-
vių tautos Lietuvoje laisvės ko- kupija vis dar nėra Lietuvos ka
vos pastangos, pasisakoma už talikų bažnytinės provincijos da-
nepriklausomos Lietuvos atkūri- lis. Tuo metu, kai Vatikano įstai-
mą ir nurodomos šiuo reikalu gos pripažino Lenkijos dalimi 
pagrįstos viltys. buvusias Vokietijos rytines pro-

Reikia pagirti nutarimų kūrė- vincijas ir paskyrė joms lenkus 
jus, kad jie, rašydami rezoliuci- vyskupus, Vilniaus arkivyskupi
jas, buvo realūs, kas galima su- jos klausimas nebuvo sprendžia-
prasti iš ių kreipimosi į lietuviui mas, bent jau Lietuvos naudai, 
tautą žodžių: "pasitikėti savo jė- Taigi 6-jame nutarimų punkte 
gomis bei solidarumu ir laikyti sakoma: "Bendradarbiaujant su 
glaudų ryši tarp pavergtųjų kitais veiksniais, siekti, kad Vil-
ir laisvųjų lietuvių; kurti ir išlai- niaus arkivyskupija Šventojo Sos-
kyti sąmoningas tvirtos moralės to būtų prijungta prie Lietuvos 
lietuviškas šeimas visame pašau- bažnytinės provincijos. Taipgi 
lyje, siekiant gausaus prieauglio prašyti, kad Karaliaučiaus sritis 
ir jį auklėjant lietuviškoje krikš- būtų išimta iš Lenkijos bažny-
Čioniškoje dvasioje... įtaigoti tinės provincijos ir priskirta Lie-
laisvojo pasaulio viešąją opiniją tuvos bažnytinei provincijai". Ki- j 
įžvelgti komunistų kėslus, savo toje vietoje (7 p.) iškeltas reika-
veiksmų neremti iliuzijomis ir las viešai kelti Vilniaus katedros 
efektyviai ginti skriaudžiamųjų grąžinimo katalikams reikalą, 
teises". * 

, Šios mintys teisingos, "Drau- Nėra duomenų, kad Lietuvos 
go" dienraštyje ne kartą skelb- vyskupai ir tikintieji esamomis 
tos, diskutuotos, taigi mūsų skai- okupacinėmis aplinkybėmis galė-
tytojams žinomos. Džiugu, kad tų šiuo reikalu ką padaryti. Taigi 
jos susirado visuotinio seimo pri- kyla reikalas sustiprinti mūsų 
pažinimą. akciją Vatikane.Siai veiklai laikas, 

Nėra abejonės, kad mūsų lig- rodos, patogus, nes a.a. popiežiui 
šiolinės laisvės kovos metodai Pauliui VI mirus, bus išrinktas 
daug kur yra pasenę. Mūsų lig- naujas popiežius, gal būt, kiek 
šiolinės poliitnės partijos ir veiks vėliau bus kiti ir Vatikano už-
niai bei diplomatinė tarnyba dėl sienio politikos vairuotojai. Rei-
įvairių priežasčių tinkamai neat- kia manyti, kad jie daugiau pa
lieka savo uždavinio. Reikalinga žvelgs į labai skaudžius Lietuvos 
naujų pastangų, jaunesnių žmo- tikinčiųjų reikalus, 
nių, kurie su didesne energi- Baigiame nutarimų žodžiais: 
ja įžvelgtų įvykius, išstudijuotų "Lietuvių tauta Šios pasaulinės 
laisvės galimybes. Šia proga mes krizės metu pasisako už dvasinių 
pacituosime 10-jį nutarimų vertybių pirmumą prieš medžiagi-
punktą, kur sakoma: "Seimas nes, už pilnutinės žmogiškosios 
skatina PLB valdybą sudaryti asmenybės laisvą reiškimąsi ir 
Pasaulio Lietuvių bendruomenės smerkia prievartinį žmogaus tei-
visuomeninių reikalų komisiją sių slopinimą". b. ko. 

Vakarinė Pajordanė 
Jau vienuolika metų žydai val

do užgrobtas žemes. Kiekvienai 
sričiai valdyti jie vis išranda prie
žastis. Vakarinė Pajordanė, žydų 

stovyklas, nesulaukė žydų atsi
teisimo už pagrobtas žemes ir jo
kios paramos ypatingai vargano
je padėtyje. 

Žydų okupacija labai karti. Iz
raelis stengiasi kuo daugiau par
duoti prekių Pajordanės arabams 
bet kuo mažiausiai ten pirkti. 
Arabai, dirbantys Izraelyje, vidu
tiniškai tegauna 81 proc. žydų 
gaunamo atlyginimo. "Time" 
.1978. VI. 19 laidoje rašo: "Pa
jordanės arabai yra įsitikinę, kad 
žydai pažeidžia jų kultūrą, tei
ses, juos išnaudoja ir pažemina. 
Izraelio kariuomenė sukelia arabų 
įtūžį. Kiekvienas palestinietis ara
bas turi ką papasakoti apie žydų 
pasibaisėtiną priespaudą: netei
sėtą trėmimą, šeimos namų su
naikinimą, suėmimus, mušimus, 
įžeidinėjimus ir rasistinį įžūlu
mą". 

Net Valstybės departamento 
pranešimuose apie Pajordanės 
buitį užtinkame tokius teigimus: 
"Izraelio kariai gal; įsibrauti į 
privačius namus ar įstaigas. Tai 
įvyksta dažnai. Jie padaro žalos 
ir sužeidžia gyventojus". 

Valstybės departamentas nėra 
nieko padaręs, kad Izraelis nepa
žeistų pačių pagrindinių teisių 
jo užgrobtose žemėse. 

Dažni suėmimai 

Valstybės departamento žinio
mis 1977 suimta Pajordanėje 
1500 arabų. Per 11 metų apie 

laisvės. Studentai sugretina sioniz
mą su nacionalizmu". 

Kolonizavimas 
Žydų kolonizavimas Pajorda

nėje yra neteisėtas, bet visa spar
ta tebevykdomas. Izraelio žemės 
ūkio ministeris. A. Šaronas yra 

OKUPACINE IZRAELIO PRIESPAUDA 
Žydai įvedė pikčiausią priespaudą užimtuose kraštuose 

Mes laikome labai blogai poli- GEDIMINAS GALVA 
tinius egzaminus. Ginčas dėl žydų 
naikinimo II pasaulinio karo me
tu išėjo į lankas. Ypač politinį ne-
pribrendimą įrodė kai kurie mū
sų jaunuoliai akademikai, kai 
Lietuvos žydų tragedijos aiškini
mas Toronto konferencijoje ne
pasižymėjo moksliniu gilumu, ne
šališkumu ir net panaudotas lie
tuvių tautai niekinti. 

Sį klausima svarstant, reikia 
nepamiršti esminių teiginių. 
Pirmasis — žydai nepriklauso
moje Lietuvoje naudojosi kuo 
plačiausiomis teisėmis. Antra, to 
meto žydija neieškojo glaudesnio 
sąsejo su lietuvių tauta ir tik at
skiri asmenys įsijungė į lietuviš
ką kultūrinį gyvenimą. Trečia, is
torinis žydijos palikimas lietuvių 
tautai yra labai varganas. Ket
virta, žydų naikinimo tragedija 
vyko, kai lietuvių tauta neteko 
savo valstybės, karo metu, net ir 
lietuvių tautos nemažai daliai 
pergyvenant vokiškąjį siaubą. 
Penkta, žydą; pamiršo, kad tuo 
metu lietuviai juos gelbėjo ir už 
tai net savo galvas palydėjo. 

Bergždžias reikalas šiuo klau
simu bylą vesti, nepateikus ki
tomis kalbomis parašytos atskai
tos tiems žydams, kurie prisidėjo 
prie lietuvių tautos naikinimo. 

STALINO MOKINYS APIE EUROKOMUNIZMĄ 
TURG. E2ERIETTS 

Perskaitęs J. Vaičeliūno gana 
išsamią eurokomunizmo apžvalgą 
(Draugo, rugpiūčio 2 d.), ma
niau būsią naudinga ją papildy
ti Stalino mokyklų auklėtinio 
Wo!fgang Leonhard mintimis. 

W. Leonhard prieš 57 metus gi 
mė Austrijoj. Nuo 14 iki 24 m. 
amž. (1935-1945) jis gyveno So-nusistates 2 mil. žydų ten apgy , 

J- .• v -. ~. ~,;„,v i victų Sąiungoi ir buvo aukleja-
vendinti. Krašto apsaugos minis-

vadinama Judėja ir Samarija,1 100,000 arabų buvo kalinami, 

teris kritikuoja Izraelio užsienio 
politiką, pasiūlė statyti šešis di
delius miestus Pajordanėje. Izrae
lis ten išleido 1 bil. dol. koloni
zacijos tikslams. Per ateinantį 
penkmetį, kalbant apie srities 
"autonomiją", nori ją žydais ko
lonizuoti ir prijungti prie Izraelio. 
Gazos ir Pajordanės sričių pa
lestiniečiams arabams, kurių skai
čius siekia 1,1 mil., atslenka sun
kus bandymo metas. Žydų savait 
rastis "Ha'olam Hazen" neseniai 
rašė: "Arabų kraštų okupacija 
atnešė didžią nelaimę. Palesti
niečių garbės pažeidimas gali at
nešti didesnį pavojų Izraeliui už 
ginklo grėsmę". 

Ar žydai, besinaudoją pilna 
laisve Lietuvoje, jaučia atsako
mybę kaltindami lietuvių tautą? 
Ar galima sugretinti žydų padė
tį Lietuvoje su arabų Izraelyje? 

Tą atsakomybę Palestinos ara
bai primena Izraelio žydams savo 
baladėje: "Jūs, žydai, galite pas
kutinį sklypelį atimti, jaunimą 
kalėjimuose kankinti, terorą įgy
vendinti, bet mes priešinsimės iki 
paskutinio tvinksio." 

esanti sritis, kurioje Jahovė pave
dęs Abraomui telkti "išrinktąją" 
tautą. 

Jungtinės Tautos 1967 m. ru
denį nutarė, kad Izraelis turi pa
sitraukti iš jo užimtų sričių. Nu
tarimas pilnai iki šio meto neįgy
vendintas. Izraelis ypač spyrio
jasi dėl vakarinės Pajordanės, ku
ri, ypač pastaruoju metu smar
kiai kolonizuojama. Guš Emu-
nim — religinis tautinis sambū
ris reikalauja tos mažos srities, 
teturinčios 2,300 kv. mylių, nu
savinti arabų žemę ir ten koloni
zuoti žydus. Ministeris pirminin
kas M. Beginąs paruošė 26 nuo
statų taisykles vakarinei Pajor-
danei valdyti, šiuo metu Izraelio 
vyriausybė stengiasi ten likti dar 
bent penkerius metus. 

Žydų priespauda 

Kai Palestina buvo padalinta 
1947 m. vakarinėjo Pajordanėje 
tegyveno apie 5,000 žydų. Nuo to 
meto iš Izraelio ištremtieji ara
bai patekę į arabų valstybių 

tardomi ir įžeidinėjami. Šiais me
tais suimta arabė R. Taweel be 
jokios priežasties. Ilgo tardymo 
metu, kuris tęsėsi net 6 savaites, 
ji klausinėta, kodėl susitiko su už
sienio žurnalistais. Žydas sargas ją 
vadino gyvuliu. 

Dažnai suiminėjami universite
tų studentai. Betliejaus katalikiš
kame universitete tėra 400 stu
dentų, bet 104 buvo tardomi. 

Amerikietis prof. H. Harcort 
apie Bir Zeit universiteto studen
tų suėmimus ir sumušimus štai 
ką sako: "Aš mačiau mano stu
dentus, kuriuos suėmė Izraelio pa
reigūnai. Jie buvo sveiki, o kai 
grįžo, sužeisti. Kitokių įrodymų 
apie Izraelio pareigūnų elgseną 
aš neturiu". 

Minėtoje "Time" laidoje rašo
ma: "Palestiniečiai skundžiasi dėl 
žydu vykdomo kultūrinio perse
kiojimo. Jų knygos ir net meno 
kūriniai yra cenzūruojami. Kny
gos neįleidžiamos iš arabų vals
tybių. Tai liečia ir dailiąją lite
ratūrą, skatinančią kovoti dėl 

mas Sovietų mokyklose, įskaitant 
Kominterno institutą, kuris buvo 
užsienio komunistų ideologinio 
parengimo mokykla. Po II-jo pa
saulinio karo jis su Walter Ul-
bricht ir kitais Sovietų treniruo
tais vokiečiais komunistais buvo 
pasiųstas į Rytų Vokietiją. Čia 
dvejus metus dirbo centrinio ko
munistų partijos komiteto propo-
gandos skyriuje, o taip pat buvo 
Kari Marxo aukštosios partijos a-
kademijos instruktorius. 

Tačiau, nukrypęs nuo Stalino 
linijos ir pajutęs pavojų, 1949 m. 
jis pabėgo į Vakarų Vokietiją, 
kur ir gyvena. 1956-1958 m. jis 
dar studijavo Oxfordo un-te Ang
lijoj. Dabar yra Vakaru Vokieti
jos radijo ir televizijos komenta
torius Sovietų Sąjungos ir komu
nizmo klausimais. Apie 10 metų 
dirbęs liberalų intelektualų "Die 
Zeit" savaitraštyje, jis bendra
darbiauja įvairiuose vokiečių laik 
raščiuose. Kiekvieną pavasarį 
nuo 1966 m. atvyksta į JAV ir 
vieną semestrą profesoriauja 
Yale un-te, New Haven, Conn. 

Š. m. kovo 30* d. Leonhard eu
rokomunizmo klausimu kalbėjo 
Connecticut kolegijoje New Lon 

Esama skirtingų būdų žmo- Į d o n 5 C o n n ? Q p r i e š t a i d a v ė p a s i . 
gui nužudyta: pistoletu, kardu,. ^Ibėiimą vietos dienraščio 
nuodais arba moraliniu žudymu.; " y ^ D a y « bendradarbiui Dan 
Jie visi tokie pat savo išdavo-j Stets (The Day balnd. 1). Jo pa-
mis, išskiriant tai, kad pastara- reikštos dienraščiui ir kolegijoje 
sis yra žiauresnis. 

Napoleonas 
mintys čia paduodamos. 

Eurokomunizmas vra klaidin-

Demonstracijos už pavergtųjų laisvę Chicagoje. Nuotr. P. Maletos 

gas pavadinimas, nes šis judėji
mas neapima visų Vakarų Euro
pos komunistų partijų, be to, jis 
reiškiasi ne tiktai Vakarų Euro
poj. Beveik pusė Europos komu
nistų partijų vis dar laikosi Sovie 
tų linijos. Nesiskaitančios su So
vietu linija yra Italijos ,Ispanijos, 
Danijos, Švedijos, Graikijos, Di
džiosios Britanijos ir Prancūzijos 
komunistų partijos, nors Prancū
zijos partijoje, atrodo, yra dar ir 
stipraus linkimo į Maskvą. Minė 
tos nevaldančios komuistų parti
jos yra remiamos valdančiųjų Ju
goslavijos ir Rumunijos komu
nistų partijų. Japonijos, Australi
jos ir Venecuelos komunistų par
tijose yra eurokomunistinės i-
deologijos judėjimo. 

Eurokomunistai nemaišytini 
su Sovietų ir Rytų bloko komu
nistais. Pagrindinė eurokomunis-
tų doktrina yra jų tikėjimas į lais
vus rinkimus ir į jų kraštų par
lamentarinę sistemą. Nuo Sovie
tų ir Rytų bloko komunistų jie 
skriasi dar tuo, kad jie yra atsiri
boję nuo ateizmo — "jie nėra 
ateistai". "Italijos komunistų par
tijos vado Enrico Berlinguer žmo
na yra praktikuojanti katalikė. 
Ispanijos komunistų partijos cent 
ro komiteto yra ne tik tikinčių, 
bet ir praktikuojančių katalikų, 
o taip pat ir teologų". 

Italijos komunistų partija turi 
1,7 milijono narių ir didumo atž
vilgiu užima tarp Italijos politi
nių partijų antrąją vietą. Ji re
mia konservatyviąją Italijos val
džią ir tiki į demokratinius prin
cipus. Tačiau apie ketvirtadalis 
Italijos komunistų dar yra linkę 
laikytis "senosios mados" leni-
ninstinės doktrinos — sukon
centravo jėgas revoliucinio elito 
rankose. Bet bendrai Italijos ko
munistai, kaip it kiti eurokomu
nistai, siekia socialinių pakeitimų 
tik demokratine tvarka. 

Vakarams eurokomunistai pa
vojingi dėl ju siekiamų socialinės 
ir ekonominės sistemos pakeiti
mų, o Rytų komunizmo dikta
tūriniams režimams dėl jų sie
kiamos demokratinės, parlamen
tarinės valdymosi tvarkos. To
dėl eurokomunistų pasisaky
mai už laisvės ir demokratijos 
principus neleidžiami spausdinti 
Rytuose komunistų valdomoj ir 
cenzūruojamoj spaudoj, nes tada 
kiekvienas klaustų: "Kodėl pas 
mus nėra laisvės ir demo
kratijos?" Visi eurokomunistai 
viešai ir aštriai kritikuoja ryti
nius ir masyvinius diktatorius ir 
jų diktatūrines užmačias. 

(Nukelta į 5 psl.) 

kalė. Iš pradžių paukščiai pešė
si, bet, kai išskrido jaunikliai, 

, _ . i visi keturi tėvai maitino visus 
JAV g»mto«,tyrinėtojams pa- v a i f c u g - r ^ ^ k a j p y i e n a ^ 

DVI PAUKŠČIŲ ŠEIMOS 
VIENAME LIZDE 

^keueidi rod 
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ALĖ BOTA 

Romanas 

vyko rasti retas paukščių gyve
nimo atvejis, kai dvi skirtingų 
rūšių paukščių poros perėjo vie
name lizde. Liepsnelė padėjo 

dėlė šeima. Jaunikliams paau
gėjus, kiekvieni pradėjo maitin
ti tik savus vaikus. Užaugę visi 

keturis kiaušinėlius, o kardino-1 išskrido, ir jų bendra* ankštas 
k> patelė tna. bet tik du prasi- namas liko tuščias. jm 

— Ar tikrai tau nereikia padėt? Kur Al taip iš
skubėjo?... 

— Ne, ačiū, tikrai, aš pati... — Marianne švelnus 
ir griežtas balsas. 

— Tai By-By, Miriam!— Nudainavo Felicija. — 
Ji tikrai buvo gabi, — visų vardus iškraipyti. 

Nepaminėjus Kalėdų, nei Honukah, Felicija dingo 
už kampo. 

Almis jau tiesė rankas, — padėti jai nešt dėžes 
ir dėžutes. Ji nepratarė nė žodžio. Iš visų pusių dar 
girdėjosi bendradarbių atsisveikinimai, dar aidėjo 
švenčių sveikinimų šūktelėjimai. Jie irgi atsakinėjo 
pažįstamiems, šypsojos draugams. Niekas nerodė nu
stebimo, kad jie eina drauge. Skersai gatvės mirgėjo 
"Jonuko" kavinės pigios šviesos. Jis mėgino prilaikyti 
ją ui parankės, bet Marianne atsiskirdavo nuo jo ir ėjo 
savarankiškai. 

— Ar gali vieną autobusą praleist? Niekas nelau
kia? — Klausė jis. 

— Ne, niekas nelaukia. — Jos balse buvo kiek ne
tikrumo. — Galiu su tavim kavos puoduką... Labai su
jaudino visos tos dovanos, žmonių draugiškumas... 

Ir, kai jau sėdėjo už staliuko ir užsakinėjo kavą, 
ji pridėjo, lyg tęsdama aną mintį: 

— O, iš tikro, geriau nebūtų viso to dirbtinio ne
rimo... Ir dovanos... — Tarytum kokia materialinė sko
la! Mus apdonavojo skyriaus vedėjas, mes — rinkom 
pinigus, pirkom jam... Kas jis man? — Giminė, drau
gas? Aš vos jį galiu pakęst, o perkam dovanas... 

periodas praėjo; kai be kvapo gaudėm pirkėjus, trau
kėm jų pinigus... Žmogus patenki į azartą, negali at
siplėšt... 

— Tai man labiausiai šlykštu!— Marianne papurtė 
galvą, ir jos trumpai pakirptų plaukų kuokštelė žais
mingai atsiskyrė ant kaktos. 

kviestas ir Vargūnas. Palydėjo Marianne tik iki auto
buso ir ant kito kampo ėmė laukt savojo. Galėjo pareit 
pėsčiom, pasvajot, bet... Gal jau Kūčios ant stalo, aną 
vakarą Austė su Karoliu šližikus darė, o jis kaip ir 
niekuo nepadėjo, tik pažaidė su Lėlyte... 

Austė ir Karolis jau beveik prie durų jo laukė. 
— Minios psichologija... Beveik psichozas! Ir aš I " L v g šeimininkai svečio..."— Pagalvojo. 

save sugavau: sukuos ant vieno kulno, sukuos ant ki- Kūčios buvo tylios ir jaukios. Tik sutrukdė ramy-
to... Bėgam uždusę, stumdomės, griebiam... O visi... pa- bę telefonas: Arnulfo kvietė Austę j pasimatymą, ši 
sieksim to paties didumo žemės plotelį, kur pavirsim 
chemine žemės dalim... Atleisk, Marianne! 

Ji liūdnai, beveik baukščiai žiūrėjo į jo veidą, di-

trenkė telefoną, ir jos rankos prie stalo virpėjo. 
Laužė plotkelę, linkėjo vienas antram laimės 

ir sveikatos, prisiminė Lietuvoje likusius. Po Kūčių 
dėlėmis savo akimis, tartum, norėdama sugert jo bruo- j Austė nedrąsiai užsiminė, kad labai norėtų pamatyti 
žus ir jo mintis 

Kai abu pradėjo siurbčiot karštą kavą, Marianne ėmė 
vartyt ir skaityt savo sveikinimų korteles. Staiga ji su
sijuokė ir padavė lapą, su nupiešta didele eglės šaka, 
iškėlusią vieną žvakę. Almis perskaitė: 

— "Sveikinu! Šventės ir Nauji metai. Čia tau ma
ža dovanėlė, nes tu — "groovy" bendradarbė! Būk 
linksma. Ir padėk man laimėti Danger... — Felicija". 

Abu susijuokė ir nutilo. Anksčiau Almis būtų su
galvojęs kokią pajuoką Felicijos adresu; o dabar 
jo gerklę smaugė liūdnumas. Jaunutė, agresyvi, nedaili, 
įkyri mergina, kuri jam tiek terūpi, kad nusikračius 
jos įkyrumo... O irgi turi žmogišką širdį... Nors ir 
akla, kaip kačiukas... 

Ar jie kalbėjosi? Pro kavos siurbčiojimus Marian
ne matė Almio veide mažą apgamą, žvilgsniu sustoda
vo prie jo lūpų, kurios ją godžiai bučiavo... Almis žiū
rėjo į jos paraudimą, su nerimu spėliodamas jos min
tis, kažko laukė... 

Po kavos Marianne persitvarkė savo dovanas, su
rišo į vieną ir ištiesė ranką: 

— Ačiū už viską. Ir — laimingų Kaldėų Tau, Al, 
Austei ir jos "Puppi"... 

Almis būtų norėjęs dar ją palydėti, bet atsiminė 

naują filmą. Almis jau buvo beužprotestuojąs, 
kai Vargūnas, kiek patylėjęs, atsistojo ir pakvietė Aus
tę, — to filmo pažiūrėti. 

— Keičiasi laikai, keičiasi papročiai. — Jis rim
tai pasakė, spausdamas Almio ranką atsisveikinant. 

—A, viską užmiršk! Svarbiausia, tasai skubėjimo | — Kūčios. Turi būti namie. Dar prisiminė, kad pa-

19 
Kalėdų rytas. Antras. Niekas antros Kalėdų die

nos čia nešvenčia, bet Almiui laisva nuo darbo diena, 
tai ir prisimena šventes Europoj, jo pasiilgtoj Lietu
voj. Pirma diena būdavo — šaltas išsibudinimas, pro 
tamsą lėkimas j rarotas, važiai su skambaliukais, dri
bo sniegas į akis, už kaklo šiūstelėjo šaltis; būdavo — 
lėkimas atgal, žirgams net prigulant prie balagano ke
lio, pavažoms cypiant, ir braškant pakinktams. Kai 
lenkdavo, važis pavojingai krypdavo, išsimušus iš gi
lių pravėžų. ir arkliai galėdavo įsmukt į gilią pakeles 
pusnį; bet Dangeručiai paskubėdavo iš bažnyčios pir
mieji ; jų vežėjas jau laukdavo ponų paruoštais žirgais, 
kai paprasti kaimiečiai iš lėto atrišinėjo vadeles, ke-
berojosi į roges ar važelius ir lūpomis čiaupsėjo ne
rangius arklius... 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
ŠEŠI MEDALIAI IVA&tAM 

Birželio 27- liepos 3 dienomis 
Pasaulio lietuvių sporto varžybo
se Toronte bostoniškiai advoka
tas Rimas h* jo sūnūs Ramūnas 
ir Darius Ivaškos gavo net šešis 
medalius. Tėvas, Rimas gavo 
aukso medalį už šaudymą pisto
letu, sūnus Ramūnas gavo aukso 
medalį už jauniu iB klases tenisą ir 
sidabro medalius už stalo tenisą 
jaunių A ir B klasės. Darius auk
so medalį už jaunių A kl. dvejetą 
lauko tenise ir bronzos medalį už 
jaunių A kl. lauko tenisą. 

Sveikiname visus Ivaškas už to
kį puikų pasirodymą sporte. 

SIMAS KUDIRKA PER 
"LAISVĖS VARPĄ" 

Simas Kudirka kalbėjo per 
"Laisvės Varpo" radijo valandė
lę apie Pavergtųjų tautų savaitės 
paskelbimo reikšmę. Jis pabrėžė, 
kad mums labai svarbu turėti a-
merikiečiŲ tarpe talkininkų. Be jų 
pagalbos mes vieni vargiai atsiek
sime savo reikalą mums pagei
daujama prasme. Esą, nereikia 
nusiminti, je; nevisuomet susilau
kiame pilno mūsų reikalų suprati
mo, o reika aiškinti, kas y r a so
vietinis imperializmas. Jau esą šis 
tas laimėta. Tad nenustokime 
kantrybės ir galų gale galėsime 
pasidžiaugti norimais rezultatais. 
Tėvynėje mūsų broliai ir seses 
sodinami į kaltinamųjų suolus, į 
kalėjimus, koncentracijos stovyk
las ar net į psichiatrines ligonines, 
bet jie nenustoja kovoję už tautos 
idealus. Mums.reikia organizuoti 
pasaulyje moralinę paramą 
jiems, iš kurios jie matytų, kad 
miršta ne veltui. Programos ve
dėjas Petras Viščinis pažymėjo, 
kad tai kovotojo dėl Lietuvos lais 
vės pasisakymas, į kurį ypatingą 
dėmesį turėtų atkreipti ypač tie, 
kurie nei darbu, nei pinigu ne
prisideda prie jokios lietuviškos 
veiklos. Tai esą pesimistai, kurie 
nieko nedirbą ir visuomenei su 
tokiais esą nepakeliui. 

Šešėlis lietuvių radijo 
programoje 

Lietuvių radijo programos Bos
tone ir apylinkėse dabar veikia iš 

trijų stočių. Dvi tų programų yra 
vedamos Petro Viščinio, o v iena 
Stepono rr Valentinos Minku. Vi 
suomenė džiaugėsi, kai per pasku 
tinius 25 metus tarp jų nebuvo 
trinties. Tačiau paskutiniu la iku 
iškilo nepageidaujami reiškiniai. 
Vienos programos vedėjas per ke
lias savo programas pradėjo reikš 
ti priekaištus kitų programų ve
dėjui. O būtų gera ir gražu, kad 
ir toliau nebūtų trinties, kaip 
jos nebuvo per tiek daug metų. 

P A R E N G I M Ų K A L E N D O R I U S 

Kaip iš žemiau dedamo paren
g imų kalendoriaus matysite, kad 
vasaros atostogas baigiame ir pra 
dės ime kultūrinę ir visuomeninę 

C L A SS I F I E D G U I DE 

Australijos lietuvių "Dainos" sambūris įžygiuoja j Dainų šventės estradą 
Toronte vykusioje šventėje. Nuotr. Lino Meilaus 

veiklą. 
— Rugsėjo 10 d. — Lietuvių 

B-nės Bostono apylinkės rengia
mas Tautos šventės minėjimas So. 
Bostone. 

— Rugsėjo 17 — LJ5. Bostono 
apygardos rengiama Lietuvių die 
n a Maironio parke, Shrewsbury, 
prie Worcesterio 

— Rugsėjo 23 d, — Jaunimo są
jungos rengiamas Ričardo D a u 
noro koncertas. 

—Spalio 7 d. — Hamiltono 
mergaičių choro "Aidas" koncer
tas S a Bostone. Rengia Bostono 
lietuvių tautinių šokių sambūris. 

Spalio 8 d. —Providence RJ . 
"Granidnėlės" koncertas vetera
n ų auditorijoje. 

— Spalio 8d. — Balty dr-jos 
koncertas . Programą atlieka es
t ų smuikininkė Carmen Prii. 

— Spalio 15 d —Laisvės 
Varpo rudens koncertas. 

— Spalio 29 d, — Vasyliūnų 
koncertas Jordan Hal i mažojoj 
salėj. 

— Lapkričio 4-5 dienomis — 
dail. Adomo Galdiko paroda Tau
tinės s-gos namuose. 

— Lapkričio 11 d, — Brock-
t o n o jaunimo ansamblio "Sūku
rio' koncertas Brocktone. 

—^Lapkričio 12 d. — B a l t ų 
dr-jos koncertas. Programą atlie
ka Dana Stankaitytė. 

— Lapkričio 19 d. — Kariuo
menės šventės minėjimas So Bos
tone. 

— Gruodžio 3 d. — Lietuvių 
Enciklopedijos užbaigtuvės. 

Mūsu kolonijose 
Hot Springs, Ark, 

ATITAISOMOS K L A I D O S 

Š. m. liepos 18 d. "Draugo" 
N r . 166 antrojo pusi. straips
ny je "Karštas vanduo iš kalnų" 
korespondentas pateikė klaidin-! 
g a s informacijas i š H o t Springs, 
Ark. 

Korespondentas rašo, kad bir
želio 24 d. įvyko Jonų vardinės, 
pagerbimas - pobūvis, piknikas 
kun. P. Pat labos ūkyje. Tai ne
buvo švenčiamos Jonų vardinės, 
bet buvo švenčiama taurių lie
tuvių Justino ir Ksaveros Sta-
siūnaičių birželio 24 d. vedybi
nio gyvenimo 40 metų sukak
t i s . 

Kun. Pe tras Patlaba atlaikė 
specialias šv. Mišias, buvo per-į 
skai tytas Šv. Tėvo iš R o m o s pa-
laiminimas. Pagerbime dalyva-1 
vo Stasiūnaičių dukra Marija 
Vili su šeima i š Chicagos ir taip 
pat Hot Springs gražus bičiu
lių būrys. 

Korespondentas, tur būt, bu
vo klaidingai painformuotas . 

L . G. 

— K a s y r a šmeiž tas? Tai 
pr ipaž in imas "kaltu", paskelb
t a s — n e d a l y v a u j a n t kalt ina
majam, u ž d a r o m i s durimis, be 
g y n y b o s ar apel iacijos , suinte
resuoto i r i š a n k s t o nusistačiu-
s io te i sė jo . 

Joseph R o u x 

T H E F O R T Y YEARS 
0 F D A R K N E S S 

• 
Paraše Dr. Juozas Vaišnora 

Apie 

l 

istorinius lietuvių kovos 
metus 

anglų kalbą išvertė 
Juozas Bolevičras 

Kairia $2. Kietais viršeliais — 
ši įdomi knyga gaunama: 

DRAUGE, 4545 W. 63 S U 

Chicago, D!. 60629 

S E A L E 8 T A T E 

I H J S S I S K l 6 BUTTJ 
RIDGEMONT SQU AKE 

APABTMENTINIAI NAMAI 

S butų namai su butu 
savininkui 

"Face Mck" tvirtas mūras. Pil
nas rūsys su apšiktamom grindim 
ir vonia. Visi panai {rengti su "ap-
paaoces" įskaitant ir indams plauti 
mašiną. Pikai įrengtas skalbimui 
kamb. 

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

sklypą. 
Potvynio kontrolės projektas, pir

mas Cook County rajone. 

Pageidaujant galima gauti paskalą. 

Atdara kiekvieną dieną 
11 v. r. iki 7 v. v. 

I05th Street & Major A v e 
(2 blokai i vak. už Central) 

Skambint 
422-3565 arba 725-5550 

R E A L E S T A T E 

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

68 ir — p i Tinka didelei seimai. 
4 miegamų namas labai geram stovy. 
Įrengtas rūsys. 2 maS. garažas. $40,000. 

S0 Ir Tahnan. 5 kam mflr. Beiamen-
tas. 2 masmą garažas. Platus lotas. 
$37,900. 

8809 S. TuUey Ava. Tinrgnstne 3-
jų miegamų rezidencija. "CathedraT 
lubos. 1Į4 vonios, 2% mai garažas, 
šoninis įvažiavimas. $71,500. 

88 k RoekwelL 2-jų butų po 5 kamb. 
medinis namas. Pilnas rūsys. 2 mai. 
garažas. 2emi taksai $28,900 

88 b? RnckveO. 3-jų butų mflr. 6 
kamb. ir 2 po 3 kamb. Gerai išlaiky
tas namas. 3 atskiri gildymai. Naujas 
2 mai. garažas. Tik $45,000. 

45 ir Tabnaa. 2-jų butų medinis 
5 ir 4 kamb. Tik $26,500. 

48 k Artsslsn. 2-jų butų w*^«<« 
Geros pajamos. Garažas. $26,900. 

Jei gahfojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
Jūsų nuosavybe, prašome kreiptis j 

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Stratt 

Tel, — 767-0600 

Permanei.. Pasitkra 
For Mahrtenance 

M E C H A N I C 
2ndShift 

Ebocepuonal growth opport'-ii-
ty for a "Pro" witb at leru* 4 
yeara emperience u a deper.dable 
Maintenance M^^ani* wno ** fami-
liar with or has a background m 
the steel and metai fabricatAng 
industry. 

Outstandmg 

Apptyi 

M N N V B ' M V I VRM 

Geras maro *V"»»Wfl — 26 
5 kamb. (3 mieg.). Namas kaip 
naujas. Prie 72-os ir Calif cmia. 

BROKERIS P. 2UMBAKIS 
THLPR 8-8816 

Rimtas Namy 
Pardavimas 

Modernas 15 metų mūro 

A. A. ANTANĄ BALČIŪNĄ ATSISVEIKINUS 
Liepos 26 d. popietę Chicago- karų Vokietijoje, dirbo Oldenbur-

je ant žmonos Margaritos rankų 
mirė tylus, labai mielas, buvęs 
neprrkl. Lietuvoje pašto valdi
ninkas a.a. Antanas Balčiūnas. 

Šį taurų vyrą teko pažinti dar 
neprikl. Lietuvoje, teko su juo 
susitikti ir dirbti Šiaulių pašte. 
Buvo pareigingas tarnautojas, 
mėgo sportą, malonus bendradar
biams. 

A.a. Antanas Balčiūnas buvo 
gimęs 1909 m. birželio 3 d. Rau-
bonių kaime, Pasvalio apskr. Mo
kėsi Biržų gimnazijoje. Atlikęs 
praktiką paštuose, įsigijo pašto 
valdininko titulą ir, atlikęs kari-

A į a . Antanas Balčiūnas 

nę prgevolę, dirbo Panemunės, 
šiaulif, vėliau Vilniaus paštuose 
valdi rjfnlcu. 

Antrą kartą bolševikams oku
puojant Lietuvą, a.a. Antanas 
Balčiūnas paliko Vilnių ir drau
ge su žmona Margarita išėjo į 
nežinią. Karo audras praleido Va-

go pašte, kol ramesniam gyveni
mui 1949 m. rudenį atvyko Ame
rikon. 

Chicagoje visą laiką iki pensi
jos dirbo Rock Island geležinke
l io stotyje. Į užtarnautą pensiją 
pasitraukė 1974 m. birželio 3 d. 
A.a. Antanas ir čia su žmona 
leido ramų gyvenimą, visada pri
simindamas savo gimtąją žemę. 
Aktyviai dalyvavo Lietuvių paš- 1 
t ininkų sąjungos veikloje, sun
kiai uždirbtu doleriu dalinosi su 
daugeliu. Paremdavo Jaunimo 
centrą, šaipą, LB ir niekada ne
atstumdavo aukų prašančiojo 
rankos. Jo didžioji žmogiškoji do
rybė — kuklumas, atlaidumas ir 
širdies gerumas. T ą jis visą savo 
gyvenimą praktikavo ir savo 
bendradarbių tarpe. 

Jo paskutinėje žemiškoje kelio
nėje atsisveikinti Petkaus laidoji
m o koplyčioje rinkosi būriai bu
vusių bendradarbių ir artimųjų. 
Su velioniu atsisveikino LPS-gos 
vardu pirmininkas Jonas Indriū
nas ir Ba-lfo 5 skyriaus vardu 
Juozas Mackevičius. Maldas kop
lyčioje ir laidojimo dieną, liepos 
31 d., Svč. M Marijos gimimo 
bažnyčioje atliko kan. Vaclovas 
Zakarauskas, pamoksle prisimin
damas velionio taurų gyvenimą. 
Bažnyčioje pamaldų metu giedo
jo sol. Jonas Vaznelis. 

Po gedulingų pamaldų Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse buvo 
supiltas dar vieno tauraus tėvy
nės sūnaus a.a. Antano Balčiū
no kapas. Giliai nuliūdę liko 
žmona Margarita, du broliai 

okup. Lietuvoje, vienas brolis 
Amerikoje, sesuo Lietuvoje ir ki
ti artimieji. 

Velionio našlė Margarita lai
dotuvių dalyviams Gold Coast 
salėje suruošė gedulingus pietus, 

j kurių metu artimieji vis prisimi
nė šio mielo žmogaus a.a. Anta
no Balčiūno gyvenimą. 

Jurgis Janulaitis 

IJTHUANIA IN CRISIS, National 
ism to Communism. 1939-1940. Au
torius politikos mokslų prof. Leo
nas SABALIŪNAS. Išleido Indiana 
University Press. Bloomington & 
London. 294 pusi., kietais viršeliais 
su aplanku. 

gi knyga yra labai vertinga do
vana supažindinti angliškai skai
tančius su mūsų tautos okupantu. 
Dovana, kuri tinka įteikti įvairio
mis progomis ir niekad nepasens
ta. Šios knygos gauta tam tikras | 
skaičius su didele nuolaida. Kaina ; 
$5.00. Užsakymus siusti: Draogas, 
4545 W. 63rd S t , Chkago, DL 

iiiiiiiiiiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiimi 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, Dl. 60632, telef. 927-5080 

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

ApdrdUStaS perk iaUStymaS į 2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
ke. Aukšta kokybe. $50,000.00. 

4 vienetą maru ir tanias , Mar
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našlė atiduoda už $38,800. 

Grafos platus sklypas Ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui 

Valdis Reai Estate 
2625West7lstStntt 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Įvairių atstumų 
Tel. 376-1882 arba 376-5996 

i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
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PACKAGE EXPRESS AGENCY 

MARIJA NOREIKIENfi 
SIUNTINIAI | LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas Iš Europos sandeliu. 
2608 W. 69 St., Chicago, IU. 60629. 

TEIi. — WA 5-2787 
iiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiiiimiiiiiimiimini 

7600 S. Mdzfc Art. 

An Equal Opportunity Emplorar M/F 

"AUTOMATIC SCREW MACHINE 
ACME SET-UP OKftATE 

timonA shttt. FuH a patx ome 
Top emptoyee package. 

AMERICAN 

n. 
COUPUNGS 

TeL 

V Y B A I I R H O T I B T 1 

CAFETERLA HELP—FTJU.' 
We bare immediata openings foc 

cooks, kkchen help, csshier, utility 
persons, for all 3 shtfts. Good start-
ing saiary. N o eapper. neceaaary. 

Appiy in Per šou 
H O W A R D J O H N S O N 

H I N S D A L E O A 8 I 8 
St * 

K S 

Prie kainos reikia pridėti 5 proc 
mokesčiams. 

,Mm„ 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos . Priekinių ratų regul iavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai . Dusl intu
vai. Išmetamiej i vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. F I R E S T O N E T I R E S . Wheel 
a l ignment and balancing. Brakes . 
Shock absorbers . Muff lers and pipes. 
Tune-Ups . Lubricat ion. Change of o t 
and Fi l ters . 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIHIIIIIIIIIII 

TELEVIZIJOS 
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 
llllllllllllllllllllllllliuuuuuilllllllllllllill 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiimiiiimmm 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visu rūšių grindis. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

2 po 5 
51-tna u2 Kedzie.. 

Naujai 
galima ujbniti. 

2 butai, t 
kamb. (3 mieg.). 
Tik $82,500.00. 

Marinis. 2 botai. 
tuoti. Vieną tuo] 
Brighton Parke. 

72-ra b? CampbeO. 1% aukšto nau
jesnis mur. namas. 3 mieg. Įrengtas 
rūsys. Labai Svarus. $65,000.00. 

52-ra ir Rutberford. Liuksus 5Į£ 
kamb. (3 mieg.). 10 metų mur. 
"randi". $69,500.00. 

lO'/į akro temis netoli Burlington, 
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti. 
$25.000.00. 

48 b- KoUa 8 kamb. med. namas. 
Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00. 

C O O 
Also N e e d 

From 11:60 P.M. to 7:00 AM. 
H O W A R D J O H N S O N S 

R E S T A U R A N T 
10248 W. Inrkaj Park BLVD. 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IUUII I I I I I I I I IUI I IUI I Š I M A I T I S R E A L T Y 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Street — Tel. GR 6-7717 

Veikia nuo 7:00 vai. r y t o iki 8 :00 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. r y t o iki 4 vai . popiet . 
Šventadieniais uždaryta. — Sav M I K A S Č E S A S 

iiiiiiiiiiimiiiiim IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
• M s R H H I 

JURGIS M A T U L A I T I S 
Stasys TU 

"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimtie*... Autorius 
skaitytojams pažjstamae, nes jis savo raštais pririša skaitytoją, 
verčia mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis... 

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir jį ryškina įvykiai*?, pokalbiais, dienraščiu ir 
laiškų ištraukomis, buvusiu mokinių Ir bendradarbių liudijimais" 
— Valdemaras Cukuraa. 

Išleido ir spaude Nek. M. Pr. Seserys. 370 pusi , 1977 
Raina su persiuntimu $7.41 Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4645 W. OSrd St^ Chicago, m. 00629 

m 

iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiMiiiiii! 
įvairiu prekių pMlrtnktnuis nebran

giai iš mūsų sandėlio. 
COSBfOS PABCELS EXPRBS6 

SIUNTINIAI Į LIETUVĮ 
SSSS S. Hslsted St.. Chicago, TJL 60608 
2501 W. 6fO> St., Chksago. Tū. 6 M » 

Telef.: 925-2737 — 254-3320 
Vytautas Valaatinas 

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

TeL — WA 5-S06S 
iiimiiiiiniimiiiiimimiiiiiiiitiiuimiiiiit 

i;iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiHii 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY PTJBIilC 
INCOME TAX SERVICE 

42S8 SO. MapleWDOd, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PrLrETTBftS PRAŠTMAI ir 

kitokie blankai 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiii 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

HELP WAMTBD — MOTERTB 

Wanted erperij-nced 

COVSTFSLGIKL&ASSEMBLf 
f o r dry cteafilng s t o r e 

MJCHAEL'S CLCAJNERS 
2049 No . O a A. S t , Cfakm^o 

BABYSITTER WAKTED ^ 
for 2 children in my ijome 2 dayi 
per week 8:15 a m . to 3:30 p.m. 
Near 91st and We 

tau 
I6NXOMOJAMA — POB R E N I 

ISNUOM. 4 kamb. butas aoaugu-
aiems. 1S30 So. 80 Ava, 

TeL — OBUOtl 

MARQUETTE P A B K 
iy2 aukšto mūras. 22 metų, 7 kamb. 
(3 mieg.) 2 vonios. Tinkamas gimi
ningai seimai. įruoštas rūsys. Gara
žas. Arti 72 ir Kedzie. Padarykite 
pasiūlymą. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkiai— — Pardavimas 

Tas 

Priimamas senyvu 
su pinu aptamavimu. 
Pfco rajone 

10% — 90% — 30% ptfflmn imkMte 
oš apdraoda KDO ugnim tr sntomo-
hillo pas mna. 

FR&NK Z A P 0 L I S 
S208H Weat t5th Strc«t 

Chicac°, niinotf 
Telef. OA 4-M54 

Nottriatss — Vi 

REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave . — 778-2233 

D Ė M E S I O 

h i e n i T i D A B A I 

IBBsEJOB ir 
ifcnintj lOBBjBBJBj 

Intymiąaiaa 
fiUą gyventdo 
ataklekUia 
garso kūrinys 

Šekspyro sonetai 
I Uetavhj kalbą pirmą kartą t> 

verte A Tyruolia, Goatbte, Silarlo, 
Dantės ir kitų klasiku vertejaa. Su 
Šekspyro atvaizdu, autografu, i*. 
aamis įžangine studija ir sonatą 
paaisHnlmata. 170 paL. «etzd* dro
bes viršeliais 

Kaina $8.00. Oa.anama "DRAUOB^ 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai akaitontas lie
tuvių dienraatla, gi skelbimų kai
nos yra viateros prieinamos. 

« M i iurr i o r 

llllllllllllllllllllllllllllll 

VIZITINIŲ KORTOJ? 
RIIKALŪ 

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

Kreipkitės i "Draugo" adminis
traciją visais panaSiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mą 
mimiuiimiiimiiiiiiiiiiiniiiHiiiiiHimiG 

ATOT1NHIKŲ KBJD 
( 1 » U - 1027 - 10TT) 

Redagavo ffTAST8 BARZDUKAS 
aitmmką la i . 
1077 m. 210 

UJO. D l . 

DBAŪOAA, 4545 W. 

•» 
Perskaitę "Draugą", duokite kitiems peiskattvt. 



LIETUVIAI DAINININKAI 
: IR GIESMININKAI 

«#.*» 
PRANAS NENORTA 

•—- (Tęsinys) 

Giedotojai — liaudies 
.„kompozitoriai 

Svarbtr prisiminti, jog "giedo
rių" — giedotojų tarpe atsirasda
vo ir savotiškų kūrėjų, specialiau 
tarianti t^kpmpozitorių". Tik jie, 
o net kas,iitas sukūrė ar iš svetur 
rinkSa'flfiSSi pritaikė melodijas 
apba*,"T3fip/ seniau sakydavo, na
tas 786.*giesmėms, sudėtoms vysk. 
M. Valančiaus "kantičkon" — 
įriesmynan. Harmonizavo jie ir 
tuos įtemptus giedojimus už mi-

rožančiŲ, litanijas, 

nelius raunant, vestuvėse, krikš
tynose, įkurtuvėse, pabaigtuvėse 
ir kitokiuose smagiuose įvykiuose. 

Džiugu, kad pagarbiai prisi
menami mūsų kraštui daug nu
sipelnę knygnešiai ir kaimo "da
raktoriai". Tam tikslui rašomos 
knygos, kuriami vaidinimai, pos
muojami eilėraščiai, piešiami pa
veikslai ir statomi paminklai. De
ja, apie anuos kaimo "gįedorius", 
giesmininkus, "kompozitorius" ir 
kitus į juos panašius, kurie žy
miai nusipelnę lietuvybei palai
kyti, bent ligi šiol beveik nė pirš
to neprikišta panagrinėti, kiek 

landą supažindino su savo "kū
riniu" ir išmokė tą dainelę pa
dainuoti. 

Buvau "giedorių" tarpe 

Prieš I-ąjį pasaulinį karą ir 
man tekdavo ^dalyvauti aleksto-
tiečių giedotojų tarpe. Dauguma 
jų buvo senyvo amžiaus. Kiek vė
liau ėmė rastis daugiau jaunimo, 

VAGYSTES PARDUOTUVĖSE kės (16 proc. vagysčių), po jų 
BELGIJOJE l e i n a žaislai (11 proc.), patefono 

Didžiosios krautuvės Belgijoje 
plokštelės (10 proc.), popieriaus 
dalykai (9 proc.), drabužiai (7 

per dieną dėl vagysčių ir kitokių] p r ( X >^ ^ d a l y k a i ) ; ^ t i n ė s 

suktybių tun nuostolių apie 401 ( 7 pr o c .) , me^tiniai 5 proo.), pa-
puošalai ir laikrodžiai (5 proc.) 
baltiniai (5 proc.) ir 1 1 

Iš super —parduotuvių pirmo-
jje vietoje nukenčia rūkalai (25 

milijonų frankų. Taip sako self-
service sąjungos biuletenis. Kai 
kuriose įmonėse tų vagysčių 
nuostoliai konkuruoja su pelnu. 

Pagal statistiką, 21 proc. vagi-

DRAUGAS, trečiadienis, rugpiūčio mėn. 16 d 

paprtgmėjknus ir viską atitinka
mai sugrupavo. Būdami menko 
išsilavinimo arba visiški bemoks
liai, ir neveikdami naudotis gai
domis, jie tų savo sukurtųjų me-
lodijikjarįa "natų", nemokėdavo 
sužymėti popieriuje, gaudavo jas 
nuolafpaiaikyti savo atmintyje, 
ilgainiuf'peidavinėdami iš lūpų 
į KqS*SU O vis dėlto tatai buvo 
gryna, be kokių ypatingų vagilia
vimo priemaišų, savąja šalimi 
dvelluantiu kūryba. Ji plaukdavo 
savaimingai iš amžiais prie savo
sios žemelės prisirišusios ir sveti
mybių "nepalaužtos lietuvio kai-
mieČK^Sirdies, nors tautos išsigi
mėli** ¥«dovai dažnai kaitalio-
davoj-savo patriotizmo kailinius 
už lenkiškąją "šlovę" ir grašius. 

Kuraami savitas melodijas, 
liaudje^ ^kompozitoriai" giliai 
atsižvelgdavo į dainos bei gies
mės turinį^Pavaizduojant ką nors 
turinyje linksmai, ir melodija išei
davo linksma. Ir priešingai, jeigu 
turinį slėgdavo liūdesys, tai dai
nos ar giesmės melodija liūdnai 
skambėdavo. Giesmės, giedamos 
šermenyse raudojimo metu arba 
laidotuvių procesijai linguojant 
į kapines, savo melodija grau
dindavo ne tik stiprios valios pa
lydovus, bet ir kietaširdžius. 

Lietuviu enciklopedijos IV to
me, kur kalbama apie dainą, 
tarp 4crtko paminėta, jog nepri-
klausomoj-'Lietuvoj turėta suran
kiotų net apie 195.000 liaudies 
dainų. Nėra abejonės, daugumai 
jų melodijas bus parinkę anie 
nežinomieji liaudies "kompozito
riai". O tos dainos tokios mums 
mielos, prie širdies, kada tik iš
girsdavome dainuojant: žalią šie
nelį grėbiant, žiemkenčius ruge
lius piaunant, mėlynžiedžius li-

rusiųjų velės _ 
karūnką, psalmes, įvairiausius jų j jų melodijos bei "natos" atspin

dėjo lietuviškąją dvasią. Kalbant 
apie liaudies dainas, tiesa, nema
žą jų dalį muzikai teoriškai pato
bulino, jų melodijas pagražino, 
aptvarkė ir, išspausdinę, pateikė 
naudotis chorams. Ogi išsimoks
linę mūsiškiai muzikai, kurdami 
lietuviškas operas, kantatas, uver
tiūras ir kitką, stengiasi įpinti 
lietuviškai besiskardenančių bal
sų, šitam tikslui pasigriebdami 
liaudies "kompozitorių" nuobirų. 
Paskui apie tokius kūrinius tei
giamai pasisako ne tiktai muzi
kai teoretikai, bet ir paprasti, ei
liniai liaudies klausytojai, tarda
mi: "Va, čia tai skamba tikrai 
lietuviškai!" 

Dar būtų noro truputėlį pa
vaizduoti, kaip tas savitas melo
dijas bei "natas" kurdavo kaimie
čiai "kompozitoriai". Jau bus sep
tyniasdešimt su viršum metų, ka
da šalimais Kauno Aleksote, kur 
pats esu gimęs, augęs ir daugel 
metų gyvenęs lietuviškiausioje pa-
kaunės sodyboje, gyveno nepa
prastos balso tąsos giedotojas — 
šauklys Petras, jo pavardė per 
tiek laiko man iškrito iš atmin
ties. Kadangi buvo visiškai aklas, 
aleksotiečiai jo nevadindavo nei 
vardu, nei pavarde, o tiesiog "Ne
regiu". Mokėjo žmogus groti 
smuiku, turėjo gerą klausą ir 
skambu balsą. Esant prielan
kiam orui, šventadieniais vaikš
tinėdavo nuo vieno namo prie 
kito ir, pritardamas smuiku, dai
nuodavo visokias lietuviškas dai
neles. Jo pasirinktas berniukas — 
Antanukas, vedžiodavo jį ir, būg
neliu pritardamas, kartu su juo 
gražiai padainuodavo. Aleksotie
čiai gerbė jį, lygiai taip pat ju
dviejų dainuojamas daineles. Vie
ną kartą tas neregys aplankė ma
no tėvelį, anais laikais pagarsė
jusį "giedorių" — giedotoją ir 
"kompozitorių" ir kreipėsi į jį: 

— Simai, žinai, mano Anta
nukas surado lietuviškame ^kalen
doriuje labai gražią dainelę — 
"Mano darželis rūtelėm apsė-

nizmą*:apbrėžė septyniais punk-1 tas". Gal tu galėtum jai parink
tais: atmeta Sovietų Sąjungos di- |t i "natą"? 

— Gerai, — atsakė tėvelis, — 
palik man tą kalendorių ir ateik 
rytoj popiet. 

30 
proc tarp 14 ir 20 metų ir 20 proc. 
tarp 20 ir 29 metų amžiaus. Iš 
100 vagilių 51 yra jaunesnis kaip 
20 metų ir 71 jaunesnis kaip 31 
metų. 

Vagystės dažniausiai įvyksta tre
čiadieniais (19 proc.), penktadie
niais (18 proc.) ir šeštadieniais. 
Pavojingiausios valandos yra nuo 
14 iki 17,30 vai. 

Vagiamų prekių rūšys priklau
so nuo parduotuvių tipo. Iš di
džiųjų parduotuvių pirmoje vie
toje vagiamos parfumerijos pre-

^ -(Atkelta i* 3 psl.) 

Kalbėdamas Connecticut kole-
gijojeT"W! Leonhard eurokomu-

riguojamą monolitinio pasauli
nio komunizmo judėjimą; atme
ta smurtinės revoliucijos ir prole
tariato diktatūros principus; at-
metf&yvretų marksizmą — leni-
nizrr«r,fr"Jb pretenziją atstovauti 
vieninteliam moksliniam pasau
lio sutvarkymui; atmeta Sovietų 
Sąjungos ir Rytų Europos socia
lizmą^ o"'ypatingai vienos parti
jos VįOJfyTfio sistemą ir centrali
zuotą^" valstybinės ekonomijos 
planavimas remia plačią vienybę, 
bendradarbiavimą ir dialogą, 
paremtą dalyvaujančių partnerių 
lygybe^įskaitant komunistus, so
cialistus ir socialdemokratus; pri
pažįsta sau teisę kritikuoti Sovie
tų Sąjunęsj ir Rytu Europoj vyk
domą priespaudą; remia nepri
klausomą valstybinę užsienio po-
litiką*r"Nepriklausomos užsienio 
politikoj pavyzdį jis nurodė į Ita
lijos bflnunistus, kurie remia I-
talijdn>as11ikimą NATO ir JAV 
karinių bazių palikimą Italijoje. 

Tai taip prof. Leonhard aki
mis atrodo eurokomunizmas: ne-
ateistiškas,. demokratiška tvarka 
siekiąs socialinės bei ekonominės 
sistemos pakeitimo, nekaltas avi-
nėlis,**tacYau tik ateitis parodys, 
ar tas avinėlis nėra vilkas avinė
lio kaffyje. 

ir mesatsiskyrėme mio> senių, su - Į l i u yra i k i 1 4 m e t u amžiaus, 
darydami atskirą grupę. Kiek įma
nydami, stengėmės išmesti sveti
mus žodžius iš giesmių ir mal
dų. Giedodami, vengėme oliavi-
mų ir stengėmės aiškiai tarti žo
džius, kad klausytojai galėtų su
prasti. Antiponose ryžomės aiš
kiai skirti sakinius nuo vienas ki
to ir giedodavome be riksmo ir 
"lempų užgesinimo". Gal dėl to 
aleksotiečiai mus buvo prami
nę "ypatingais giedoriais". 

Anuomet Aleksote gyveno 
knygnešys J. šiugžda, nuo se
niau atgabendavęs iš Prūsų lie
tuviškų maldaknygių bei devoci-
jonalių, taip pat buvo "gie-
dorius", tik savotiškas, nes jokiai 
giedotojų grupei nepriklausė. Į 
šermenis ateidavo tik dienos me
tu, pats vienas atpildavo visas 
Septynias karaliaus Dovydo 
psalmes ir karūnką-gieamę, kur 
išvardyti Sv. Mergelės Marijos 
šioje žemėje išgyventi skausmai 
IT džiaugsmai. Visą savo amželį 
išviengungiavo, nerūkė, negėrė 
svaigalų, tik šniaukė tabaką. Bu
vo viena akimi aklas. Kada pa
seno, kontrabanda verstis nebe-
į veikė — elgetavo. Mirė kaip 
vargdienis, nieko nepalikdamas, 
išskyrus vieną kitą maldaknygę 
ir kalendorių. Pagerbdami buvu
sį knygnešį ir "giedorių", kaimy
nai savo lėšomis jį gražiai pa
laidojo. 

Įsitraukus į giedotojų sambūrį, 
ne kartą teko pergyventi ir savo
tiškų nuotykių. Tai atsitiko I-ojo 
pasaulinio karo vokiečių okupa
cijos metu, kai, susirinkę į vie
nas laidotuves, nakčia giedojome 
rožančių. Tyliai prasiveria durys 
ir vidun įvirsta girtutėlis vokie
čių kareivis. Kišenėje dar turi kaž
kokio alkoholinio gėralo butelį, 
kaip sakė, 'Verschnitt". Sėda prie 
stalo ir bando kartu su mumis 
giedoti. Moterys garsiai sukikeno 
ir giedojimas nutrūko. Kareivis 
priėjo prie karsto, išsiėmė iš ki
šenės butelį, peržegnojo numirėlį 
ir pasiūlė jam išgerti. Kai velio
nis paliko, kaip buvęs, — nere
agavo, tai vokietis pats patraukė 
iš butelio gerą burnelę, pasilen
kė prie lavono, pabučiavo jo žan
dą, kaktą, lūpas ir dar siurbte
lėjo gurkšnį. Tatai pakartojo ke
lis kartus, kol ištuštino gerą pusę 
butelio. Paskui įsikišo butelį ki
šenėn ir išėjo savais keliais. 
Karste gi pasiliko gulėti jo išbu
čiuotas numirėlis — trylikos me
tų berniukas, sirgęs ir miręs at
virąja plaučių džiova. 

(Bus daugiau) 

i proc.)) po jų eina geležies įran
kiai (11 proc.), patefono plokš
telės (9 proc.), parfumerija (5 
proc.), žaislai (4 proc.) i r t t. 

Dėl daromų vagysčių polici
jos komisaras M van Volsom 
Briuselyje pareiškė, kad svarbiau
sia priežastis kodėl vagia jauni
mas yra ta, kad tėvai mažai pri
žiūri vaikus jų laisvalaikiu. Taip 
pat vaikus skatina vagiliauti trū
kumas žaidimo vietų vaikams. 

Pas suaugusius vogimo prie
žasties tenka ieškoti pagundoje, 
kurią tie dalykai sukelia žmo-

A. t A. PETRAS ŠATULIS 
Buvo viršila Lietuvos kariuomenėje. 

Gyveno 682o South Artesian Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė rugp„ 15 d., 1978 m., sulaukęs 74 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Ukmergėje. Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija (Rapkaitė), 

Lietuvoje 2 dukterys, 2 anūkės. 1 anūkas, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadieni, 5 vai. vakare Mažeikos-
Evans koplyčioje, 6845 So. Western Avenue. Laidotuves įvyks 
penktadieni, rugp. 18 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas 
į švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero liet. kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdus: ŽMONA 

Laidotuvių direkt Evans ir Sūnus — Tel. 737-8600. 

Mielam prieteliui ii krikšte tėvui 

A. t A. ZIGMUI DAIL1DKAI mirus, 
žmonai VALENTINAI, dukroms VILIJAI ir SAULE-
NAI, jų šeimoms bei artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia 

Eiduku šeima ir 
krikšto duktė Dalia 

Dainelei parinkta gaida links
mo pobūdžio, polkas takto. Kitą 
diena "Neregys" su Antanuku 
atvyko pas tėvelj, kuris per va-

— Kas bus rytoj, kas bus už metų, 
šimto metų — nežinia. Tik vienas 
dalykas lieka nugalėtiems, sakė grai
kai — neturėti vilties. Viltis yra 
mums svarbu ištaikyti net juodžiau
siomis dienomis. 

Kuo. dr. F. Gureckas 

Pranešame savo pažįstamiems, kad liepos 
19 d. po sunkos ir ilgos ligos mirė 

A.f A. 
O N A S T I R B I E N Ė 
Palaidota Omaha, Nebraska. 

Pasiliko nuliūdę: sunūs Česlovas, Marti ir 
4 anūkai, gyv, Van Nuys, Calif. 

Vilniaus Krašto Lietuvių Są-gos vicepirmininkui 

U A. ZIGMUI DAILIDKAI miras, 
jo žmonai VALENTINAI, dukroms VILIJAI ir SAU-
LENAI, ŽENTAMS ir kitiems giminėms siunčiame 
giliausią užuojautą. 

Vilniaus Kraite Lietuviu Sąjunga 

L I N K U V A 
Šiaurės Lietuvos švietimo židinys 
Redagavo dr. ALF. šESPLAUKIS 

Išleido Linkuvos Monografijos leisti komitetas, 
Chicago, JJ1. 1978. 

Kieti viršeliai, 336 pusi. Kaina su persiuntimu 
$15.66. Illinois gyventojai dar prideda 75 et. taksu. 

Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, 111. 60629. 

guje. Daugumas sulaikytų vagi
lių nėra iš neturtingų. Jų pavog
ti daiktai nėra pirmosios būtiny
bės daiktai, juos galima net pa
laikyti "prabangos daiktais", jie 
nėra pavogti namų biudžetui pa
gerinti. Visų klasių žmonės čia 
yra atstovaujami lygiu santykiu. 
Žinoma, tarp jų yra ir recidivistų 

ir vagių specialistų, bet tai tik 
mažas nuošimtis. Kleptomanija 
galima paaiškinti tik retus psicho-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIl 

ANDRIUS NORIMAS 

"SANTAKA" 
12-ka novelių. B jų trys buvo pre
mijuotos. Gražiai išleista. 304 pusi., 
1977 m. Viršelis dail. Giedros Tre-
čwfcaitei. Kaina su persiuntimu 
18.30. Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4S4J W. CM Street, 
CMcng, 111. 

loginius atsitikimus. 
Didžiausios self-service parduo

tuvės stato klausimą ar jaunimas 
yra pakankamai auklėjamas gerb
ti kito žmogaus nuosavybę?... 

A. T. 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijoj ii Stoties WNSR. 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka, šią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo-
rists — gelių bei dovanų krautuve, 
502 E. Broadway, So. Boston. Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelj pasirinkimą lietuvišku kny
gų-

įHililIHIlMUlItlimillllllinttlIlIlIlMIlIHII' 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mielam draugui 

A. t A. ZIGMUI DAILIDKAI mirus, 
jo žmoną, mielą VALC, DUKRAS, 2ENTUS ir kitus 
gimines giliai užjaučiame ir kariu liūdime. 

Janina ir Jonas šalnai 

Giedros Nasvytytes-Gudau&kienė* 

KOMPOZICIJOS 
NORĖČIAU SKRISTI Naujos dainos mušAam ir jau

niems. Kaina $2.00 

— Sopranui 
men tu

su piano akompani-
Kaina $3.00 

Kaina 1.00 

4 DAINOS 

VIEŠPATIES 
PASAULIS 

METŲ LAIKAI 

Užsakymus siusti; DRAUGAS. 4546 W. 63rt 
Chieajco, m. 60628. EBinojaus gyventojai prideda 5% taksų. 

* 

— Žemam balsui. 

— Populiarių dainų ciklas. 
Kaina $2.00 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AYE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St., C h i c a g o 
1410 So . 50th Av., Cicero 

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUAN1CA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVIC2) ir SUNOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Vlr*inia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southwest Highway, Palos Hills. III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArd* 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO. 50th Ave., CICERO. ILL. Tel. OLvmpic 2-1003 



DRAUGAS, trečiadienis, rugpiūčio mėn. 16 d. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

SKAMBI OPERETĖ: 

Plačiai žinoma operetė "Heilo, 

• Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
Redaguoja i. Plačas. Medžiagą siųsti: 8206 W. 6oth Place, Chicago, IL 60629 

x "Lietuvos Kat. Bažnyčios 
Kronikos" 19 ir 20 nr. anglų 
kalba yra išleisti ir jau platina
mi amerikiečių knygynams, bib
liotekoms ir siuntinėjami įvai
riems vyriausybės ir dvasiškijos 
pareigūnams, turintiems ar no-JDolly". pagal M. Stewart scena-
rintiems susipažinti su perse- j rijų. sukurta J. Hermano, dabar 

x Dr. Kazys Bobelis su šeima \ klojimais okupuotoje Uetuvoje.! statoma Candlel^ht t e a t r e ^ 
rugpiūčio 16 d. išvyksta nuola- "Kronikas" anglų kalba leidžia!JM* » H « t e j Cmcagoje Pro-
tiniam ansievvenimui i Florida K ^ 1 ^ Vienybė, spausdina' -esionalai aktoriai, išsilavinę j 
E E L T S v o p a s ^ b t l s v a " Pranciškonų spaustuvė Brook- vaidyboje dainavime h- balete, | NIEKUOMET NEPAMIRSIU 
kar), bet jis dar pasilieka Elgi- lyne, N. Y. i spektakli daro patrauklų, ypač,, ^ ^ 

'• . J ~ 7 ^ " ,.° 0 . , ~ , ... _ _-, . . . kad režisorius W. Pullmsi yra . . ' Jf . išlaikyti gyvą kultūrą, kenčia 
ne butą ir telefoną, kad galėtų x Stud. Ofelija Bsrsketytt, išradingumo. Z ^ J T T " ^ ^ ^ I trūkumą vienybės. Nedaug ki-
betkada grįžti ir baigti savo įsi- Akademinių Prošvaisčių redak- V*™*5 ™US «™iasuui Į ^ l a u k t a s sveilBS T a i buvo I ^ ^ prisideda prie mūsų 
pareigojūnus organizacijose ir, tore "Drauge" ir Altos valdybos POMPfiJOS PARODA mano dėdė Vacys iš Lietuvos, i ^ j * lietuvių yra linkę asi-
valdžios bei medicinos instituci- narė, vasarą talkina Vliko įstai-į Chicagoje didelis suskiomė ji- ' -"-"" Paskiau atėjo jo atskri-
jose. Dabar į Chicagą grįš tuoj goję. I m ^ p0mpėjos iškasenų paroda, člmo * ^ m e s v i s i gražiai ap-
po Darbo dienos, rugsėjo pra-; x Kun. dr. Povilas Ragažiiis- į kuri šeštadienį buvo atidaryta sirengeme ir išvažiavome į ae 

ŽVAIGŽDUTĖ 
tautinę grupę (bendruomenę). 
Visi šie būdai, kuriais siekiama 

džioje, ir bus visą savaitę. Be \i3Sj gyvenąs Central, New Me- Meno institute. Eksponatai i "K-1™11*- Tai buvo mano pir-
to, dalyvaus kaip Amerikos Lie- xiCOi prisiųsdamas "Draugo" yra iškasenos iš 79 metais po maf. atsūankymas į O'Hare. 
tuvių Tarybos pirmininkas po- adminstracijai prenumeratos Kristaus Vezuvijaus ugniakalnio Nežmojau, koks jis gražus ir 
sėdžiuose ir būsimam seime. Ti- mokestį, dar pridėjo didesnę užlieto Pompėjos miesto. Paro- Į a f ^ t r T1UO l a i k u " ^ ^ s bu- ^ yi^ ^ u c t u v l i U > w v , „ . , 
kiši iki metų pabaigos susitvar- a ^ ą gavai spaudai paremti. J is : dą atidarant eilėje laukė 2000 V o k a l e < 5 l n i a i . P * ? ^ * * ; K ° " d o * į tos tautybės turėtų sekti žydų' J. P U . ..' . 
kyti visus darbus ir tada galuti- p r i s įuntė visą šimtinę, kad lie- žmonių. Per valandą perėjo " u o s e f į * * * ****** *į»*' j pavyzdžiu. j t 1 ~ m a n ° ^ f * ' 

miliuotis į bendrą amerikiečių 
kultūrą. Menkas susipratimas 
tarp savęs, bendruomenėje pa
daro nevienybę. Tos visos pro
blemos padeda mums nykti, iš
skyrus žydus. Aš galvoju, kad 
ne vien tik lietuviai, bet ir ki- . 

GIMTINE 
Laukai ten dainuoja, 
Upeliai sapnuoja 
Saly, kurioje aš gimiau. 
Puselės, kaip rūtos, 
Nuo vėjo linguoja 
Ir kopia aukščiau, vis 

aukščiau. 
Graži ta šalelė, 
Kaip tulpė auksinė, 
Kaip žiedas tyrų vandenų. 

gins seimą, 
ninkė. 

bus gera šeum-

nai apsigyventi St. Petersbur- tuviška spauda laikytųsi. 600 žiūrovų. Paroda tęsis iki f* / f * . . -0™* į j ° ^ 
ge. Fla. Ten taip pat versis me- "Draugo" a(hninistracija kun. < lapkričio 12 d. 
dicinos praktika. fa p . Ragažinską skelbia gar-

X Vasario 16 gimnazijoje bes prenumeratorium. 
1978-79 m. m. pradedami rug-

(Versta į lietuvių kalbą). 
Richardas Baltrus, vo numerį ir atskridimo laiką. 

GRIAUS CHICAGOS TEATRĄ Į - ^ pagaliau susiradome tikrąją! Rochesterio lit. m-los mokinys. 
Pertvarkant Chicagos miesto vietą, mes sužinojome, kad New> ("Plunksna"). 

x Elena ir Robertas Siručiai centrą, numatoma nugriauti Yorke dėdė persėdo į kitą lėktų- j - Amerikietiškoje mokykloje 
apvlinkiu iš Californiios New i š Havajų "Draugo" redakcijai Chicagos teatro rūmus. Tačiau va. Tada mes turėjom nueiti į gali papasakoti apie Lietuvos 
Yorko ir iš Kalamazoo Mich atsiuntė sveikinimus, džiaugda- grupė žmonių stengiasi praves- skirtingą laukimo vietą. Kai padėtį. Lietuvių literatūra ir lie-
vvksta 13 a ' mokini Kiek m i e s i gražiomis atostogomis ir ti, kad tie rūmai būtų paskelbti pagaliau pasitikome dėdę, bu-1 tuvių kalba yra įdomesnės už 
« kitur tikslesnlu^u^tuo tar- P u i k i u klimatu. E. Sirutienė dir- istoriniu paminklu ir išliktų ne-1 vo jau po vidurnakčio. Visi langių. Turime daug mažybinių 

. ' . ba "Draugo" administracijoje I nugriauti. buvome labai išvargę ir mielai ir maloninių žodžių, kurie ang-
pu neturima. 

X SoL Danos Stankaitytės P r i e adresografo 
rečitalis bus spalio 22 d. 3:30 
vaL p. p. Jaunimo centro salėje. 
Kadangi komitetas, rengiąs 
koncertą, rūpinasi ir šios solis
tės dainų plokštelės išleidimu, 
labai prašo kitų organizacijų 
savo parengimus nukelti į kitą 
kurią dieną, kad visi galėtų re
čitalyje dalyvauti. 

x Anastazija Snarskienė, 
nuoširdi ir veikli lietuvių kata
likų visuomenės darbuotoja, 
prisiųsdama prenumeratą už 
"Draugą", pridėjo 25 dol. auką 
savai spaudai stiprinti. Mūsų 
bendradarbei reiškiame nuošir
džią pagarbą ir padėką. 

X Savanoriai, kurie galėtų 
pagelbėti gydymosi metu ligo
niams Sv. Kryžiaus ligoninėje, 
labai laukiami. Turį šioje srity
je sugebėjimų gali gauti specia
lų kursą ir paskiau savanoriš
kai daryti gerus darbus besigy
dantiems. Suinteresuoti turi 

DETEKTYVŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

važiavome namo. Hj kalboje neegzistuoja. Tie žo-
Kai grįžome į Marąuette Par- j džiai praturtina poeziją. 

Privačių detektyvų iš įvairių ka> t e t a **vo paruošus didelę 
I pasaulio šalių suvažiavimas pra- s k a m a *-*-*-«-*• Visi mielai į 
įsidėjo rugpiūčio 15 d. Water ™l&™> * * b u v o m e *-»**• 
Tower Hyatt viešbuty, Chicago-'u Dedes apsilankymas buvo la-
je. Yra atvykusių iš Škotijos, ^ m a k m u s ; . J l s Papasakojo; 
Argentinos. Australijos. Šuva- : d a u* *** t ė v y n c L l e £ * į H 
žiavimas tęsis 4 dienas. Detek- m a n o

u
k l t a s g i m m e s - ***** v \ Šį pavasarį Clevelando skau-

Sigutė Bankaitytė, 9 sk. | s u s i p a ž d n t i ^ pusbroUais, te-
Vis Clevelando Šv. Kazimiero , tomis ir dėdėmis. Vilniuje man 

lituanistinės mokyklo mokiniai p a t iko Gedimino kalnas, Ka
tedra, Aušros Vartai. Gedimi
no pilies viršūnėje mačiau visą 

Yra ištirta, kad dirbančios 
moterys gali užauginti savd vai
kus kaip ir nexiirbančioa> Vai
kų auginimas nuo motinos»<Iar-
bo nenukenčia, tas grynsi-pri-
klauso nuo asmens sugebėjimo. 
Visiems yra žinoma, kad vyras 
ir moteris, turėdami tą pati iš
silavinimą, dirbdami tą patį 
darbą, negauna to paties atly
ginimo. Vyrų atiyginimas yra 
dvidešimt procentų aukštesnis. 
Tai neteisybė ir skriauda mote
rims. ^. 

Vyrai bijo, kad moterys ne* 
užkariautų pasaulio. Jie klysta: 
mes norime tik teisybes, ir ly
gybės. Pasenusi nu^Ssy kad 
moters paskirtis yra tik vaikus 
auginti, aptarnauti vyrą. Šiems 
laikams jau nebetinka.r Vergų 
laikai praėjo, moteris pati lais
vai gali apsispręsti, kaip ji nori 

Uetuvoje. "Man smagu buvo j savo gyvenimą tvarkyti. Mo

ją dieną ir naktį menu. 
O kaip tenai puikiai 
Lakštingalos gieda, 
Padangėj kaip žydra, šviesu.. 
Dievuli, iš skausmo 
Man ašaros rieda, 
Nes aš nebe ten jau esu. 

Viktoras Šimaitis 

Atvažiavęs traukiniu į Vil
nių, netikėjau, kad jau esu 

("Atspindžiai") 
IŠKYLAVOME 

Vilniaus miestą ir Nerį- Puies 

tyvaT's^pažįsta su" k r i r n m a l ų I ^ L ^ ^ ^ S T ^ ^ ^ k o ^ ^ Susirinkome! S ^ p m e ^ l a ^ s ir ginktaT jis mokytojauja Lietuvoje. 
Jo apsilankymo niekad nepa-

terys tenori turėti lygias teises 
darbe ir atlyginime. 

ĘlftinA Norkutė, 
Hamiltono "Vysk. M Valan

čiaus" l i t m-los 10 sk. mokinė. 
Kanada. ("Kova"). 

9 vai. ryto D. M. N. P. para-! K a u n e b u v o į d o m u pamatyti! 1977-78 METŲ GALVOSŪKIŲ 

1. Tauras Bublys — 1014 taš-

laboratorija Chicagoje, su tar-
dymų technika ir su melo de- m i r š i u ^ B ^ o T a U T ū ^ ' k a i p i J ° S ******* P a s k a u t i n i n k a s senas""gatves7kur mama gyve-j BRENDIMO REZIXTATAI 
tektoriaus veikimu. Tarp šuva- reikė^ v e l atsiskirti ,Egidijus Belžinskas mus s u - | n o ; m okyklas, teatrus ir velnių! 
žiavusių yra seklių, kurie seka ' j tvarkė kam su kuo važiuoti, muziejų. Vytauto Didžiojo (da-j -, Vvta — Ka 

i teroristus, vedusių neištikimu-; K r t a S^k&ttė, .Nuvažiavom mašina iki parko., bar istorijos) muziejuje mačiau; k ų 1™ YftlItS doll 3. 
1 mą, kompiuterių piktnaudojimą,, Marąuette Parko lit. mokyklos Išlipom iš mašinų, susidėjom j Dariaus - Girėno sudužusį lėk-! ̂ T**1** ^ į į j - _ 9*7 t! 
kurie saugo įvairius asmenis mokinė. maistą į kuprines ir pradėjom t u v ą Smagiausia buvo buriuoti! J J f T T ! "' ^ ^ " ^ ^ 
nuo pagrobimų - — z (40.oi.) , 

Xl"SOVft ĮSIBROVĖLI 
Sargybinis mirtinai peršovė 

Ch. Wright, 25 m., kuris buvo 
įsibrovęs į Heyer mimiografinių 
mašinų fabriką, 1850 So. Kost-

I ner, Chicagoje. Areštuotas jo 
sėbras T. Johnson, 19 m., atė-

Dr. K. Čeginskas. Radio Liberty • 
lietuviško skyriaus vedėjas, k a l b a i ^ * l e n i n ę teirautis apie 

pirmiau paskambinti tel. 434-1 Europos lietuvių studijų dienose : Wright sveikatą. 
6700, ext. 894, prašydami in 
formacijų iš terapistų. 

X Chicagos vengrai, švęsda 

Freisinge 

X 

Nuotr. Ugnės Kazofcaites 
Petras Milašius iš Cleve-

TYRIMŲ DIENOS 
Field Gamtos istorijos muzie

jus jau registruoja norinčius 

Mano kiškis buvo negeras, jis iSbėgo iŠ būdelės. Piešė Vida Urbaitė, 
Dariaus-Girėno lit. m-los mokinė 

LIETUVIŠKOJI 
ATOSTOGŲ DALIS 

l iškylą. 
i gas. Buvo didelis rūkas ir ly 

Mes važiuosime atostogų į J n o j o - M e s ė J ° m m i š k u V™ 
te kun. Prunskj savo globėjo go" prenumeratą, pridėjo 19 į išvykose, tiriant gyvius ir gam-; w i s c o n s i n vaigtiją ir ten žvejo- į ū k i u s * N u ė J o m i ^tą parką, 

sime. Būdamas ten, norėčiauiT e n m e s P ^ ^ J o m kurti ugnį. 

mi savo tautinę šventę, pakvie- lando, Ohio, mokėdamas "Drau- į rudenį dalyvauti vienos dienos 
tė kun. J. Prunskį savo globėjo go" prenumeratą, pridėjo 19 į išvykose, tiriant gyvius ii 
Sv. Stepono bažnyčioje rugpiū- dol. aukų savo lietuviškai spau- tos apsaugos priemones. 

Kauno mariose, Trakų ežeruose; '. 
ir plaukioti "Raketa" Ne- * 
munu. 

Palanga buvo gražiausia. 
Baltijos jūroje maudytis buvo 
šalta, bet gera. Buvo smagu 
rinkti gintarėlius ir žaisti ko
pose. 

Aš norėčiau dar kartą va
žiuoti į Lietuvą. 

Romas Jarašūnas, 
Oras buvo labai blo- UyB Angeles lit. m-los mokinys. 

("Saulutė"). 

4) l i na s ir Jonas 
- 914 t. (35 doL), 5. 

Linas ir Rita Kazlauskai — 
913 t (35 dol.), 6. Rūta ir Pau
lius Sidriai — 654 t. (30 doL), 
7. Aras Sužiedėlis - ^ ~ ? 9 1 1 . 
(28 dol.), 8. Rūtelė, Raimundas 

Darius Kiršteinai *— 49 t . ir 
(26 dol.), 9. Eglė Baltrušaitytė 
— 232 t (80 do l ) , 10. Petras 
Remeikis — 250 t. (22 doL), 
11. Tomas šaulys — 225 t (20 
dol.), 12. Alytė Zalatoriūtė — 
140 t. (17 doL), 13. Diana ir 

čio 20 d. pamaldose, kurios bus dai paremti Laiške tarp kitko 
vengrų kalba pasakyti anglis- rašo: "Buvau maloniai nuteik 

NORI 108 MILIJONŲ ; kuo dažniau užkurti laužą ir I B u v o s u n k u " ^ * u r t i ' b e t P4" 
Chicagos miestas kreipėsi į kalbėti lietuviškai su savo drau- \ " ^ ^ u ž s i d es*ė. Žarijose ke

ltai pamokslą, primenantį ir tas, kad spaudos darbuotojų federalinį iždą, prašydamas 1061 gaiš lietuviukais. Kai aš būsiu P ė m ov^&& "" m ė s ^- M ė s 3 su-
Lietuvos kančias sovietinėje tarpe yra žmonių, turinčių už-įmil. dolerių atnaujinti pigius Wisconsine, valgysiu lietuvišką • vy^iojom į nedegantį popierių, 
okupacijoje. tenkamai drąsos iškelti dienos; butus ir sustiprinti jų saugumą.^ maistą ir kalbėsiu su tėveliais j Turėjom duonos, sausainių, 

morkų ir pieno. Buvo labai įdo
mu ir smagu. Ugnis degė, dū
mai kilo aukštyn. Valgėm, • 

Netrukus išgirdom i 
vadovų pranešimą kad laikas į; 
namus. Mes nepajutom, kai! 
vakaras atėjo. Mane parvežė 
ponia A. Miškinienė. Esu dė- i rastas po traukiniu Forest Park turą yra viena iš pirmykščių kul- fj' - -. ^ . , visiems 

x Domicėlė Vizgirdienė iš stoty, Chicagoje. Jo kojos nu- t u n » . k u r i o s sudarė Jungtines 

X Andrew C. Kablic iš Co- švieson atliktus kriminalinius į SIENLIGfc 
lumbus. Ga., pristatydamas pre- nusikaltimus ir dabar atlieka-1 J a u pradėjo rastis šienligę 
numeratą už "Draugo" dienraš- mus Uetuvių Bendruomenės j sukeliančių dujų ore. Dienraš
tį, pridėjo 3 dol. už kalendorių skaldymo darbus. Rašinio au- t i s "Chicago Tribūne" kas die-

Mūsų skaitytojui toriui B. Kv. ir dienraščiui; n a s k e i D i a kiek jų yra ore 

lietuviškas ačiū. 
SUTRAIŠKĖ TRAUKINYS 
Apie 10 m. berniuko lavonas 

lietuviškai 
Vytas Štaopys, 

Melrose Parko li t mokyklos i 'T ' , . "* ' 
6 skyr. mokmys. 

LIETUVIŲ KULTŪRA 
Aš galvojau, kad lietuvių kul

to* korteles. Mūsų skaitytojui toriui B. Kv. ir 
nuoširdžiai dėkojame. ; "Draugui" reiškiu pagarbą". Už 

X Juozas Stašaitis, gyv. Dor- fuką j v
r , Padrąsinančius žodžius 

chester. Mass., mokėdamas pre
numeratą, dar prisiuntė 5 dol. 
už kalendorių ir 4 dol. aukų. Už Aurora, ni.. prisidėjo prie kirstos. Jis buvo nutrenktas I Amerikos Valstybes. Aš galvo-
spaudos rėmimą nuoširdžiai dė- "Draugo" bankete rengiamų lai- trečiojo bėgio elektros. Policija J11 n e t o d ė 1 ' k a d e s u sėtuvių 
kojame. mėjimų, paimdama specialių bi- spėja, kad jis buvo užmigęs k i l m ė s . bet matau ir taip su-

x Dr. D. Mlcuta, Waukegan, | lietelių ir dar pridėdama auką traukiny, o paskiau išlipo ant P r a n t u 

BĮ., žinomas mūsų statistikas spaudai gerinti. Nuoširdus ačiū. bėgių, 
dažnai paremia "Draugą". Ir 

Tautinis papuošalas i5 Londono lit. m-los Kanadoje 

Tauras Bublys 

MANO 
VASAROS KELIONE 

MOTERŲ TEISĖS 

Neseniai moterys gavo teisę 
balsuoti. Metams bėgant, jos 
laimėjo daugiau ir daugiau tei
sių. 

dabar gavome jo 9 dolerių au
ką. Labai ačiū. 

x Vladas Kaupas iš Phila-
delphijos aukojo 9 dol. Dėko
jame. 

x Auka atsiuntė: po 4 dol. 
— Ona Mačiokienė, M. Vosy
lius, V. Joksas; 1 dol. — K. 
Galelis. Visiems dėkojame. 

- Reikalingas lietuviškai ir 
angliškai kalbantis, tvarkingai 
atrodantis High School mokinys 
dirbti laidotuvių įstaigoj. Skam-
toit 737-8600 (pr.) 

y Reikalinga vyresnio anv 
-žiam moteris namų darbui. Są
lygos pagal susitarimą. Skam
binti vakarais tel. 386-3479. 

(sk.) 

NENORIME, BET REIKIA^ 
Neseniai man teko parašyti šios antraštės žodžius. 

Tad nuo 1978 m. spalio 1 d. mums reikia kreiptis į skaity
tojų dosnumą, nes nuo tos dienos dienraštis skelbia tokias 
kainas už prenumeratą: 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 men. 3 men. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur J.A.V 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U.SA. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

Prašau Kanados skaitytojų pastebėti, kad kainos už 
prenumeratas mokamos Jungtinių Amerikos Valstybių va
liuta. Jei kai kurie skaitytojai pridės auką prie prenume
ratos, būsime nuoširdžiai dėkingi už lietuviškos spaudos 
vertinimą. 

P. P. Cinikas MIC 
Adm. 

Lietuviai savo kultūrą išlaiko Šią vasarą aš su šeima važia- To pasiekti pareikalavo daug 
per tautinius šokius, mokyklas vau į Lietuvą. Man buvo labai darbo ir organizacijų. Pvz., 
ir laikraščius. Atskiri komite-; įdomu pamatyti tai, ką aš raa-1 "Womens Lib." organizacija 
tai, organizacijos sudaro vieną. čiau tikrai knygose. 

Pleie VTda Pocttte, K. Donelaičio Ut m-los mokine 

reikalauja tų pačių teisių su vy
rais. Vyksta daug diskusijų 
prieš ir už tokius reikalavimus. 
Aš asmeniškai galvoju, kad ly
gybė turėtų būti. Ret reikia at
siminti, kad turi būti ir išim
čių. Darbo gavimo — vadovavi
mo pareigose moterys sugeba 
taip pat kaip vyrai. Tik reikia 
žiūrėti į pasiruošimą —- klasifi
kacijas ir sugebėjimą o ne į as
mens lytį. Teisės darbui ir po
zicijos užėmimui turi būti vie
nodos. 

Tėvai dažnai klaidingai gal
voja apie naujagimį: jei berniu
kas — tai jau bus daktaras, in
žinierius, ar pramonininkas; n a 
o jeigu mergaitė, tai tik kad 
būtų graži, bus gera mama, au* 

.Vincas Staniškiai — 90 t. (15 
i dol.), 14. Kęstutis Brakaus-
' kas — 75 t (12 dol.), 15. Vy
tautas Keburis — 56 t . (10 doL), 
16. Nida Marcinkevičiūtė*••— 60 
t. (5 dol.), 17. Vidas Noreika. 
— 601. (5 dol.), 18. GajaPem-
kutė — 60 t ( 5doL), 19. Al
dona Bobelytė — 40 t , 20. Nel-
da Žiliūtė — 40 t , 21. Daiva 
Vizgirdaitė — 30 tl, 22. Dalė 
Vasiliauskaitė — 0 t , 23. Gai-
lė Eidukaitė — 10 t 

Gavusiems mažiau 50 taškų 
premijos neskiriamos. Premi
jos tuojau bus pasiųstos spren
dimų laimėtojams. Atsiprašau 
už pavėlavimą, vietos pakeiti
mas sutrukdė darbą. VėTiau 
bus geresnė tva rka -

Redaktorius 

— Melavime esama tam tik
ros pagarbos bei nuolankos. Sa
kome asmeniui komplimentą 
pripažinti jo pranašumui, vis 
jam pameluodami. 

Sarnoel Butier 
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