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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
Telšiai. 1979 m. spalio 17 d. 

i Telšių Katedros zakristiją, bu
dint kun. Jonui Kauneekui, at
vyko LTSR Ministru Tarybos dar 
buotojas — vadovaujantis ateis
tas Pranas Mišutis, Jis ėmė klau
sinėti kun. J. Kaunecką, ar čia 
esanti jo pirmoji darbo vieta, at
rodo, kad esąs dirbęs Viešvėnų 
•klebonu. Kun. Kauneckas pa
aiškino, kad Viešvėnų parapiją 
tik aptarnavęs. 

Po to, Mišutis pradėjo pasakoti, 
kad jis pats buvęs Mišių patar
nautojas, tikėjimo netekęs dėl 
blogų kunigy. Bet vis tik turįs pa
žįstamu kunigu ir su jais nuo
širdžiai bendraująs. Pripažino,kad 
Tarybų valdžia yra padariusi 
•klaidu Bažnyčios atžvilgiu: Rusi
joje be reikalo uždaryta; išgriau
ta daug cerkvių, Vilniuje bei Kau
ne gal nereikėjo uždaryti tiek 
bažnyčiy, bet Šiuo metu jų pil
nai pakanką. Reikia pripažinti, 
kad Lietuvoje mažiau uždaryta 
bažnyčių, negu kur nors kitur: 
Sniečkus tiesiog gindavęs bažny
čias, tą patį darą ir Lietuvos ateis
tai. Ir dabar Lietuvoje visos baž
nyčios esą suremontuotos, apšil
domos, takios nebuvę nė prieš
kariniais laikais. 

Po to Mišutis ėmęs klausinė
ti kun. J. Kauneoką, kuo jis asas 
nepatenkintas — juk dauguma 
kunigų turi lengvas mašinas ir 

visi gerai gyvena. Labiausiai sve 
čiui iš Vilniaus nepatiko, kodėl 
kun. Kauneckas kritikuoja ateiz 
mą ir ateistinį mokymą. Jo žo
džiais tariant, bloga mokymo ko
kybė esanti dėl to, jog visiems, 
net ir negabiems privalomas vi 
dūrinis išsilavinimas. Ne visi su
geba mokytis, o dalis tų nesu 
gebančių net bando stoti į aukš
tąsias mokyklas. Kun. Kaunecko 
pamokslą Šiluvoje 1979 m. rugsė 
jo 15 d. Mišutis pavadino įžūlu 
mo viršūne, kur jis kaip ateis 
tas apšauktas melagiu. (Kun. J. 
Kauneckas pamoksle Šiluvoje Mi-
šutį vadino melagiu, komentuo
damas jo knygą „Religija, Baž
nyčia, Ateizmas", nes toje kny
goje Mišutis teigia, kad Lietuvoje 
Sutvirtinimo sakramentą 1976— 
76 mokslo metais priėmė vos 8 
proc. vaikų. Tai yra grynas me 
las: Lietuvoje per metus gimsta 
50—60 tūkst. vaikų. 8 proc. būtų 
tik 5000. Tuo tarpu vien Telšių 
vyskupijoje Sutv. sakr. 1978 m. 
priėmė 11,000, o 1979 m. 
8000, o Lietuvoje —6 vyskupi
jos. Mišutis rašo, kad 1977 m 
Šiluvoje per atlaidus apsilankė 

; tik 1600 žmonių, tuo tarpu vien 
šv. Komunijos išdalinta dešimti 

i mis įkartų daugiau. Pvz., 1979 m. 
Į — 4800. Ir toks melas — dažna
me knygos puslapyje). 

(Bus daugiau) 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Respublikonų konvencijoje kalbą pasakė Indianos senatorius Richard Lu-
gar, kurį gan daug partijos narių siūlo paskirti viceprezidentiniu kandidatu. 

Maskva pasirengus 
pradėti Olimpiadą 

Mieste trigubai daugiau milicijos 
Maskva — Tarptautinio olim

pinio komiteto pirmininkas lor
das Killanin pareiškė pirmadienį, 
kad jis po šių metų Olimpiados 
iš pareigų pasitrauks ir daugiau 
nekandidatuos. Savo kalboje 
tarptautinio komiteto posėdyje 
jis įspėjo politikus nesikišti į 
sporto reikalus. Dabartinės olim
piados boikotas palies pasaulio 
sportą ilgiems metams ir pakenks 
olimpiniam judėjimui. Komitetas 
trečiadienį turės išrinkti naują 
pirmininką, kuris perims parei
gas po Maskvos žaidynių. 

Maskva pasiruošusi žaidimų 
atidarymui. Jei normaliai Mask
voje yra 80.000 uniformuotų mi
licininkų, tai šiuo metu jų skai
čius siekia 240,000. Milicijai pa
deda tūkstančiai' „draugovinin
kų", suvežtu iš milicijos mokyk
lų ir karo akademijų. Jauni pa
reigūnai nešioja ant uniformų 
ženklą, raidę "k". Į šį skaičių 
neįeina sustiprintos KGB ir ka
riuomenės jėgos. Visi keliai į 
Maskvą saugomi. Sargybos stovi 
kiekviename miesto kvartale, o 
Olimpinis kaimelis daugiau pa
našus į Liubjankos kalėjimą. Kas 
100 metrų stovi ginkluotas sar
gybinis. Visur pilna elektroninių 
„akių". Įvairūs aparatai peršvie
čia kiekvieną sportininką, trene
rį ar sporto vadovą. Labai su
stiprintos •sargybos prie Maskvos 
viešbučiu. Nuo liepos 10 d. į 
Maskvą gali atvažiuoti tik asme
nys su olimpiniais pasais arba tie 
sovietų piliečiai, kurie gali įro
dyti, kad jie gyvena ir dirba Mas
kvoje. 

Sovietu propaganda šitokį sau
gumo sustiprinimą aiškina tuo, 
kad užsieniečiai, visokie imperia
lizmo agentai, planuoja pakirsti 
srcializmo sistemos šaknis, veža 
į Maskvą visokius šnipinėjimo 
aparatus, literatūrą, planuoja te-
iroriano veiksmus. 

Jau prieš žaidimus iš Maskvos 
išvežti mokyklinio amžiaus vai
kai, kad jiems nepadarytų nei
giamos įtakos įvairūs užsienie
čiai, išgabenti režimui nepatiki
mi asmenys. Milicija net įsakė 
automobilių savininkams, kurių 
mašinos ar subraižytos ar sulanks 
tytos, nesirodyt su tekiais "lau
žais" Maskvos gatvėse, negadinti 
sostinės vaizdo svečių akyse. Pro
vincijų geležinkelio stotys nepar
duoda traukinio bilietu į Maskvą, 
išskyrus maskviečiams, čia pa
stoviai gyvenantiems. Ir tie turi 
pasirašyti, pirkdami bilietą, kad 
neperleistų bilieto kitiems. 

Užsieniečiams skirti viešbučiai 
ir olimpinis kaimelis turi daug 
maisto produktų, kurių miesto 
gyventojai retai gauna nusipirk
ti. Keli jauni pagalbiniai milici
ninkai bandė prie vienos krautu
vės išskirstyti sustojusius eilėje 
žmones, apeliuodami į juos, kad 
eilės sudarys užsieniečiams blo
gą įspūdį. Stovėjusieji atsisakė iš
siskirstyti, sakydami, kad jiems 
reikia valgyti. Jaunuoliai pagrasi
no eilėje laukiančius suimti, ta
da keli vyrai atsiliepė: „Geriau 
pašaukite reguliarią miliciją, nes 
jūs mūsų nesuimsite". Draugo
vininkai pasitraukė ir milicijos 
nepašaukė, o „eilutė" neišsiskirs
tė, kol nenusipirko reikiamu pre
kių-

Korespondentai pasakoja, jog 
suvenirų parduotuvėje ir užsienie
čiams skirtose parduotuvėse ma
tosi ir Maskvos milicininku pir
kėjų. Jie naudojasi proga įsigyti 
darktų, kurių po žaidimų par
duotuvėse vėl nebeliks. 

Respublikonų partijos 
konvencija Detroite 

Daug kalbėtojų, visi puola Carterį 
Detroi tas . — Buvęs preziden-1 Respublikonai politikai, kriti-

t a s Gera ldas Fordas pažadėjo i kuodami demokratų vyriausybės 
respublikonų konvencijoje Det-; darbą, turi nemažai "amunici-
roite "dary t i viską, kad Ronald, jos", nes per praėjusius ketve-
Reagan būtų išrinktas preziden-, rius metus ' vyriausybė turėjo 
tu" . Konvencijos salėje susirin- j daug užsienio politikos ir ekono-
kę 1,994 partijos delegatai suti- j minių nepasisekimų. Respubliko-
ko buvusio Reagano politinio į nai siekia ne tik laimėti Baltuo-
konkurento Fordo pareiškimą ii-; sius rūmus, bet ir kongresą. Par 
gaiš plojimais. Buvęs gynybos tija turėtų atimti 59 dabar demo 
sekre tor ius Donald Rumsfield \ kratų laikomas Atstovų rūmų 

į kr i t ikavo prezidento užsienio po ' vietas. 
' litiką, kuri pasižymėjusi "nuste-Į Pirmadienį Detroite įvyko 
bimais". '-Mes turime preziden-! 1 1 0 0 0 m o t e r ų demonstracija, 
tą. kurį nustebino sovietų inva-1 J o s r eįkalavo pakeisti partijos 
zija Afganistane, nustebino I ra - ' p r0gramą ir pasisakyti už Lygių 
no amerikiečių įkaitų pagrobi- ] Teisių papildymą. Mažesnė gru-
mas, nustebino sovietų kovos bri | p ė reikalavo pakeisti programo-
gada Kuboje", kalbėjo Rumsfel-
das, kur į nemažai respublikonų 
siūlo išrinkti kandidatu į vicepre 
zidento vietą. 

Pirminių rinkimų laimėtojas I t o C arterio politiką, kurios nega 
Ronaldas Reaganas, a tvykęs į l i m a g a n k s t o pramatyti. Ander 
konvenciją, juokais pasakė ture-1 s o n a s k a ] b a v o k i š k a i , yra tarna-
jęs sapną. Prezidentas Carteris 
klausęs jo. kodėl jis nori atimti 
Car ter io pareigas. Reaganas at
sakęs, jog jis nori ne jo darbą 
atimti, be t būti prezidentu. 

V a k a r konvencijoje vėl turėjo 
būti daug kalbų, t a rp J ų j p a t i n - ; C a r t e r į . kad jis nesitaria su V. 

Vokietijos vadais užsienio potiti-
kos problemose. 

Afganistane nauji 
Maskva. — Prancūzijos amba

sadorius Maskvoje Henri Fro-
ment-Meurice pirmadienį turėjo 
pasakyti kalbą Bastilės dienos 
proga per Maskvos televiziją. Tai 
jau įsisenėjusi tradicija, lygiai 
ik ai p ir Amerikos ambasadoriaus 
kalba liepos 4 d. proga. Prancū
zas turėjo savo įkalboje kelis sa
kinius apie sovietų intervenciją 
Afganistane. Sovietų cenzoriai 
pareikalavo tuos sakinius išmes
ti, tačiau ambasadorius nesutiko 
ir visai nepasirodė Maskvos tele
vizijoje. Panašiai ir JAV amba
sadorius Thomas Watson, kurio 
kalboje irgi buvo sovietų pasmer
kimas dėl invazijos Afganistane, 
atsisakė pasakyti kalbą, nesutik
damas keisti jos turinio. 

„Associated Press" korespon
dentė Edith Lederer, aplankiusi 
Afganistaną, paskelbė, kad sovie
tai ten ilėktuvais privežė daugiau 
lengvųjų tankų ir šarvuotų au
tomobilių su vikšriniais ratais, 
kurie gali įkopti į aukštumas. Ko-
resposdentė rašo, kad į išvežtu 
sovietų 'kareivių vietą atvežami 
nauji daliniai, kaip ji sako „švie-
siaodžiai". Buvusieji daliniai tu-

kil-

Bolivijos rinkimai 

je abortų pasmerkimą. 
Vakarų Vokietijoje besilankąs 

nepartinis kandidatas John An-
dorson irgi kritikavo preziden-

vęs kaip užsienio tarnybos valdi 
ninkas Vakarų Berlyne 1952-
1955 metais, pareiškė, kad ame
rikiečiai labai vertina vokiečius, 
kaip savo stipriausius sąjungi
ninkus. Andersonas kritikavo 

gą susidomėjimą kėlė buvusio 
valstybės sekretoriaus Henry 
Kissingerio ir buv. Texas guber
nator iaus , nesėkmingo kandida
to į prezidento vietą John Conal 
ly kalbos. 

Japonų partija 

— I^enkijoje mirė atsargos ge
nerolas Zygmunt Borling, 83 m. 
amžiaus. Jis praėjusio karo metu 
daug prisidėjo organizuojant iš
eivijos lenkų kariuomenę, ku
riai vadovavo gen. Andersas. 

Motery teisių 
konferencija 

Kopenhaga. — Danijoj vyksta 
tarptautinė konferencija moterų 
teisių reikalams. Dalyvauja 

pannKo premjerę \2jm delegatų ii 153 kraštų. 
Tokijo. — Japonija va ldam' Jungtinių Tautų sekr. Waidhei-

čioji politinė partija Brinko savo( mas pareiškė kalboje, kad mote-
pirmininku Zenko Suzuki, kuris Į rys plačiame pasaulyje dar daug 
pakeis mirusį premjerą Ohirą. 
Naujasis parlamentas susirinks 
ketvirtadienį ir patvirtins S-.izukį 
premjeru. 

Žymūs liberalų demokratų par
tijos veikėjai, buvęs gynybos mi-
nisteris Nakasone ir buvęs tarp
tautinės prekybos ministrris Ko-
moto paskelbė, jos jiedu sutinka 
su partijos sprendimu ir rems 
naująjį premjerą. 

— Saudi Arabijos užsienio rei
kalų ministeris Saud ai Faisal 
pareiškė Beiruto spaudai, kad jo 
šalis nekeis naftos gamybos poli
tikos ir išlaikys dabartinę produk 
ciją, po 9.5 mil. statinių kasdien. 

— Indijoje prasidėjo derybos su 
Sovietų Sąjungos delegacija dėl 
sovietų karinių lėktuvų Mig-23 
pirkimo Indijos aviacijai. 

— Kuba apkaltino Maroką, kad 
jo karo lėktuvai puolė du Kubos 
laivus prie Afrikos krantų. Maro
ko vyriausybė pasakė nieko apie 
šį puolimą nežinanti. 

—Irano stipriausios politinės 
partijos — islamo respublikonų 
— veikėjas Rafsanjani pareiškė, 
jog 99 nuoš. parlamento narių 
pritaria amerikiečių įkaity teis
mui, jei nebus sugrąžintas buvęs 
šachas ir jo išvežti turtai. 

— Piety Korėjos vyriausybė 
pakeitė saugumo departamento 
viršininką. Juo paskirtas III-sios 
armijos vadas gen. Yu Hak song. 

—Amerika uždraudė impor
tuoti iš Meksikos tūnos žuvį. Pra
ėjusią savaitę Meksika sulaikė tris 
amerikiečių žvejų laivus už žu-
vavimą teritoriniuose Meksikos 
vandenyse. Meksikos tūnos eks
portai į JAV siekia 20 mil. dol. 
per metus. 

— JAV karo laivyno helikop
teris išgelbėjo iš ant seklumos už- j rėjo daug uzbekų, tadžikų 
plaukusio laivo 55 vietnamiečius 
pabėgėlius. V. Vokietijos laivas 
atplaukė į Singapūro uostą su 
422 vietnamiečiais bėgliais, kurie 
buvo surinkti iš mažų laivelių 
per 12 dienų. 

— Lenkijoje prasidėjo darbi
ninkų streikai, protestuojant prieš 
kai kurių prekių kainų pakėlimą. 

— Indijos policija nušovė 4 Jai-
gaon miesto riaušininkus ir su
žeidė 34. 

— Norfolko karo laivyno uos
te nežinomi sabotažninkai suža
lojo 7 helikopterius. Panašūs sa
botažo veiksmai buvo atrasti va
sario 20 d. Nusikaltėlių išaiškin
ti nepavyko. 

— Kongresmanas Charles 
Diggs, Detroito juodasis, turės 
pradėti kalėjimo bausmę liepos 
23 d. Jis nuteistas kalėti 3 metus. 

—Kanadoje, Mississaugos se
nelių namuose, gaisras nužudė 
21 asmenį, 33 sužeisti. 

— Trvs jauni vyrai pabėgo iš 
Rvtų Vokietijos gumine valtim' 
Juos išgelbėjo švedų laivas prie 
Bomholm salos. 

— Exxon naftos bendrovė su
rado naują gan turtingą naftos 
ir dujų šaltinį netoli Mobile 
miesto Alabamoj. 

— Turkija nuvertino savo lirą 
2.8 nuoš. 

— Maskvoje mirė sovietų ra 
šytoja Galina Serebriakova, 74 m. 
amžiaus. Ji praleido apie 20 metų 
sovietų lageriuose. 

— Vakarų Vokietijos užsienio 
prekyba gegužės mėn. davė per
teklių 165 mil d:l kada pra
ėjusiais metais perteklius buvo 
daug didesnis. Šių metų preky
bos pelnas sudaro tik trečda
lį pernykščio pe'no. 

—Etiopijoje sušaudyti keturi 
kareiviai, planavę nuversti ko
munistinę vyriausybę. Jie tarna
vę Amerikos CIA agentūrai. 

Prancūzas atsisakė 
pakeisti kalbą 

šiauriečiai kariai 
mės kareivių, azijiečiu rasės, o 
nauji daliniai yra šiauriečiu, 
daug mėlynakių. Nors jų tauty
bė nežinoma, bijoma, kad karei
vių tarpe gali būti nemažai pa-
baltiečių. 

Diplomatiniai Indijos sluoks
niai skelbia, kad sovietai Afganis
tane sustiprino „keršto puoli
mus". Apylinkės, kur įvyksta af
ganų laisvės kovotoju puolimai, 
puolamos įlėktuvų ir helikopterių, 
bombarduojami apylinkės kaimai. 
Per paskutines 10 dienų sovietų 
aviacija su žeme sulygino 50— 
60 afganų ikaimy, žuvo tūkstan
čiai nekaltų žmonių, jų tarpe 
daug moterų ir vaiiky. Praeityje 
sovietu lėktuvai daužydavo gre
timus kaimus, netoli nuo užpuo
limo vietos. Dabar puolamos ir 
toliau nuo mūšio lauko esančios 
vietovės. 

La Paz. — Bolivijos preziden
to rinkimai nedavė nė vienam 
kandidatui aiškios daugumos. . 
Kairiųjų Part ido Democratica i s m e r k e » ? * • m vAZ l j? A f g a , n i S 

de Union Popular kand. Herman 

Argentina parduoda 
sovietams javu 

Buenos Aires. — Argentina ir 
Sovietų Sąjunga praėjusią savai
tę pasirašė naują prekybos sutar
tį. Per ateinančius penkerius me
tus Argentina parduos sovietams 
22.5 mil. metrinių tonų kukurū
zų, sorgo ir sojos pupelių. Sutar
tis padvigubins Argentinos javų 
eksportą į Sovietų Sąjungą. 

Argentina, kaip žinoma, pa-

Siles Zuazo gavo 38.74 nuoš. 
visų balsų, tačiau jam t rūks ta 
157 vietų parlamente 22 balsų. 
Kitas kandidatas Victor Paz Es-
tensoro, kurio Movimiento Na
cionalistą Revoliucionario gavo 
20 nuoš. balsų, parlamente irgi 
neturi daugumos, jam t rūksta 
10 atstovų. Trečioji parti ja su 
Hugo Banzer Suarez tegavo 
16.82 nuoš balsų. 

Spėjama, kad kariuomenės va 
dovybei geriau priimtinas nuo
saikus MNR partijos vadas Es-
tenssoro, negu kairysis Zuazo. 
Parlamentas susirinks rugpiūčio 
4 d. išspręsti prezidento klausi
mo. 

Naujas patriarchas 
Damaskas. — Irakietis Bagda

do arkivyskupas Elias Zakika bu
vo išrinktas Sirijos ortodoksų pat
riarchu, Antiocho ir Viso Orien-
to bažnyčios vadu. Jis pakeis bir
želio mėnesį mirusį patriarchą 
Ignatius Yacoub III-jį. 

kur neturi lygių teisių. Jų tarpe 
daugiau beraščių, jos menkiau 
atlyginamos, turi sunkiau dirbti, 
neturi lygių politinių teisių. 

— Libijoje kovo mėn. buvo su
imti šeši vokiečiai geologai, ty-
rineję kalnuotas dykumos sritis 
prie Libijos—Sudano pasienio. Se 
madienį vokiečiai mokslininkai | keleivius ir 6 įgulos narius. Skel-
buvo paleisti. 

Lėktuvo nelaime 
Maskva. — Reuteris paskelbė, 

kad praėjusią savaitę prie Alma 
Atos miesto nukrito keleivinis so
vietų lėktuvas, skridęs į Krymo ku 
rortą Simferopolį. Paprastai to
kiems nuotoliams naudojami 
TU-154 lėktuvai, kurie veža 152 

tane ir boikotuoja Maskvos olim
pinius žaidimus, tačiau biznio su 
sovietais neatsisakė. 

Karščiai tęsiasi 
Wichita Falls. — Texas valsti

joje jau 22 dienos, kai tempera
tūra siekia daugiau 100 laipsnių. 
Karščio banga palietė 16 valsti
jų, sumušė įvairius temperatū
ros rekordus. Mokslininkai pa
skelbė pareiškimą, kuriame sako
ma, jog dėl neįprastų karščių ne
reikia kaltinti Washingtono vals
tijos St. Helens ugnikalnio išsiver 
žimo. Nuo karščių 'jau mirė 576 
žmonės, jy tarpe keli kaliniai ka
lėjimuose, kur nėra jokių oro vė
sinimų. 

Egzekucijos Irane 
Teheranas. — Irano spauda 

paskelbė, kad revoliuciniai teis
mai sušaudė keturiuose miestuo
se 24 asmenis, jy tarpe buvusį 
kariuomenės štabo narį gen. Ha-
tam ir Imperinės gvardijos kari
ninką Rajabian. Tabrize sušau
dyti du bahajų religijos nariai. 
•Kiti sušaudytieji buvę krimina
liniai nusikaltėliai, net du revo
liucijos rėmėjai, žudę piliečius. 

Egipte pranešta, kad buv. Ira
no šacho sveikata vėl pablogė
jo. Atsiradęs uždegimas kojoje, 
pakilusi temperatūra. 

Amerikietis diplomatas Richard 
Queen, buvęs Teherane vicekonsulas, 
paleistas įkaitas, šią savaitę bus par
vežtas namo iš V. Vokietijos ligoni
nes, kur jam pripažintas išsiplėtęs 

biama, kad nelaimėje visi žuvo. i kraujo gyslų užsikimšimas. 

— Praėjusią savaitę jūros narai 
iškėlė iš jūros dugne gulinčio is
panų laivo „Margarita", nusken
dusio 1622 m. uragano meru, 
*pie 20 mil. dol. vertės aukso ir 
sidabro. Laivas nuskendo apie 35 
mylios nuo Floridos krantų. 

KALENDORIUS 
Liepos 16 d.: Škaplierinė, Vi

talijus, Kovaldas, Danguolė. 
Liepos 17 d.: Aleksijus, Gene-

rosa, Auksutis, Nelda. 
Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:24. 

ORAS 
Saulėta, karšta, tvanku, tem

peratūra dieną 95 L, naktį 80 1. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. liepos mėn. 16 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUUKDiKIC-KC RAMOVE 
aktu. Irena Kegiene, 2652 W. 65th St, Chicago, Di 60629 

Telefoną* 476-7088 

KURIUO KELIU VESTI TUNTĄ 
Kai Brolis Jaunius manęs pa

prašė dalyvautu šiame simpoziu
me ir pasakė temą, "Kuriuo ke
ltu vesti tuntą." ir, kad man ati
teks ginti lietuviškumo gaires, il
gai galvojau, kaip iš viso galima 
būtų atskirti lietuviškumą nuo 
skautiškumo Lietuvių Skautų Są--| 
jungoje. Šios gairės yra taip tamp
riai susijusios mūsų organizacijo
je, 'kad yra net sunku apie jas at
skirai galvoti. Aš manau, kad jei 

las būtu išlaikyti ir toliau skie
pyti lietuviškumą jaunime. 

Norėčiau jums pateikti keletą 
minčių, kaip mes, skautų organi
zacijoje, siekiame ar galime at
siekti lietuviškumo tikslą ir kur, 
įmano nuomone, glūdi jo esmė. 
čia naudosiu savo ir draugų 
skautiško gyvenimo pavyzdžius. 

Pirmiausia, gaflvoju, kad jei 
rimtai pažiūrėtume į skautu or
ganizaciją, pamatytumėme kad 

Stovykloje gražiai įsikūrusi "Arų" skiltis. Nnotr. G. Plato 

STOVYKLOS MINTYS 

kalbame apie mūsų organizaci- i pavieniai skautiški užsiėmimai 
jos tikslus, mes turime sakyti, kad I nėra gyvybiniai svarbūs; nei. 
mūsų pirmaujantis tikslas yra lie- mazgų rišimas, nei vartų staty-1 
tuviškumo ugdymas, o antrasis 
— skautybės principu mokymas, 
o jeri kalbame apie tikslų įgyven
dinimą, tai žinoma, skautybė vy
rauja 

Prieš tęsiant toliau, norėčiau 
paaiškinti kaip aš suprantu „lie
tuviškumą" — tai ne Lietuvos is
torijos, literatūros, ar geografijos 
žinojimas, bet lietuviška dva
sia — pasididžiavimas lietuvių 
kalba ir kultūra ir net pagarba 
jai. Aš taip ir suprantu išeivijos 
organizacijų, įskaitant ir skautų, 
tikslą — lietuviškos dvasios įskie-
pijimas ir ugdymas jaunime. Be 
šio pagrinddnio užsimojimo, mes 
nesbkiriame nuo amerikiečių or
ganizacijų. 

Sprendžiant klausimą, ar t u n 
tą vesti per lietuviškumą į skau-
tavimą ar per skautavimą į lie-
tuviškurną, reikėtų atkreipti dė
mesį į visų lietuvių organizacijų 
bendrą tikslą ^išeivijoje. Mes visi 
siekiame tų pačių rezultatų: sten
giamės jaunimui įskiepyti mef-lę 
lietuviškumui, išlaikyti lietuvių 
kalbą, puoselėti lietuviškus pa
pročius ir organizacijos tradici
jas. Kaip kiekviena organizacija 
šiuos tikslus įgyvendina, priklau
so nuo jos pasaulėžiūros, filosofi
jos ir užsiėmimų — ar per skau
tiškus užsiėmimus gamtoje, ar 
per filosofinius pašnekesius pas 
ateitininkus, ar per pamokas litu
anistinėje mokykloje Bet vis vien 
mes dalyvaujame būdami tos pa
čios kilmės žmonės, kalb me ta 
pačia kalba Tow būt dar dabar 
dauguma jaunesniųjų skautų tė
vų tikisi, kad, įrašydami savo 
vaikus į skautų organizaciją, jie 
daugiau užtikrins, kad jų vaikai 
užaugs geresniais lietuviais. Ar jų 
vaikas bus ar nebus geras skau
tas tur būt mažiau aktualesnis tė
vų rūpestis. Šitaip analizuojant 
mūsų išeivijos skautiškos orga
nizacijos tikslus, rėk ia pripažin
ti, kad daugiau iškyla lietuvišku
mas nei skautiškumas — mes esa
me pirmiau lietuviai, o tada 
skautai; priklausome didesnę; lie
tuvių tautai, o paskui jos šakai 
— skautų organizacijai. Reiškia, 
mes pradedame su lietuviškumu 
ir tada pereiname į skautsiškumą. 
Todėl sakyčiau, kad skautų ir ki
tai organizacijų pagrindinis tiks-

mas, nei audimas, neišugdo lie
tuvybės jausmo. Kiek dabartinių 
ar buvusiu skautų vadovų tiš tik
rųjų atsimena morzės abėcėlę ar 
kaip rišti kiekvieną mazgą, jei jie 
tiesioginiai nebedirba skau
tais? Tačiau, šie žmonės tur i lie
tuvišką dvasią ir daug malonių 
prisiminimų iš dienų, praleistų 
skautų gretose. Mano nuomone, 
lietuvybės jausmo brendimas 
skautuose priklauso nuo dviejų 
dalykų: nuo vadovo, vadovės pa
vyzdžio ir nuo jų sugebėjimo su
burti savo vadovaujamą viene
tą, kad jo vadovaujami skautai 
jaustųsi svarbiais vieneto nariais. 
Vadovo pavyzdys ir vadovavimo 
gabumai dažniausia nusprendžia, 
ar organizacijos nariuose augs 
lietuviškoji dvasia. 

Daug psichologijos bandy
mų ir teorijų teigia, 'kad organi
zacija bus kaip vadovai Ir šeimo
je, ir skiltyse, draugovėse ir tun
tuose, nariai seka vado pavyz
džiu, mokosi iš jo pasisekimų 
ir nesėkmių, stengiasi j am pri
lygti. Todėl yra labaį svarbu, 
kad skautų vadovas ir vadovė pir
miausia galėtų duoti gerą pavyz
dį, būtų subrendę ir turėtų tiks
liai užsibrėžtus užsimojimus. 

Skautų vadovas turėtų mokėti 
pritraukti kiekvieną skautuką, 
skautuke, ją brang'nti ir duoti 
įam-jai suprasti, kad jis yra svar
bus grupės narys. Kai pati pa
galvoju apie savo skautavšmo 
ryškiai stovi kelios vadovės, ku-
dienas, mano prisiminimuost 
rios davė ne tik puikius pavyz
džius bet ir, jų dėka, mes paju
tome, kad mūsų nuomonės, siū
lymai ir, paprasčiausiai, dalyva
vimas skautų Sąjungoje buvo 
svarbūs ir reikalingi. Jos daug 
prisidėjo prie mūsų bendro bren-
dmo, pasitikėjimo savimi ir di
džiavimosi mūsų lietuviška kil
me. Jos taip pat buvo laibai lie
tuviškos ir per jų pavyzdį mes 
pradėjome domėtis lietuvių kal
ba, Eteratūra IT kultūra. FVisime-
nu smagius kičus, kurie buvo ne
paprastai svarbūs, nes vadovei 
buvo ir mūsų draugės. 

SVEIKINAM ' 
STOVYKLAUJANČIUS 

Stovyklon suskridusius Chica 
gos seses ir brolius, jų vadovus ir 
vadoves sveikindami linkime ge
ro oro, giedrios ir darbingos nuo
taikos. Lietuviškas žodis ir smagi 
skautiška daina teskamba stovyk
loje nuo pirmojo vėliavų pakėli
mo iki atsisveikinimo laužo. 

Budėkite! 

SKAUTYBĖS KELIAS 
Chicagos skautininkų-kių ramovė 

Chicagos skautininkių draugovė 

STOVYKLĄ LANKANČIŲ 
DĖMESIUI 

Visų keturių Chicagos tuntų 
skautės ir skautai šiuo metu sto
vyklauja Rako stovyklavietėje, 

Žinau, kad priklausymas gru
pei taip pat ugdo lietuviškumą. 
Kiekvienas žmogus nori priklau
syti kokiai nors jam naudingai 
grupei prie kurios jis gali pel
ningai prisidėti. Kai vadovas su-

Kai aš atsikėliau iš ryto, 
Ir pakvėpinau vasaros orą, 
Tai žinojau, kad stovykla artėja, 
Tai mano didelis noras. 

Iš ryto visi skuba. 
Autobuso visi laukia. 
Į stovyklą visi važiuoja 
Ir visiems taip linksma, dainuoja 

Stovykloj jau atsiradom, 
Palapines visi stato, 
Visi laukia laužo, 
Nes visi jau taip išvargo. 

Aš apie stovyklą svajoju, 
Nežinau, ar taip bus tikrai. 
Žinau tik vieną dalyką, 
Stovykloje laiką praleisiu 

linksmai. 

Alida Vitaltė, 
Birutes draugovė į ^ M i c h S t o v y k l a p r a s i d ė j o 

liepos 12 d. ir baigsis liepos 26 d. 
geba kiekviena skautą taip pri- Viduriniame savaitgalyje ne
traukti ir įtraukti į veiklą, jis iš pos 19—20 d.d. laukiama atsilan-
esmės sako, kad „tu esi vertin- kant svečių — tėvelių, skautiškos 
gas žmogus, mes norime, kad tu | vadovybės narių ir kt. Taip pat 
čia priklausytum ir jauskis kaip laukiama ir savaitgalio stovyk-
namie. „Tokio jausmo suteiki-{ —— 
mas yra nepaprastai svarbus vi
sų amžių žmonėms, o ypač jau
nimui. Jei vadovai sugeba tamp
riai apjungti savo vadovauja
mą vienetą, kuris dirbtų vienam 
tikslui ir jei šis vadovas teikia ge
rą lietuviškumo pavyzdį, galima 
beveik garantuoti, kad geras 
nuošimtis skautų didžiuosis ir 
domėsis lietuvių kalba ir kultūra. 

Dar turėčiau pridėti, kad skau
tų organizacija niekad neturėtų 
atstoti lituanistinių mokyklų. Li
teratūros, kalbos, istorijos k ge
ografijos tiesioginis dėstymas ne
priklauso skautų užsiėmimų re
pertuarui. Tai yra mokyklų už
duotis. Tačiau, reikėtų pripažin
ti, kad skautų organizacija tur 
būt geriau sugeba išgvildenti lie
tuviškos dvasios brendimą jauni
me negu lituanistinės mokyklos. 
Tai ne visai mokyklų kaltė. Lie
tuvybės dvasia yra ugdoma per 
asmeniškas pažintis, pavyzdžius, 
draugystes, ka; artimai paliečia
me asmens gyvenimą. Dažnai 
mokyklose tai yra neįmanoma 
padaryti, kai klasėje yra apie 15 
mokinių, vienas mokytojas, suo
lai ir kietai nustatyta programa. 
Skautuose, tačiau, yra mažesnės 
grupės, didesnė gadimybė asme
niškam kontaktui, draugysčių 
formavimui, lankstesnė progra
ma ir nėra spaudimo būtina at
tikti „pamokas" ar užsiėmimus. 
Labai dažnai, jei ko nors per 
daug nestumiame, jis savaime 
pasidaro. Mano nuomone, taip ir 
būna su lietuviškumu Lietuvių 
skautų sąjungoje. 

lautojų — vyresnių sesių ir bro- j 
lių, dėl įvairių priežasčių nega
linčių pasinaudoti pi lnu stovyk
lavimu. Savaitgalio stovyklauto
jai privalo atvykę stovyklon tuoj 
pat prisistatyti savo tunto sto
vyklos viršininkui-kei, užsiregist
ruoti ir atlikti kitus reikalingus 
formalumus. Savaitgalio stovyk
lautojai įsijungę stovyklon be 
išimčių laikosi visų stovyklos tai
syklių ir privalumų. 

Primenama lankytojams, kad 
stovyklautojams neveŽtų nei 
maisto, nei gėrimų. Michigano 
valstijos įstatymai draudžia sto
vykloje laikyti ar naudoti svaigi
namuosius gėrimus ar atsivežti 
šunis bei kitus naminius gyvu
lėlius. Stovyklų vadovybės prašo 
visus griežtai laikytis nustatytos 
tvarkos. Visais klausimais krei
piamasi į stovyklų viršininkus a r 
tųntminkus. 

KVIEČIAME l SĄSKRYDI 

Visos vyr. skautės, skautai vy
čiai, gintarės ir jūrų būdžiai yra 
kviečiami dalyvauti jiems ruošia
mame sąskrydyje, kuris vyks <rug-
piūčio 29 - rugsėjo 1 A d , Ro
muvos stovykloj, Kanadoj . Sto
vyklos pavadinimas „II-oji Siau
rės Pašvaistė". Sąskrydžio mintis 
— "Jaunojo vadovo siekimas". 
Registracijos mokestis — dešimt 
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Palto iSlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus ii jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO pnaancrata mokama S anksto 
metams -į metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00 
Kanadoje U.S.A 40.00 22.00 15.00 
Užsienyje 40.00 22X» 15.00 
Kitur 38.00 20.00 13.00 
Savaitinis 25.00 15.00 

• Administracija dirba kas-1 • Redakcija straipsnius taiso sa-
dlen nuo 8:30 iki 4:30. šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. ! nių nesaugo. Juos grąžina- tik is 

I anksto susitarus Redakcija už 
• Redakcija dirba kasdien i ^ ^ „ „ j turinį neatsako. Skel-
* :3° ~ 4-"00. Šeštadieniais j b i m ų dainos prisiunčiamos gavus 
8:30 - 12HM. j o r a š y m ą . 

dolerių (įskaitomas į bendrą sto
vyklos mokestį) prisiunčiamas su 
registracijos lapais. Pilnas są
skrydžio mokestis — 35 dol. su
simokėjusiems iki rugpiūčio 1 d. 
Vėliau mokantiems — 40 dol. 
Čekius rašyti R Nekrošius vardu. 
Prašoma nedelsiant registruotis 
sekančiu adresu: ps. Raminta 
Nekrošienė. 55 Robin Hood Rd., 
Islington O n t 1494 2W6, Cana 
da. 

Suvažiavimas bus įdomus ir 
naudingas. Suskriskime visi — 
susipažintum, užmegzkim naujas 

draugystes, praplėskime savo 
skautiškų žinių lobyną. Visi kvie
čiami ir laukiami. 

VERTINA SKAUTIŠKĄ 
TALKĄ 

Chicagos skautija nuoširdžiai 
ir uoliai talkino įvairiuose praėju
sios Šeštosios Lietuvių Tautinių 
šokių šventės darbuose. Visa eilė 
skautininkų-kių buvo aktyviai 
įsijungę į šventės organizavimo ir 

'iiiiirniiiiniiiinimiuiiuuiiiiuiimiiiiiii 
BRICKWORK • TUCKPOINT1NG 

CHIMNEY REPAIR 
40 years experience in industrial, 
commercial and residential work. 

J. LEONARD — 459-8874 
CHGO. TEL. — 525-0M1 

luiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiiimiiiii i i i i i i 

pravedimo komiteto darbus. Di
džioji skautiško jaunimo dalis, 
priklausanti įvairioms šokių gru
pėms, dalyvavo didingoje prog
ramoje Na, o tie, kurie nešoko 
— budėjo prie įėjimų, nurodinė
jo vietas, talkino tvarkos palai
kyme, šventės leidinio platinime 

(Nukelta į 4 pusL) 

KERNAVĖS TUNTO "KEPURINES" STOVYKLOS DAINA 
Žodžiai: TV. UžubdUenės 
Muzika: St. Sližio 

Karaliaus Mindaugo sena Kernavė 
Pirma budėjo amžių glūdumoj. 
Ištikimybės pažadą mes davę 
Budėsim žemėj nors ir svetimoj. 

Lietuviškasis žodis, kad netiltų, 
Kad būtų meUė artimui gyva 
Ir metų metais į padangę kiltų 
Žaliosios rūtos mūsų vėliava. 

Rankas, dainas ir šypsenas supynę, 
Keliaujam Dievo, artimo keliu. 
Lai skamba sutartinė kernaviečių, 
Tėvų šalie, aš taip tave myliu. 

Nuo KETVIRTAD., LIEPOS 17 D. 
SPECIALUS PASIRINKIMAS MENISKŲ BRANGENYBIŲ 

PPJES "SIDEWALK SALE" — IŠPARDAVIMĄ — 
10% KI 50% NUOLAIDA. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLATT1S 

m 
VINCAS BKEZGYS -

Teisių daktarai 
2458 W. 8»th Street, Chicago, m. 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

SIDEWAU SALE-IŠPARDAVIMAS 
įvyks liepos 24 - 25 - 26 d. 

i s i k i r p k i t e 

SU ŠIUO KUPONU 
30% nuolaida perkant virš $300.00 
20% nuolaida perkant virš $100.00 
10% nuolaida perkant iki $100.00 

TTk 10'' nuolaida už "coltectables" - rinkinius. 
j Dar speciali grupe įvairių daiktų išparduodama net už puse kainos, i B 

Kuponas galioja iki 1980 m. rugpiūčio 4 d. . 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medkal Building). Tet. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai. pagal susitarimą: pirmad. irketv. l-4ir 
7-9: antrad. ir penkt 10-4: šeštad. 10-3 vai 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Tel ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien l-3val ir 6-8-vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vat": pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir sėst. 
uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel. RE 7-1168: rezid 239-2919 

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai: pirmad . antrad . ketvirtad. irperfktad. 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Tetef. - 282-4422 
Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE 

4200 NO. CENTRAL AVE 
Valandos pagal susitarimą. 

Hummel 
Anrl 

Pewter 
PorceUno KM* 

Kaijri ar mama neužmirSo nupirkti baterijų mano lemputei?" svarsto, lauk 
dairias atsrl antausy tėvelių, vilkiukas, ilgesingai žvelgdamas į vieškeliu pra-
vailuDjančius automob^ius NtMr. Pauliaus Vitkau* 

Pagaliau, negaliu atvirai nei 
su ramia sąžine sakyti, ikad skau
tai vadovai turėtu vesti tuntą 
vien per lietuviškumą į skauta
vimą ar vien per skautavimą į 
lietuviškumą. Mano nuomone, 
abi gairės turėtų būti vienodai 
puoselėjamos kiekviename skau
tiškame vienete; jos viena kitą 
papildo. Be to, jei nepabrėžtume 
skautavimo, tai jaunimas galė
tu stoti į bet kokią lietuvišką or
ganizaciją, o jei nesigilintumėme 
l lietuviškumą ir tik norėtume 
auklėti vaikus pagal Baden - Po-
wellio filosofiją, tai galėtumė
me dabar išbraukti „lietuvių" iš 
Lietuviu Skautu Sąjungos ir sto
ti į amerikiečiu skautu organiza
ciją. 

ps. fil. Danutė Bru&ytė 

Uadro 
Dresdeo 
Kristalas 
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Ofs. PO 7 6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71tt St., Chicago, TU 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNTE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara šiokiadieniai* nao S *aL ryto W • vaL 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto fld 830 vai. vakaro 

D. KUHLMAN, B.S„ Registruota* vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

6132 S Kedzie Ave Chicago 
*WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos k buto te l . 6521381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr.. treč. 

ketv 10 iki 6 vai Se5tad 10 iki 1 vai. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
T e l . - G R 6-0617 

6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai: pirm . antrad . ketv ir peąktad 2-5ir 
6-7 — iš anksto susitarus 

OH tel 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Vest 63rd Street 
Vai : pirm , antr ketv ir penkt. 

2 - 7 ) Šeštadieniais pagal susitarimą 
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Okupuotoje Lietuvoje 
•••i 
•••t 

•••l 

SODYBŲ NAIKINIMAS 
Nepriklausomoje Lietuvoje 

buvo apie 300,000 žemės ūkių. 
Tai buvo labai įspūdingas ūki
nis ir tautinis veiksnys, kuriuo 
rėmėsi visas valstybės bei tau
tos gyvenimas. Kaimuose gy-

S veno 77 proc. visų gyventojų. 
, Lietuvos kaimas ir vienkie-
' miai ilgus Šimtmečius saugojo 
'.ii!ir iSsaugojo lietuvių kultūrą, 

papročius, duodavo Lietuvai 
-geriausius žmones. Todėl n e 
". nuostabu, kad lietuvis žem-
• dirbys savo žemę mulėjo, vi

somis išgalėmis ją gerino ir 
gynė. 

— Bet atėjo 1940 metų vasara ir 
nuo jos prasidėjo Lietuvos ūki
ninkų tragedija. Okupantai ru
sai iŠ karto sumanė sunaikinti 
pagrindinę lietuvių tautos eg-

j_ zistencijos bazę — ūkininkų ą, 
atimant iŠ žemdirbių Žemę ii 
juos ištremiant į Sibirą. Po kele 

„ to masinių deportacijų dau-
. gelis lietuvių sodybų liko tuš

čių. Su ironišku sarkazmu 
raudonieji įkūrė maskoliškus 
dvarus — kolchozus bei sov-
chozus ir į juos suvarė nuo de
portacijų likusius žemdirbius 
darbui, palikdami jų asmeniš
kiems reikalams tik po pusę 
hektaro žemės ir tai tik lai
kinai, ne nuosavybėje. Lie
tuvos ūkio sukolchiozinimas 
pareikalavo naujų deportacijų, 
nes nuo amžių savo ūkeliuose 
gyvenę žmonės nesutiko ge
ruoju iš savo sodybų išeiti. 

* 

TOTORIAMS GRĖSĖ IŠNAIKINIMAS 
Po 35 metų prisimena beveik pavykusi genocidą 

— N u o čia prasidėjo Lietuvos 
ūkininkų, ypač jaunimo, bėgi
mas į miestus, kur gyvenimo 
bei darbo sąlygos buvo kiek 
geresnės, kaip sugriautame že
mės ūkyje. 1979 metais mies
tuose jau gyveno 2,062,000 gy
ventojų (61 proc.), kolchozuose 
bei sovchozuose tebuvo likę 
1,550,000 gyventtojų, arba tik 
39 procentai visų Lietuvos žmo-
ttiųv "daugiausia senyvo am
žiaus, kuriems jau buvo sunku 
įsikurti miestuose. 

Bet ir kaimų gyventojų tiku
čiai negalėjo ramiai gyventi. 
Maskvos patvarkymu, jie tu
rėjo savo senąsias sodybas 
palikti ir iš naujo kurtis kol
chozinėse gyvenvietėse. Palik
ti kitados buvusias dailias so
dybas, sodus, medžius, ūkinius 
trobesius ir iš nauja kurtis skur
džiuose valdžios nustatytuose 
mažuose standartiniuose ne
skoninguose nemeliuose, kurie 
savo išvaizda primena dau
giau degtukų dėžutės, kaip 
gyvenamuosius namus. Kad tie 
nauji "namai" yra labai var-

"gingi, pripažino ir sovietinė 
spauda. Savo laiku "Tiesa" 
(1975.IV.27) apie juos Šitaip ra-
Sė: "Iš viso nemaloniai nutei
kia ūkio statybininkų darbų ko
kybė. Pro grindų plyšius 
katinas išlįstų. O jau sienos! Ne 
nudažytos, bet stačiai išteplio
tos atgrasiomis spalvomis..." 

Nereikia stebėtis, kad Lietu
vos ūkininkų likučiai visomis 
išgalėmis stengėsi savo senose 
sodybose laikytis. Už tat 
okupacinė valdžia specialiais 

•potvarkiai jiems uždraudė 
senąsias sodybas remontui, 
nedavė leidimų pirktis rei
kalingų medžiagų ir varu varė 
keltis į kolchozines gyven
vietes. 

Per paskutinius 13 metų 
sodybų naikinimas vykdomas 
planingai. Per tą laiką iškelta 
apie 77,000 vienkiemių, pasta
tyta 84,000 individualinių na
mukų ir koperatinių butų. Ta
čiau 1980 metų pradžioje dar 
buvo 146,000 vienkiemių, kurie 

, . turės būti iškelti į kolchozines 
gyvenvietes. Pagal Maskvos 
planus, paskutiniai Lietuvos 
vienkiemiai turės būti lik-

. . viduoti 1990 metais. Nuo tada 
lietuviškų sodybų tikrovėje ne-

—bebus. Buvusių sodybų bei ūki
nius pas'-atų pavyzdžius bus 
galima pamatyti tiktai planin
gai kuriamam etnografiniame 
muziejuje, prie Rumšiškių. 

* 
> Kadangi Lietuvos žemdir

biai geruoju į kolchozines 
gyvenvietes nesikelia, o jėgos 
pavartojimas šiuo metu oficia
liai "ne madoje", komunistų 
partija nutarė sodybų naikini
mą pagreitinti "melioracijos" 
priedanga. Maskva uždeda Lie
tuvos žemės ūkiui vis didesnes 
maisto produktų duokles. Įsa
kyta išarti nenaudojamus ar 
menkai naudojamus žemės plo
tus: balsas, pievas, raistus, krū
mus, pamiškes ir net gyven
tojų sodybinius sklypus. 
Melioracija naudojama ten, 
kur ji reikalinga, bet dar daž
niau, kur nėra reikalo ją nau
doti. Jos tikslas — naikinti so
dybas, priversti gyventojus iš 
jų su savo kuklia manta bėgti, 
dažniausia į nežinią. 

Šis sodybų naikinimas atsis
pindi ir šių dienų okupuotosios 
Lietuvos rašytojų kūryboje. 
1974 metais buvo išleistas ra
šytojo Vytauto Bubnio (gim. 
1932 m.) romanas "Po vasaros 
dangum". Štai vieno romano 
veikėjų — traktorininko, kuris 
okupacinės valdžios įsakymų 
naikina sodybas, žodžiai: "Ta
čiau tu nežinai ir niekada nesu
žinosi, ką jauti, kai tau liepia 
sėsti ant traktoriaus ir versti 
žydinčias obelis. Važiuoji ir 
verti medžius, ir baltu debesiu 
rūksta žiedai. Šitaip verti ir 
obuoliais aplipusias obelis, 
traškai traktoriaus vikšrais. 
Taip reikia... Ir vis dėlto, kad tu 
pamatytum tų žmonių akis, kai 
jie žiūri į mirštantį sodąJie 
sodino ne dėl pinigų, ne dėl kaž 
kokios naudos — kad būtų gra
žu, medžius sodino... Ir, sakyk, 
tas žmogus, kuris kartą matė, 
kaip jo grožį suniokojo trak
torius, ar kada nors su tikra šir
dim sodins naują sodą?. Jį nuo
lat persekios mintis — viskas 
laikina, viskas ligi naujo nu
rodymo... Kodėl tėvas, eida
mas pro- seną sodybvietę ku
rios jau nė žymės nebelikę, 
sustoja ir pažiūri? "Čia mes 
gyvenom!" — kartą pasakei tu, 
kai nebuvo jau nei trobesių, nei 
medžių; pasakei kaž kaip iškil
mingai ir graudžiai...' Anais 
metais į kaimą užklydo tau
tosakos rinkėjas ir klausia: 
"Kur dabar dingo dainos apie 
rugelį žiemkentėlį?.." 

Kai apie XX-įo amžiaus 
„civilizuotus ir kultūringus" 
Šios planetos ūkiško ir poli
tinio gyvenimo vairuotojus 
bus rašoma bešališka istorija, 
kuri užpildys storokus knygų 
tomus, tai jie negalės daug 
p a s i d ž i a u g t i už j i e m s 
priskiriamos politines drąsos 
nuopelnus. Gal kaip tik 
priešingai: jie bus apkaltinti 
prisidėję prie neužpelnytų dau
gelio tautų kančių. 

Nuo pat II-jo pas. karo 
užbaigimo ligi paskutinių 
dienų milijonai politinių pabė
gėlių iš daugelio kraštų iš visų 
kontinentų, ir jų tėvynėse 
likusieji tautiniai kamienai su 
širdgėla ir dažnai nusivylimo 
ir paniekos pareiškimais stebi, 
kaip vakariečiai, demokratijų 
Sulai, prekiauja žmonių kan
čiomis, vargais, krauju ir 
prakaitu. Ir ligi sužvėrėję 
komunizmo „ a p a š t a l a i " 
nepaliečia jų kišenių, tai daž
niausiai tyli, lyg niekur dėti. 

Čia daug kartų primintų 
žmogžudiškų faktų, susijusių 
su kinietiško ar sovietinio 
komunizmo įgyvendinimu ar 
pietryčių Azijoje ar Art. 
Rytuose ar plačiose Afrikos 
kontinento teritorijose, nesi
rengiu kartoti. Tik noriu 
priminti apie neseniai pasi
rodžiusią prof. Alan Fisher 
knygą „Krymo Totoriai". A. 
F i s h e r dės to i s t o r i j ą 
Michigano valstijos universi
tete. Joje, kaip vienoje iš šio 
pobūdžio pirmųjų veikalų, au
torius mėgina pakelti už
dangą apie šios tautos 
mažumos likimą. Šio veikalo 
apžvalga tilpo „Conservative 
Digest" mėnraščio š.m. gegu
žės—birželio laidoje. 

Helsinkio sutartis 
Knygą autorius pradeda 

BR. AUŠROTAS 

1975 m. Helsinkio sutarties 
įžangos žodžiais, kad „sutartį 
pasirašiusieji kraštai pri
pažįsta visuotinę žmogaus 
teisių ir laisvių prasmę, kurių 
gerbimas sudaro pagrindus 
taikai, teisingumui ir gerovei. 

Sutarčiai priklausą kraštai, 
kurių teritorijoje gyvena tau
tinės mažumos, gerbs ten 
gyvenančių žmonių teises ir 
jie bus lygūs prieš įstatymus 
— Helsinkio sutartis, 1975 m. 

Po šių gražiais sakiniais iš
dabintų įžanginių minčių 
veikalo autorius nurodo, kad 
„šiandien niekam nėra jokia 
paslaptis, jog Sov. S-ga, pasi
rašiusi minėtą susitarimą, 
nekreipia dėmesio į šio susi
tarimo nuostatų gerbimą". 

Prof. Jurij Orlov'as, 1976 m. 
gegužy sudarė rimtų asmenų 
grupę sekti, kaip Sovietų 
vyriausybė vykdys savo pa-
čioapasirašytos sutarties nuo
statų įgyvendinimą savo 
žemėse. Ir vos tik ši grupė pra
dėjo savo veikimą, kaip jos 
steigėjas prof. J. Orlovas buvo 
suimtas ir nuteistas kalėti 4 
metus. Šiuo metu jis tebekali 
vienoje iš priverčiamojo darbo 
s tovyk lų už per stropų 
Sovietų vyriausybės Hel
sinkio sutarties vykdymo prie
žiūrą. (Past.: man atrodytų 
kad prof. J. Orlovui turėjo būti 
žinoma, kad tik KGB, na, ir 
dar milicija tėra įpareigota 
sekti piliečius, bet ne piliečiai 
sekti vyriausybę — aut.). 

Kas t ie totoriai? 
Mums,lietuviams, iš istorijos 

ir iš gyvenimo totoriai yra 
žinomi vieniems plačiau, ki
tiems kiek siauriau. Tačiau 
veikalo autorius teigia, kad 
„girdi JAV esanti beveik 

paslaptis, kaip žiauriai yra 
pažeidžiamos Krymo totorių 
žmogiškos teisės Helsinkio 
sutarties rėmuose. Jie yra net 
baisesnėje būklėje už Sovietų 
žydus. Jiems gresia kultūrinis 
ir fizinis sunaikinimas". 

Prieš II-jo pas. karo pradžią 
1940 m. „po buožių, nacio
nalinių buržujų ir kitų režimo 
priešų išnaikinimo 1921 m. iš 
vadinamos Lenino įkurtos 
Krymo Totorių autonominės 
socialistinės respublikos 
Kryme iš viso beliko vos 
500.000 totorių". 

II-jo pas. karo pradžioje, kai 
tik nacių Vokietija pasiekė 
Krymą, tai dar likusieji 
aktyvūs totorių vadai 
organizavo „savisaugos dali
nius". Sakoma, kad į juos 
buvo įstoję apie 20,000—30,000 
asmenų. Jie padėję vokie
čiams kovoti prieš sovietinius 
partizanus Krymo kalnuose. 

Žiaurus kerštas 
1944 m. pavasarį, kai tik 

Sovietų da l in ia i išvarė 
vokiečius iš Krymo totorių 
apgyventų vietovių, tai tuojau 
prasidėjo likusių gyvų totorių 
gaudymas. Buvo areštuojami 
ne tik tie, kurie bendradar
biavo su naciais, bet ir tar
navę Sovietų armijoje, KP 
nariai ir už Sovietus kovoję 
partizanai. Jie visi buvo 
išvežti ir apgyvendinti stovyk
lose centrinėje Azijoje. 

Pagal naujausius duomenis 
iš įvairių patikrintų šaltinių iš 
savo sodybų į benamių sto
vyklas buvę ištremta 283,000 
asmenų, o į stovyklas teat
vyko tik 157,000. Tuo būdu 
pakeliui buvo numarinti 126,-
000 žmonių. Kremliaus dikta
toriai tikėjosi, kad Si likusioji 
totorių giminės saujelė visiš
kai išnyks ir sutaps su aplin-

Ne kitaip yra ir okupuotoje 
Latvijoje, Estijoje. Po 1975 me
tų inventorizacijos okup. Lat
vijoje dar buvo likusios 135,000 
sodybos iš buvusių 236,796 
sodybų (1939 m. statistika). Ta
čiau dabar, kaip rašo rygiškė 
"Ciną", "dauguma jų yra 
griuvėsiai — tušti paliktieji na
mai". Ir nė žodeliu nepra
sitaria, kodėl taip atsitiko, kad 
žlugo Latvijos ūkis. "Ciną nė 
žodeliu neprisimena, kad tuš
čios sodybos Latvijoje atsirado 
po dviejų didelių — masinių 
deportacijų ir dėl statybinės 
medžiagos nedavimo sodybi
niams pastatams remontuoti. 
Apie tuos tuščius paliktus na
mus bei griuvėsius pasisako 
laikraštis, kad reiktų juos nu
griauti, ypač kur arčiau Rygos 
ir kitų miestų. Toje žemėje 
miestelėnai esą galėtų pasis
tatyti poilsio namelius. Rygos 
miestas jau surusintas, jame 
tegyvena tik 32 proc. latvių. 
Taigi labai maža vilties, kad tie 
"poilsio nameliai" patektų į lat
vių rankas. Ta pati "Ciną" ra
šo, kad Daugpilio ir Kraslavos 
rajonuose tokius paliktus tuš
čius namus j au esą įsigiję lenin
gradiečiai, taigi rusai, bet ne 
latviai. Latvijoje esą kasmet 
numatyta nugriauti 10,000 so
dybų, o dabar ten dar esą 90,000 
sodybų. Paskutinės sodybos tu 
retų būti nugriautos 1990 me
tais. 

Taip Pabaltijo kraštuose oku
pantai naikina sodybas, keičia 
tradicinės aplinkos vaizdą, 
kolonizuoja kraštus rusais. Ir 
niekas jų sudrausti negali, nes 
1975 m. Helsinkyje JAV-bės ir 
kiti kraštai pasižadėjo "nesi
kišti į kitos valstybės vidaus 
reikalus..." b.kv. 

Belgų kariuomenes dalinys Vakarų Vokietijoje 

Tokiomis šluotomis Sovietų kareiviai šluoja savo kareivinių kiemą 

Mająja jų nemėgusiais čia
buviais — uzbekais. Tačiau 
įvyko kažkas neįtikėtino: šian
dien ta mirti nusmerktoji 
grupė žmonių ne tik nemirė, 
bet žymiai sustiprėjusi kovoja 
prieš visagalintį sovietinį 
režimą: mėgina atgauti savo 
istorines vietas ir teises. 

Iškovotos nuolaidos 
Po ilgų II-jo pas. karo 

totorių veteranų pastangų 
buvo atšauktas potvarkis, 
pagal kurį „visi totoriai turėjo 
registruotis milicijoje kas dvi 
savaites". Po garsiosios 
Chruščiovo kalbos, 1957 m. 
pasmerkusios stalininį režimą, 
Taškento totoriams buvo 
leista savo kalba spausdinti 
laikraštį „Lenino Vėliava". 
Šio spausdinto žodžio dėka 
jiems pavyko nustatyti savo 
tautinę tapatybę: jie pradėjo 
burtis į bendruomenes (ne į 
klubus) mokė vaikus savo 
kalbos, istorijos ir gaivino 
viltį, kad vieną dieną ir jiems 
būsią leista sugrįžti į namus. 

Jau 1963—66 laikotarpyje 
šių bendruomenių atstovai 
daug kartų lankėsi Maskvoje, 
prašydami leidimo leisti grįžti 
į namus. Jų atstovai dažniau
siai atsirasdavo ten, kur jų 
mažiausia laukdavo: sve
timšalių komunistų atstovų 
suvažiavimuose. Raud. aikš
tėje ir pan. Žinia, policija 
griežtai kovojo prieš „tvarkos 
ardytojus", juos areštuodavo, 
teisdavo. Bet kova tesėsi. 

Pagaliau po įspūdingos 1967 
m. liepos mėnesio demonst
racijos Taškente Sovietų 
vyriausybės pareigūnai surike 
priimti Kremliuje totorių dėle 
gaciją. Po ten įvykusių pasi
tarimų buvo išleistas įsakas, 
atšaukiąs visus kaltinimus 
totoriams už būtus ir nebūtus 
nusikaltimus. 

Neleidžia grįžti 
Nuo 1967 m. gal daugiau 

kaip 7,000 totorių šeimų 
mėgino grįžti į savo buvusius 
namus, į Krymo pusiasalį. Ir 
gal tik kelioms šeimoms po 
ilgų Golgotos kelių pavyko ten 
pasilikti. Iš norinčių grįžti 
dabar reikalauja, kad jie 
turėtų darbo leidimus ir būtų 

Kryme milicijoje užsiregist
ravę, prieš išvykdami iš 
senosios vietos. Aišku, tie 
formalumai yra nenugalimi. 

Žinančių reikalus sakoma, 
kad „1978 m. rugpiūty Sovietų 
ministerių taryba išleidusi 
potvarkį (Past.: jau p. Brež
nevui ir Co. pasirašius Hel
sinkio sutartį 1975 m. — 
aut.), kuriame įspėjamos visos 
rajoninės administracijos 
įstaigos neįsileisti į Krymo 
pusiasalį ir jokiu būdu 
neregistruoti tose vietose 
totorių tautybės asmenų". 

Dar k i t a m e v i e š a i 
nepaskelbtame 1978 m. 
balandžio mėn. Uzbekų 
Vidaus reik. ministerijos 
potvarkyje nurodoma, kad 
„totorių tautybės piliečiams, 
buv. Krymo gyventojams, 
neleidžiama išvykti į Krymą, 
neturintiems darbo ir apsi
gyvenimo leidimų". Aišku, 
kad norintieji išvykti į namus 
tokių leidimų iš anksto niekur 
negali gauti. 

Bet abu potvarkiai griežtai 
prieštarauja Sovietų konsti
tucijai ir, jeigu jums patinka, 
Helsinkio sutarčiai. Totorių 
vadai reikalauja, kad nusikal-
tusieji prieš Sovietų kons
tituciją būtų patraukti teismo 
atsakomybėn. Bet ar varnas 
varnui akį kerta?! 

Nežiūrint kliūčių, daug to
torių kovotojų sėdi kalėjimuo
se, kur susitinka panašių į 
save, taip surasdami ištikimų 
draugų, vėliau padedančių ves
ti kovą už žmonių teises. Nėra 
abejonės, kad ir totoriai laimės 
savo teisėtą kovą už istorinę 
tėvynę. 

Europos Bendruomenė yra 
nutarusi nuo birž. 21 d. pa-
aikinti teikimų papiginimų 
parduodamai Sov. Sąjungai 
mėsai. Tai padaryta dėl 
Afganistano okupavimo ir 
JAV paskelbto ekonominio boi
koto. Praeitais metais iš Euro
pos Bendruomenės į Sov. 
Sąjungą buvo eksportuota 
apie 60.000 tonų mėsos iki 
S. m. birželio mėn. 21 d. ir buvo 
prašyta subsidijų 60,000 tonų 
mėsai į Sov. Sąjungą, bet Euro
pos Bendruomenės komisijos 
nutarimu subsidijos nebebuvo 
taikomos, (t) 

SLAPTAS KUNIGAS 
RUSIJOJE 

J u o z a s V a i č e l i ū n a s 

Magazin. Perėjau visą magaziną, o sau norimų 
marškinių nusipirkti negavau. Nusipirkau 
lagaminėlį. Keturis kartus perėjau tą magaziną nuo 
viršaus iki apačios. Kai išėjau iš magazino, pamačiau 
eilę žmonių prie vienos krautuvės. Atsistojau ir aš 
eilėje. Gal čia parduodamos vertingos prekės, kurių 
Rusijoje taip maža. Kai patekau į vidų — čia 
pardavinėjo moterų nailonines kojines. Aš labai 
apsirikau ir norėjau išeiti, bet neįmanoma. Moterys 

Volga. Lagaminus sudėjome į bagažinę, sėdome į 
automobilį ir Kuznecovas nurodė šoferiui kur 
važiuoti. Atvažiavome į tarptautinį aerodromą. 

Netrukus atvažiavo du vyrai, kurių vienas atrodė 
ne rusas (Makinen, kaip vėliau sužinojau). Po kelių 
minučių atėjo dar du vyrai ne rusai. Vienas jų 
pasisveikino su Makinen ir tada kreipėsi į mane: 
'Tėve Ciszek. man malonu sutikti jus". Aš žvilgterė
jau į jį, nusišypsojau ir padėkojau už sveikinimus. 
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Kitą d ieną 
pasivažinėti. Kai 

mane stabdė. Esą, galima pirkti tik dvi poras. _ , 
Jos Pirmą kartą po 23 metų išgirdau mane vadinant tėvu. 

prašė, kad aš nupirkčiau dėl jų. Sakau, kad neturiu Jis buvo Mr. Kirk iš JAV. konsulato Maskvoje. 
laiko. Bet jos mane nugalėjo, nes grįžti buvo Jis pakvietė mane prie stalo ir padavė pasirašyti 
neįmanoma. Nupirkau dvi poras už 10 rublių. kažkokį raštą. Aš pasirašiau. 

i š v a ž i a v o m e automobil iu 
jis man aprodinėjo Maskvos 

Aš dar 
kartą užėjau į GUM, bet negavau kas man buvo 
reikalinga ar reikiamo dydžio. Pagaliau norėjau 

grožybes, aš vis galvojau, kad laukiamos mano nusipirkti žuvies taukų. Viena pardavėja pasakė, kad 
seserys, todėl aš čia esu užimamas. Aplankiau ir už bloko yra centralinis vaistų sandėlys. Ten aš 
Lenino mauzolėjų. Prie jo sukalbėjau maldą ne prieš galėsiu tai gauti. Kai nuėjau, ir tenai išgirdau 
jį, bet už jį. Ir jis buvo žmogus ir gal dabar labiausiai 
reikalingas maldų. Tiesa, jo įvestoje sistemoje jis ir jo 
įpėdiniai nukankino milijonus žmonių, bet pasaulyje 
buvo ir daugiau tironų. 

Viešbutyje, mano kambaryje Kuznecovas pasakė, 
kad jis turįs kai ką pasakyti. "Na, pagaliau", 
pagalvojau aš. Jis pasakė, kad aš išleisčiau visus 
savo pinigus, išskyrus 90 rublių. Gali ką nori pirkti, 
valgyti, gerti. Rytoj pirmą valandą po pietų jis vėl 
pažadėjo pas mane ateiti. 

Aš nuėjau į GUM — Gosudarstveni Universaini 

atsakymą — niet (Ir tas buv Maskvoje). Pagaliau 
grįžau į viešbutį. 

Palaiminimas Rusijai 

Kitą dieną pradėjau pakuotis. Atėjęs Kuznecovas 
pasakė, kad visus rusiškus dokumentus palikčiau. Jis 
juos pasiėmė. Kai viskas buvo supakuota, su 
lagaminais nusileidome į priėmimų patalpą. Čia 
apmokėjau sąskaitas, atgavau pasą, kurį pasiėmė 
Kuznecovas. Išėjome iš viešbučio. Prie durų stovėjo 

"Dabar, Tėve Ciszek, jūs esate vėl JAV pilietis". 
Aš nustebau. Tai graži pasaka. Kitas konsulato 
tarnautojas man iškeitė 90 rublių į 100 dolerių. Dar 
man buvo likę 3 rubliai. Užėjome į kavinę išgerti 
arbatos. Tik pradėjus gerti arbatą, atbėgo vienas 
KGB pareigūnas ir šūktelėjo, kad skubėtume į 
lėktuvą. Išskubėjome. Lėktuvas buvo BOAC jet Britų 
kapitonas sutiko mus prie lėktuvo laiptų: 'Tėve 
Ciszek ir Mr. Makinen, galiu aš matyti jūsų^bilietus?" 
Mano bilietas buvo I klasės, o jo — turistinės. Bet 
mums leido sėsti kartu. Abu žvilgterėjom pro langą. 

Netoli stovėjo Mr. Kirk, Kuznecovas ir keletas KGB 
pareigūnų. Mes jiems pamojome, bet jie mūsų 
nepastebėjo. Kai kilome į orą, aš persižegnojau. Ore 
peržegnojau ir tą kraštą, kurį aš palieku. 

_ (Pabaiga) 
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Ryšium s u š ia švente, įvyks tau
todailės paroda rugsėjo 6 d. Bos
tono miesto rūmuose. Parodą su
tiko suruošti Liet. Tautodailės 
institutas. Vieta tačiau ribota. 
Eksponatu atrinkimui sudaryta 
komisija, kurią sudaro dailinin
kai V . Vizgirda, P. Martinkus, 
K. Rastenienė, G. Duobakė-Phil -
lips. 

Prašome visų lietuvių, kurie 
turi aMtentisku liaudies meno dir
binių iš audiniu , drožinių, gin
taro ir pan. pristatyti liepos 25 -
2 6 dienomis pas Povilą Martinku 
S. Bostone, ted. 268-4154. 

M I N K Ų R A D I J O G E G U Ž I N Ė 

Seniausia lietuviška radijo 
programa Naujojoj Anglijoj ren
gia savo 4 6 m. sukaktuvių meti 

leis Antanas Andrulionis nuo 
L i e t pil. klubo, 1:30 vai . pp . 

Gegužinės šeimininkas Vytau
tas Jurgėla. Skanius lietuviškus 
valgius gamins šeimininkė M o 
nika Plevokienė, ir jos malonios 
pagalbininkės. Rengėjai kviečia 
visus į šį linksmą, lietuvišką, me
tinį radijo gegužinę užbaigti šią 
vasarą kartu su savo draugais ir 
pažįstamais. Bu malonaus pasi
matymo! 

Steponas ir Valentina Minkai 

PAGERBS JOE C A S P E R A 

Be aukščiau paminėtų fkun. 
Michaelį Bourdeaux ir Juozo Ka
počiaus, Lietuvos Vyčiai savo 67-
t a m e seime rugpiūčio 7 d. Park 
Plaza viešbuty Bostone specia
liu pažymėjimu pagerbs Joe 

LB politines konferencijos Washingtone kalbasi CSCE Stabo pareigūnė Mar-
garet Donovan, Lietuvos atstovas dr. S. Bačkis, Philadelphijos LB apyl. pir
mininkė T. Gečienė. Nuotr. R. A. Stkbio 

PABALTIJO TAUTŲ TRAGEDIJOS 
UŽKULISIAI 

C L A S S I F I E D G U I D E 
B E A L E S T A T E 

nę gegužinę gražiame lietuviška-1 S 4 5 ***' ; k a iP. * į * ? " , į J o e 

m e Ramuvos Parke, 71 Clare-
mount Ave. , Brooktone, sekmadie
nį, rugpiūčio 10 d. 

Bus laimėjimai ir įžangos do
vanos. 

Programa prasidės 4 vai. daly
vaujant „magikui" Donohue — 
„Paslapties žmogus". Vėliau bus 
rinkimas gražuolės „Miss Lithua-
nia" ir šokiu varžybos, grojant 
Mickey Haberek orkestrui. Bus 
dovanos ir šokių laimėtojams. 
Orkestras gros iki 9 vai. vak. 

Komitete rinkti gražuoles, rank
darbius ir geriausius Šokėjus da
lyvauja: O n a Ivaškienė, Liet. 
taut. šokiu sambūrio vedėja, Ele
na Valiukonienė, Bostono Jono 
Vanagaičio šauliu kp. moterų va
dovė, Mykolas Drunga, Baltic 
Associates bendrovės direktorius, 
iriž. Klaudius Šakenis ir prekybi
ninkas Henrikas Čepas. 

Pereitu metų gražuolė Nijolė 
Ivanauskaitė iš Dorchesterio 
įteiks šių metų išrinktai gražuo
lei jos grožio kaspiną. Išrinktoji 
taipgi gaus puikią statulą nuo 
Ronald Reagano, respublikonų 
kandidato į JAV prezidentus, bu
kietą raudonų rožių nuo Baltic 
Florists gėl ių ir dovanų krautu
vės, taipgi 4 0 dol. vertės auksuo
tą grandinę ir apyrankę nuo Ket
virčio brangenybių krautuvės. 

B So. Bostono autobusus iš-

SPORTAS 
( A t k e l t a i i 2 psL) 

ir k t Visu talka yra didžiai verti
n a m a šventės rengimo vadovybės. 
Salės tvarkymo komisijos pirmi
ninkas Anatolijus Milūnas ir ko
ordinatorius Jonas Paronis yra 
ypatingai dėkingi visiems skau-
tams-tėms, skautininkams-kėms, 
vadovams ir vadovėms, padė
jusiems palaikyti tvarką salėje ir 
nurodžiusiems vietas tūkstan
čiams šventės svečių. Ši talka bu
vo labai reikalinga ir gerai at
likta. 

VADOVŲ DĖMESIUI 

Skautybės Kelias laukia ir ver
tina prisiunčiamas skautiškos 
veiklos įvykių nuotraukas. Deja, 
ne visomis galima pasinaudoti, 
todėl, nors jau praeityje nekar
tą buvo minėta, tačiau ir vėl pri
reikia kartoti: 

1. Spaudai siunčiamos nuo
traukos privalo būti juoda - bal
ta. Spalvotų nuotraukų naudoti 
negalime. 

2. Nuotraukos privalo būti aiš
kios, ne miglotos. 

3. Nega l ime naudoti nuotrau
kų, kur veidai dingsta medžių la
pų ar pan. fone 

4. Prie nuotraukos pridėtame 
lapelyje (prašom neklijuoti ir ne
rašyti ant nuotraukos) pažymė
ti įvykį, datą ir nuotraukoje esan
čių vardus, pavardes, tuntą, vie
tovę. 

5. Pageidaujant, kad nuotrau
ka būtų grąžinta^ pridėkite sau 
adresuotą su priklijuotu pašto 
Ženkleliu ..voką. 

Dėkodami už iki šiol prisiųstas 
nuotraukas laukiame daugiau 
ateityje. Taip pat laukiame ir visų 
stovyklose ar vienetuose leidžia
m ų laikraštėlių. 

Casper yra jau kelintos kartos 
Amerikos lietuvis. Jis yra vedęs 
Loretą Leščinskaitę Jie augina 
5 vaikučius, nors jie patys yra dar 
tik apie 40 m. amžiaus. 

Prieš eilę metų Joe Casper su
organizavo "talk show" didelė
je radijo stotyje W R K O Bostone. 
Jo programa girdima visoje Nau
joje Anglijoje kiekvieną sekma
dienį nuo 9 iki 11 vai. vakare. 
Programoje (kiekvienas gali skam
binti telefonu ir klausti įvairius 
klausimus, šalia "taUc snow", Joe 
Casper duoda įvykių komentarus 
ar rašo straipsnius amerikiečiu 
laikraščiams Naujoje Anglijoje. 

Prieš dvejus metus jis pradėjo 
aktyvią veiklą prieš valdžios 
įvairius biurokratus už visu žmo-
n i ų geresnį įgyvenimą. Savo pro
gramą pavadino "People First". 
Joe Casper dirbo 20 metų mies
to, valstijos jr federalinės valdžios 
įstaigose. Jis taip pat yra žmogus, 
kuris tiki, kad mūsų tautinės šak
nys ir tradicijos yra brangiausias 
žmonių turtas. Visos tautinės 
grupės turi tuo didžiuotis. Mes 
esą, neprivalome leisti, kad pa
vergtos tautos būtų užmirštos. 
Priva'lome tęsti kovą už pavergtų 
tautu išlaisvinimą. 

Laikraštis the Boston Herald 
— American apie Joe Casper ir 
jo satyrinį humorą taip rašė: "Joe 
Casper makes the People's Voice 
Roar". 

Jis taip pat priklauso Lietuvos 
vyčiams. Prieš prasidedant sei
mui , pavergtų tautų savaitės 
vardan, jis turės 3-jų vaalndu 
"talk show" grynai apie paverg
tų tautų žmonių persekiojimą. 
Vyčiu seimo metu jam bus įteik
tas pažymėjimas už kovą dėl visų 
žmonių laisvės ir gerbūvio. 

PARENGIMAI 

Rugpiūčio 6 — 12 dienomis 
Boston Park Plaza viešbutyje vyks 
ta Lietuvos Vyčių 67 seimas. 

Rugpiūčio 10 d. Romuvos par
ke Brocktone Minkų radijo valan
dėlės 46 metų sukakties geguži
nė. 

Rugsėjo 7 d. Lietuviu Piliečiu 
dr^jos salėje So. Bostone Tautos 
šventės minėjimas. Rengia LB 
Bostono apyilinkė. 

Spalio 12 d. Lietuviu Piliečiu 
dtrios salėje So. Bostone Laisvės 
Varpo rudens koncertas. 

Spalio 26 d. Lietuviu Pil ieSu 
dr^os salėje So. Bostone Lietuvių 
diena. Bus suvaidintas Antano 
Gustaičio "Sekminių vainikas". 
Rengia LB Bostono apygarda. 

Lapkričio 1 d. Chateau de Vil
ią restorane Randolph inžinierių 
ir architektų balius. 

Lapkričio 23 d. Lietuvių Pilie
čiu dr-jos salėj S o . Bostono Lie
tuvos kariuomenės šventės minė
jimas. 

Lietuvių diena Bostono 350 m. 
sukakties minėjime rugpiūčio 6 d 
vyks prie miesto rotušės. 

Laisvės Varpo rudens koncer
tas spalio 12 d. Lietuvių Pilie
čių d-jos salėje S. Bostone. 

"Antras kaimas" spalio 18 d. 
lietuvių Piliečių d^'os salėje S. 
Bostone. "Astras kaimas" iš Chi-
cagos. Rengia Bostono skautija 

1959 m. liepos mėn. 17 d JAV 
Kongresas paskelbė "Pavergtųjų 
tautų savaitę", kuri yra tapusi 
įstatymu, įpareigojančiu JAV pre
zidentus kiekvieneriais metais 
skelbti "Pavergtųjų Tautu sa
vaitę" liepos mėnesio trečia sa
vaitę tol, kol pavergtosios tautos 
atgaus laisvę. Tai nepaprastos 
reikšmės įstatymas, kuriame JAV 
visuomenė kviečiama tą savaitę 
dalyvauti minėjimuose, prisimin 
ti istorinį faktą. Ši didžioji tautų 
tragedija prasidėjo imperialisti
nės Sovietų Sąjungos dėka, kai ji 
sulaužydama sudarytas taikos 
sutartis ir paneigdama Tautu 
Sąjungos nuostatus, kurie saugo
ja tautų laisvą apsisprendimą ir 
žmogaus teises, pradėjo laisvųjų 
tautų grobuonišką okupaciją ir 
visišką pavergimą dvidešimtame 
aukštos kultūros amžiuje. 

Pirmasis tautas pavergti pla
nas buvo Stalino ir Hitlerio suda 
rytas 1939 m. rugpiūčio 23 d. ir 
rugsėjo 28 d., kada Molotovas ir 
Ribentropas pasirašė slaptą proto
kolą Pabaltijį pavergti ir grobį 
pasidalinti. 

Karo metu tarp JAV. Anglijos, 
ir Sov. Sąjungos pasidarė labai 
glaudūs santykiai, kurie lyg ir pa
tvirtino sovietų užgrobtų kraš
tų įteisinimą. Kaip žinoma, pre
zidentas Rooseveltas Teherane 
1943 m. Stalinui priminė, jog Pa
baltijo kraštai, būdami Rusijos 
dalimi, grįžta prie Rusijos. Nors 
JAV vyriausybė dabar nepripažįs
ta sovietų okupacijos, ji nesiima 
tai parodyti. Pirmiausia turi bū
ti Baltijos kraštai įtraukti į Eu
ropos žemėlapį, pataisytos enci
klopedijos ir mokyklų vadovė
liai ir sudarytos sąlygos pavergtų 
tautų atstovams dalyvauti JT-

Pabaltijo tautų sukilimas prieš 
sovietus Amerikoje ir Anglijoje, 
ypač Amerikoje nebuvo minimas, 
kad nebūtų užgautas "Dėdė Juo
zas" ("Ucle Joe"). Reikia atsi-
minti, jog Rooseveltas gen. Ei-
senhoeriui buvo įsakęs nepaim 

iiiiniiuiiuiniiiiiiiiiiiiiiinimiuiiiimiiii 
S 0 P H I E BARČUS 
RAOIO SEMOS VALANDOS 

Lietuvių Ka»ua: nuo pirmauiemo i<u 
penktadienio perduodama nuo 4:u0 
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotį, šeštadieniais ir seKma 
dieninis nuo &:3o iki s*:30 vai. rytu. 

Telef. 434-2413 
1490 A M . 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, TUL, 60629 
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BY OWNER — Carflekl Rldge. Near 
Archer Ave., West of Austin. 3 bed-
rooms, 2 full baths, finished bsmt. 
2 car garage. Upper 60*3. Call after 
5:00 p.m. 581-«157. 

Apylinkėj 72-os ir Whipple. 
Labai švarus 2-jų miegamų mūri
nis namas. Daug priedų. $52,000 

Skambint — 925-9250 

Savininkas parduoda puikų 7 
kamb. mūrinį-med. 2-jų aukštų 
Georgian stiliaus namą Marąuette 
Parko apyl. $60.000.00 arūa ge
riausias pasiūlymas. 

Skambint — 767-7106 

ti nei Berlino, nei Pragos, o lauk
ti, kad sov ie ta i užimtų. Kodėl 
taip padarė Draugystės ryšiai 

Pagal "Spotlight" laikraščio 
surinktus duomenis, Rooseveltas 
turėjo galvoje vėžį, kuris jam 
neleido sveikai galvoti. Antra, 
Roosevelto patarėjai kairūs iki 
komunistų imtinai. Prisiminki
me tik Alger Hiss, kuris buvo tei
siamas, bet kurį išaiškino prezi
dentas Nbconas. Jei prezidentas 
sirgo, o jo patarėjai buvo iš kai
riojo bloko, nenuostabu, jog Roo 
seveltas Pabaltijį atidavė sovie
tams. 

Reikiamo dėmesio pavergtoms 
tautoms net ir dabar nerodoma. 
Praėjusių m e t ų Carterio išleis
toji proklomacija labai švelni. Jis 
neužsiminė apie didįjį pavergė
ją, kad tik neužgautų sovietų. 
Mes turime daryti žygių, kad 
Roosevelto Baltijos kraštų pripa
žinimas sovietams būtų atšauk
tas, nes Rooseveltas darė sprendi
mus būdamas ligoniu — vėžiu 
galvoje. Ta i atšaukus, būtų lais
vesnis kelias į Jungtines Tautas, 
taip kaip yra ir PLO organizaci
jai. 

A. M. 

N A U J A V I E T A 
Susitarti telefonu 

Valdis Real Estete 
2644 W. 69th Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitas kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Cbicago, OI. 60682, teL 927-5989 

tllllllllllllllllllKllllllllllilIlUinUlUlHIIH 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

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

S E R A F I N A S — 636-2960 
nnHiiiiHHiimiiiiimiiiniHiimniimnim 

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

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

Mūrinis bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par-
iuoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 

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

jiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimmiiiiiniiiiiiiiiu 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje gal ima pasir inkt i į-
vairių liaudies meno d a r b ų : me
džio, keramikos, drobės , ta ip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite į "Draugo" ad
ministraciją ig pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanot i s a v o 
g iminėms ar draugams-

-Draugo" a d r e s a s : 4 5 4 5 W e s t 

63rd S U Chk&go, BL 60629. 

iimimiiiiiiiimiiiimmimmiiiiiuimiiitt 

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

TeL _ W A 5-8068 

Popuktr Lithuanian 
R E C l P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Juozapina Daužvardien* 

šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patiksimo ir pagražino šią 
laidą naujais parlošimais. 

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

Knyga yra labai gražiai brista ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knyga Skyrtos 
4545 W. SSrd Street 
Cbicago, rUinųls 60629 

Kaina su persiuntimu $4.75 

Illinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 

We'il help you rnakeitterįghtmove. 

JEI G A L V O J A T ! 
P I B K n AK PARDUOTI 

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY C0, 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. _ 767-0600 
Insependently owned and operated 

iimimiiiitmimiiiimiuiiiimmmiiijiiit 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

N a m ų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notar iatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av . — 778-2238 
iiiiimiiimimmiiii! 

« M I U I M O 

V A L O M E 
KILIMUS EB B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rogių grindis. 

B U B N Y S — TeL R E 7-5168 
M I M I I H I I M I I t u > > l l | t ) t 

iOEJLP WANTED — MOTERYS 

RJNV» and LJ»-NY« 
ImiMrtlilo Opeuings On AU Sbiffc. 

Pleaa&nt aurroundinga 
Concenial co-worken * 

TOP SAJULRY 
PLAZA NURSING CENTER 

S&&& Maynard, JfUea, tuincia 
T E I i — M7-70O0 

RN's and LPN's 
With Pbarmaoology. Position now 
open. Salary competitive witb 
Agency. Cboose your own hours. 

Call — SS8-6800 

S E G R E T A RY 
FCTuL TIME 

To wonk for our new Rabbi ai B e t t 
Emet Synagog-ue in Evanston. Good. 
typlng, shorthartd, dictaphone and 
offlce skiUa reąulred. 

CALL STA>" MAY SS9-42S0 
Betweea 10 a. m. & 4 p. ro. 

Monday thru Frlday 

P A R D A V I M U I 

ZEBRĄ RUG 
Grevies rug, African lion 
rug & assortad heads. Only 
serious need call 420-8203 

N O R I P I R K T I 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimniiiia 
AUKSAS? DEIMANTAI? SIDABRAS? 

MONETOS? SEN£NOS? 
Sužinokite kodėl CLAY moka 

daugiau. 
TEI 5854210 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIUUUUIIIM 

IŠNUOMOJAMĄ — FOR BENT 

FORD CITY APARTMENT — Lovely 
2 bedrms. 2 baths. 2nd fl. View of 
court and fountain. $395.00. per mo. 
Pool and tennis membership avail-
able. TeL 248-5603. 

tiiimtiiiuiimnmiiiiuiimiinmminriiii 
M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

N'OTARY P r B L I C 
4259 So. Maplewuod, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBĖS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
UHllllllIHHIlimillllllllilnmii uutllll 

D Ė M E S I O 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ii balansavimas. Stabdžiai. Dus
l intuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FTJRESTONE TTRES. 
VVheel al ignment and balancing. 
Brakes. Shcx;k absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filtera. 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Strtet — Ttl. GA 8-7771 
Veikia nuo 7:00 vai. ry to iki 8 :00 v a i vakaro, 
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ry to iki 4 v a i pop ie t 

YEITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

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

Kreipkitės J "Draugo" adminis
traciją viaais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mūau patarnavi
mu 

miniiinmiimiiiiMiiiiniiimiiiimnimiii 
Marija Aulcštaite 

i š E i v e 
Pasakojimai . 266 pusi. Išleido 
A, Navikevič ius 1980 m. Spaus
dino Litho-Art Ltd. Toronto. 
Kaina su persiuntimu $6.85. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, mS W. 6Srd SL, 

Chicago, IL 606&9 

4t!IUHUHMHM11llllltlMIIIUlUmiliHM|Hli 

i>iiiiui!iniii!!ii!]!iiiiiiifiiii]iiiiimimnn 
!; Įvairia prekių pasirinkimas ne

brangiai iŠ mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS £ X F B E S S 

2501 W. 69 S t , Chicago, HL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
l l l l l l l l l l I l f l I l I l I l I l I l i l I lU lUl i l l I l I I l IHUUlU 

10% — 20% — S0% ptglaa mokėsit 
u i apdranda nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. — GA 4-8654 

S208ya Weat 954h Street 

fiiiiiiuiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiniimimiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

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

flltltlllllllllllltllllllllllllllflllllillllliliiiii 

l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l i u i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

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

Apdraustas per kraustymai 
Įvairių atstumų 

TeL S76-1882 arba 376-5896 
imiMiimiiimiiiiimimiiuiiiiiUiniiiiiiii 

Į S I G Y K I T E O A B A B 

UIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilifiS 

Gyraiimo nuotrupas 
Nauja 

Sofijos Ambrazevičienės 
knyga 

Įdomiai pavaizduotos gyveni
m o i škarpos iš nepriklausomos 
Lietuvos , Vokiet ijos s tovyklų ir 
Amer ikos gyvenimo. 

Kaina su persiuntimu $4-85 
Gaunama Drauge, Marginiuo

se, Vaznel io krautuvėj ir kitur. 

K n y g o s mylėtojams — tikra 
dovana, 

iiiiiiiiimmiiiiMimiiiiiiuuiiuiiiminm! 

1111111111111111111111111111 n 1111 m 111111111111111 

B I T £ S 
Liuda Germaniene 

I l ius travo Zita Sodeikienė. Kie> 
t i viršel iai . Didelio formato. Tai 
graž i dovana m ū s ų mažiesiems. 

Iš le ido Lietuvių Monteasori 
Draugi ja . Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė . Kaina s u persiunti
m u $3.85. Illinois gyventojai dar 
pr ideda 1 8 e t 

U ž s a k y m u s s iųs t i : 

DRAUGAS, ±545 W. 6Srd 8t 

Chicago, IL. 60629 
jHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiHHiniii 

s '~ * 

Apaunoka skalbta dim DRAUGB. 

nes jis plačiausiai skaitomas lis-

tuvlą dienraštis, gi skelbimu kal-

nn» VT% vimeras prisinamoa. 

llllllllllllllllllUllllllllllllimillllllllllllUtlr 
Sol. Praurbne Ragiene 

dainuoja 
Y R A Š A L I S 

14 skirtingų lietuvių kompozi
torių dainos ir arijoa—« su stygi
nio kvinteto palyda, 2 su klart> -
neto partija papildoma ir 4 su for
tepijono palyda (Bėriui, berželiui. 
Gegutė. Dainos. Muzika ir gėlės. 
Sofijos malda. Skamba, skamba 
kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra islis 
Mylėk lietuvį ir kitos). 

Diriguoja: Arūnas TtamtnukM 
Plokšteles kaina su persiunta 

nru — $8.85. Illinois gyv. dar pri
deda 48 et. Illinois vai*, mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DBAUGAS, 
4545 W. «S SL Cbtoago, H, 60829. 



diju gimnazijoje kun. Gustait is merginų užsikrėtė. Pavėluotai gy-
lahai gerai lietuvių kalbą išmo- dėsi. 2iurėk, sako, į jo paveiks-
k ė , b e t advoka tas turi mokėti ge- lą. Nosies kremzlės ligos suėstos. 
r iausiai . T a i p Simonas su mumis Dr . Lifschitz rodė aikštelę, so-
t ik l ietuviškai kalbėjo, skaitėme delį prieš universitetą, ku r keli 
visus laikraščius, politikavome, šimtai Rusijos studentų susirink-
T u o m e t u K a u n e buvo ne ramūs davo kalboms. Šveicarų valdžia 
la ikai : Rotušės aukštėje raudo- leido ka lbas , be t be riaušių 
nųjų mi t inga i , demonstracijos ei- ar gražinimu carui . Jie kalbėjo 
n a n t Laisvės alėja l ink kalėjimo prieš Rasputiną. Kelis kar tus su-
ir senukui generolui dr. Bulotai sitfflcdavom, klausiuėjo apie Lietu-
n u m u š t a kariška kepurė. Pas Si- vą i r l aba i išgyrė mūsų prof. 
m o n ą apsilankydavo studentas j Voldemarą, kai j is Ženevoje gin-
Z i m o n a s su merginomis. Kalbė- čijoa s u Pilsudskiu ir pasatkė, kad 

Kongr. Ed Derwinski (D.-4 distr., 01.) sveikinasi su buvusiu sekr. Henry Kis-
tinger, kuris gegužes 22 d. kalbėjo Hickory Hills vietovėje Chicagoj. Kissin-
geris savo kalboje siūlė ginkluotis, kad nebūtų atsilikta nuo Sovietų. 

MANO PAŽINTIS SU 2YDAIS 
Kaip laikraščiai rašo, Lietuvos į žiemą ten reikėjo gyvent i . G a l 

žydų sąjunga Tel-Aivive ruošiasi Į tais pačiais metais vyskupas Ka-
pasauliniam Lie tuvos žydų šuva revičius apsi lankė i r suteikė su-
žiavimui ateinančią vasarą L. 
žydų sąjungos veikia New Yorke, 
Chicagoje, Philadelpjijoje, Lon
done, Australijoje, Jomannesbur-
ge (Afrikoje), Montrealyje (Ka
nadoje) . Žydų organizacijos re
mia Izraelį, pa la 'ko žydų kultū
rą, kalbą, su kur ia iša-ugo Lietu
voje. 

Nepriiklaiusornoje Lietuvoje bu
vo apie 8 proc. žydų — daugiau
sia miestuose, kurie vertėsi preky
ba ar pramone. Jie buvo geri pi
liečiai ir geriausia žydų grupė 
pasaulyje, vad. „litvak", t.y. is-
tirinės Lietuvos ribose. T a i p gar
sus SSR d ip lomatas Litvinow pa
sivadino, n e s buvo kilęs iš Brest-
Litovsk m e s t o Gudijoje. T u r b ū t 
tai jo sūnus , kur is atsidūrė Ame
rikoje ir užperna i įkalbėjo m u m s 
lietuviams Wash ing ton , D .C . 

K vaikystės ats imenu po kai
mus žydelį kromelniką, t y . orie 
vežimėlio su arkliuku prekybi
ninką. M a n o tėvų bakūžė sama
nota turė jo kamarą pakeleivin
giems, kur t as žydelis su ruda 
barzda apsinakvojo. Austant , ap
sivilkęs savo tikėjimo Skara ant 
galvos ir rankų dirželį sukdamas, 
prie lango garsiai meldėsi, link
čiojo, rasą" b raukė nuo lango. Ma
no brolis — 8 metu ir aš — 
5 metu pabudome ir, pravėrę du
ris, žiūrėjome ir pradėjome pa
mėgdžioti. Ta i išgirdusi, mūsų 
m a m a iš vir tuvės liepė nut i l t i , 
bet mudu vėl ir vėl „padėjome" 
žydeliui melstis. 

jo gražiai lietuviškai. Sakėsi t u 
r i d a r b o " E l t o s " pas direktorių 
Paleckį ir „Jidische S t ime" laik
raštyje vertėju. Girdi, geriausiai 
informuotas apie pasaulio po l i 
tiką y r a „Jidische S t ime" . Kartą 
labai susiginčijome, kai Z imonas 
išsireiškė apie ūkininkus — buo
žes. N o r s Zimonas aukštas, st ip
rus vyrukas, aš vis tiek užside
giau jį pr imušt i . Jis labai m a n 
dagiai atsiprašė ir išėjo. M a n o 

Vi ln iaus miestas nėra ne i len
kiškas, ne i lietuviškas, be t 70 
proc. žydiškas. T a i Lietuvos isto
rinė sostinė ir žydų „l i tvak" Je
ruzalė. 

Dr . Aaroni iš Jeruzalės, kur jo 
tėvas buvo zoologijos profesorius, 
studijavo fiziką—matematiką, gal 
bandė būt i Einstein II. Rudap lau 
kis, greitas, apie 30 m. Jis buvo 
susituokęs su garsaus žydų veikė
jo (YVeizman?) dukra , k u r i buvo 

drauga i pr i tarė: „Gerai , kad a p - Į žiopla, ir, kai j is vienas išvyko 
studijuoti, tėvas jį smerkė, bet m o 
tina mylėjo — atsiųsdavo pini
gų ir s iuntinių s u apelsinais, ku
rių ir m a n duodavo paragaut i . 

Kai tėtis grįžo iš tvar to , pa
šėręs gyvulius, mama raportavo, 
kokie m u d u neklaužados Tada 
tėtis nusijuosė diržą, gerokai už 
davė broliui ir m a n per t a m tikrą 
minkštą vietą inr piktai t a r ė : „Yra 
tik vienas Dievulis. Mes meldžia
mės kaip mes mokame, o tas žy
delis savaip: Dievulis supranta ir 
išklauso visokias maldas. Neva
lia tyčiotis iš maldos". Žinoma, 
mudu su bro l iu verkėme, o tas 
žydelis raimino ir atnešė iš savo 
vežimėlio saldainių. Kai kitą kar
tą jisai apsinakvodavo, buvome 
geriausi d rauga i . 

Kai paūgėjau, tėvai nusivežda-
vo m a n e į Žagarės miestą, kur 
buvo daug žydų. Turgui pasibai
gus, įvažiuodavome į žydo kiemą 
ir eidavome apsipirkti. Mama 
pereidavo kelias rūbų krautuves, 
vis derėjosi, o aš laiikydavausi vi
sai arti prie mamos, nes kaimy
nas juokais buvo papasakojęs, 
kaip žydai pavagia vaikus. 

Ka; tėtis važiuodavo į turgų, 
tai ilgai negaišdavo, bet pas sa
vo vaikystės draugą Tepiku apsi-
pirkdavo. T a s Tepkus buvo tik
rai apsitepęs: senas, juodas švar
kas, ilga, žila, palūpėse ruda nuc 
tabako barzda. J<is kalbėjo gra
žiai lietuviškai, nes užaugo Sluos-
tikių kaime, k u r jo tėvai n u o ne
a tmenamų laikų laikė karčiamą, 
kuri 1864 sukilimo metais sude
gė. T a d a ūkininkavo, nuomojo 
dvarų sodus, M Žagarėje susira
d o žydelkajtę i r persikėlė gyven
ti. Tėt is sakydavo, kad jis yra pus-
rsbinis. 

1919 m. pradėjau mokslus Ža
garės „Saailės" progimnazijoje ir 

tvirt inimo sakramentą . Sutiktu
vės buvo labai iškilmingos 1 Prieš 
miestą padaryt i dideli var ta i . 
Žmonių m i n i a laukų, laukė, kol 
pasirodė raitelių sargyba, apsupu
si automobilį su r a u d o n a i apsi
rengusiu žilagalviu, skais taus vei 
do vyskupėliu. Mes b u v o m e išri
kiuoti Tvarkdar ia i s b u v o kele
tas policininkų ir ugniagesių — 
dauguma žydai , gražioje unifor
moje su lyg auksu ž ibančiomis 
kepurėmis. Sve ik in imo kalbas sa
kė pirmas Žagarės viršaitis, m a 
n o dėdė I>wnininkas Šliažas, a b u 
klebonai ir žydų rabinas . Jis ka l 
bėjo laba; balsiai , aps iverkdamas 
nesupran tama ka lba ( h e b r a j ų ) . 
T a pačia ka lba atsakė vyskupas. 
T a r p žydų gausios g rupės p a m a 
čiau ir m a n o seną draugą žyde
lį, kurs nakvodavo m a n o tėviš
kėje. Jis nešė žydišką vėliavą. 

Kitais meta i s pradė jome spor
tuoti . Žagarėje b u v o n e t 3 fut
bolo komandos: progimnazijos, 
miestelėnų ir žydų „ m a k a b i " . 
Runktyniaudavome. „ M a k a b i " 
turėjo gerų žaidėjų. Mūsų m a t e 
matikos ir sporto mokytojas Vik
toras Buišas, kuris Sib i re- m i r ė 
1942 m., surinko iš visų trijų ko
m a n d ų vieniuolika geriausių ir pa
kvietė iš Latvijos (rungtyniauti. 
Laimėjome. Latviai kvietė revan
šui. Laimėjome. Kvie tėme Rygos 
miesto komandą. V ė l la imėjome. 
Ta rpe mūsų vienuolikos buvo ge
riausias „Makab i " žaidėjas — n e 
didukas, p laukais apžėlęs, lyg 
beždžionė. Mes — žiūrovai rėk
davome „moiše g i h a r " ir m ū s ų 
čempionas kaip s t i rna peršoko 
per latvį ir įvarė įvartį Mūsų 
moišę nešėme a n t r a n k ų . 

Kad 1926 m. a t s idūr iau Kaune , 
du s tudentai išsinuomojome di 
delį kambar į p r i e pa t Rotušės 
aikštės. M a n o draugas P ranas par
sivedė studentą S i m o n ą Buroką 
iš Lazdijų i r sako: „ T u r i m e da r 
daug vietos. S imonas žada pusę 
nuomos mokėt i . P r i imk ime" . Su t i 
kau. Jis studijavo teisę. Nors Laz-

rėkei, jis yra šunuodegis". Gi rdė
jau, k a d 1941 m. advokatą B u 
roką Lazdijuose rusai likvidavo, 
o Z i m o n a s t apo raudonu didvy
riu. 

1928 m . atsidūriau Berne — 
Šveicarijoje. Čia buvome 10 s tu 
den tų iš Lietuvos: 4 lietuviai ir 6 
žydeliai . Susitikdavome, švęsda-
v o m e Vasar io 16 d. Universi teto 
skaityklai užsakėme „Lietuvos 
Aidą". Reikėjo dešimt s tudentų 
parašų. Lietuvos garbės konsulas 
ZuerJche b u v o Simon (žydas) . 
Savaitgaliais universiteto salėje 
b ū d a v o svečių kalbėtojų. T a i p a t 
s imenu rašytoją T o m ą M a n n ir 
m ū s ų dr. Kazį Sruogą. 

V ieną kartą kalbėjo žymus P a 
lest inos veikėjas. Su draugais žy
dais n u ė j o m e pasiklausyti. T a i 
b u v o triukšmingas susirinkimas, 
kai prasidėjo klausimai. V ienas 
s tudentas iš Rumunijos (žydas) 
pak lausė i r pats atsakė, kad n e 
gali bū t i grynai žydų valstybės, 
n e s žydai nemoka ir negali fizi
n i o d a r b o dirbti , b e gojų žyda i 
nega l i išgyventi. Jį pradėjo s t u m 
dyti ir išmetė iš salės. K Rygos 
žydelis s tudentas sakė, kad tos 
Pales t inos nereikia, nes Sov. R u 
sija žydams paskyrė Biribeidža-
ną ir, jei ten kl imatas net inka
m a s , Kremlius galės pakeisti. T e n 
sėdi m ū s ų žmonės. T a i p ir tą 
rėksnį iš Rygos išmetė iš salės. 

Pa s pažįstamus šveicarus susiti
k a u su prof. dr. Lifschitz. Jis dės
tė teisių fakultete ir buvo laik
raščių korespondentas. Save vadi 
n o „l i tvak", t y . iš Vilniaus kraš
to , n u o caro režimo pabėgęs stu
den ta s socialistas. Jis gerai paži
n o Leniną, Trockį ir kitus ir pr i
s imena kelis lietuvius, ar t ik n e 
dr . Grigait į ir dr. Šaulį, kurie ten 
mokslus baigė. Įdomi asmenybė, 

senbernis , idealistas. Pagal jį Len i 
n a s buvęs ožys, užsispyręs, prak
t ikavo laisvą meilę ir n u o pigių 

B E A T I N F L A T I O N 
DANNY BOYS "222" 

Lo-Suds Laundry Detergent 100 B). 
Drum only $30.00. Call Steve 5S1-5161 

Free Delivery 

G y v e n o m e t a m e p a č i a m e n a m e 
ir dažnai sus i t ikdavome. Jis mė
go ginčytis . Pvz. j i s gyrė nacius, 
o a š pe ikdavau. I š n e r i m o a r 
nostalgijos jis giedojo Dovydo 
psa lmes hebra iška i . Kai aš j a m 
p r i m e s d a v a u jo flirtą su p rancū
ze mergai te , jis sakydavo , kad 
d a u g bibli jos ž m o n i ų turėjo mei
lužių, o mo te rys m y l i m ų j ų — ieš
ko jo įkvėj imo p a s žėruojančius 
karščiu. Aš sak iau , d a u g žydų 
y r a genijai. Jis sakė , yra ir idio
tų, nes a r t i m o s g i m i n ė s susituok
davo . Žyda i yra l yg piktžolė, t y . 
pr is i ta ikėl ia i , s u g e b a gyvent i 
blogiausiose sąlygose. Pa les t ina 
y r a skersgatvis , kur į daugy
b ė t au tų mindž io jo . 

1934 m . a t s i r adau Pagėgiuose ir 
savai tgal ia is a p l a n k y d a v a u Tilžę. 
Šeštadieni b ū d a v o ū k i n i n k ų tur 
gus. Keli r ū b ų k r a u t u v i ų savinin-

Paieskojimas 
Paieškoma Lydija Francaite-Straz-

dienė. Gimnaziją lankiusi Skuode. 
Paskutiniu laiku gyveno Vokietijoj* 
Eutin. Ieško Stasys ir Justina Sma£ 
žiai, 631 — 77th Ave., St. Petersburg 
Beacfa, Florida 33708. 

D R A U G A S , trečiadienis, 1980 m. liepos mėn. 16 d 

A N A T O L I J U S K A I R Y S 
fJOSVftS SONATA, 40 iliustracijų, 19T9 m. $6.06 
PO DAMOKLO KARDU, premijuotas romanas, 1978 m. 5.00 
TRYS DRAMOS, scenos veikalai, 1978 m 5.00 
KARCNA, istorinė trilogija-poema, 1974 m. 5.00 
TRETIEJI VAINIKAI, poezijos antologija, 1975 m. 5.00 
TRYS KOMEDIJOS, veikalai scenai, 1975 m. 4.00 
SIDABRINĖ DIENA, komedija i r l ibretas, 1972 m 3.00 
CURRICULUM VITAE. komedija anglų kalba, 1971 m. 2.00 
ŠVIESA IR ELDORADO, dvi premijuotos dramos 2.00 

Kiekvienas užsakytojas prideda 75 et. u i persiuntimą ir kitas 
išlaidas. 111. gyv. dar moks 5% valstijos mokesčių. Ulsakymus siųsti 
DRAUGO adresu. 

TEATRINIO VARGO KELIAIS 
J U O O M Kaributą* 

Memuarai. 5 0 metų teatr inio darbo mkakOai paminėti, 
192 pus i . S p a u d ė Saleriedių spaustuve Romoje 1977 m. Kie
tais Yirfteliaia. Kaina n persiuntimu $1030. Uiaakymus 
siusti — 

D R A U G A S , 4545 W. SSrd S t , Odengo, DL fOttS. 
* \ . 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

kai buvo žydai. Rudmarskiniai 
—nac ia i s tovėdavo lauke prieš 
tas krau tuves ir įeinančius perspė
davo: „Hie r ist e in judisches G e -
schaeft" ir net apstumdydavo, 

apspiaudavo. Policija nereagavo. 
2ydų krautuvės užsidarė ir nema
ža žydeliu, viską palikę, atbėg
davo į Klaipėdos kraštą. 

(Bus daugiau) 

A.fA. 
VYTAUTUI GRINIUI mirus, 

seser ia i , mie la i kolegei P R A U R I M E I M U R I N T E N E I 
k i t i e m s G I M I N Ė M S r e i š k i a m e n u o š i r d ž i a u s i ą už

uojautą . 
Chicagos Lietuvių Dantų Gydytojų 

Sąjunga 

PADEK 
Mūsų brangus vyras, tėvas, senelis ir brolis 

A. f A. 
DR. JONAS JUOZEVIČIUS 

Mirft 1980 m. birželio 4. Palaidotas birželio 7 £v. Kazimiero ka
pinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems taip gausiai dalyvavusiems šerme
nyse, atsisveikinime ir laidotuvėse, taip pat aukojusiems šv. Mišioms, 
papuošusiems velionies karstą gėlėmis, pareiškusiems mums užuojau
tą žodžiu, laiškais ir per spaudą, aukojusiems a l k ų namams ir Lie
tuvių Fondui pagerbiant velionį. 

Mūsų gili padėka J. E. vysk. V. Blizgiui už 5v. Mišias ir už jaut
rų žodį, tartą 5v. Mišių metu, kun. P. Garšvai ir kan. V. Zakaraus
kui už maldas koplyčioje, Svč. M. Marijos Gimimo parapijos klebo
nui kun. A. Zakarauskui už palydėjimą į kapus ir visiems kunigams, 
dalyvavusiems šv. Mišiose. 

Širdingai dėkojame inž. P Naručiui, dr. V. Majauskui, dr. J. Rei
niui, dr. P. Razučiui ir dr. K. Rimkui, tarusiems žodj per atsisvei
kinimą koplyčioje, taip pat velionies jaunystės ir paskutiniųjų metų 
draugams, nešusiems karstą. 

Dėkojame sol. J. Vazneliui už giesmes Sv. Mišių metu, taipgi 
P. Stakiui ir P. NaruCiui už nekrologus "Drauge". 

Labai ačiū laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpestingą patar
navimą. 

Liūdintys: Žmona, vaikai, anflkal Ir broli*. 

POTERIŲ METŲ MLHTSS SUKAKTIS 

A, f A. 
STEPAS LUKAUSKAS 

Mirė 1975 m. liepos 16 dieną Chicagoje. Palaidotas Sv. Ka
zimiero kapinėse. 

Už jo sielą bus aukojamos šv. Mišios rugpiūčio 2 d, šešta
dienį, 9-tą vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
a. a. Stepą savo maldose. 

Žmona, sunūs, duktė b- anūkai 

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

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

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

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

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 SO. L1TLAMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAffICZ) ir SUNOS 
2314 VV 23rd PLACE Tel. VIrjcinia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL. Tel. 974-4410 

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. liepos mėn. 16 3. 

X "Draugo" atkarpoje šian
dien baigiame spausdinti Jono 
Vaičeliūno paruoštus atsimini
mus "Slaptas kunigas Rusijo
je". Rytoj pradėsime spausdin
ti ilgesnę ištrauką iš rašytojo 
Aloyzo Barono humoristinio ro
mano "Antras pasaulis". 

x Rašyt. Aloyzas Baronas, 
"Draugo" redaktorius, dėl įsi-
senėjusio kojų venų išsiplėtimo 
sveikatos patikrinimui paguldy
tas Loretto ligoninėje. Gydosi ir 
tyrimus daro prižiūrint dr. Pe
trui Kisieliui. Tikimasi, kad už 
poros savaičių galės grįžti prie 
redakcijos stalo. 

x Mokyt. Jonas Kavaliūnas, 
JAV L. Bendruomenės Švietimo 
tarybos pirmininkas, naujasis 
Vasario 16 d. gimnazijos direk
torius, grįžo iš Vokietijos, kur 
susipažino su lietuvių švietimo 
bei visuomeniniu gyvenimu, 
liepos 20 d., sekmadienį, 12 
vai. Jaunimo centre bus švieti
mo tarybos posėdis,' kur bus 
kalbama apie mokytojų studijų 
savaitės reikalus, vadovėlius, 
pratimus ir skaitinius, o taip 
pat ir apie pačios švietimo ta
rybos persitvarkymą. 

x Jūros šauliu "Klaipėdos" 
kuopos nariai prašomi susirink
ti liepos 19 d., šeštadienį, 8 vai. 
ryto prie Šv. Antano parapinės 
mokyklos Cicero, I1L Bus išvy
ka į Jūros dienos iškilmes 
Union Pier, Mich. Uniforma va
sarinė, bet kas jos neturi, gali 
dėvėti ir žieminę. Dalyvauti 
kviečia valdyba. 

x šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos rėmėjų rengta liepos 13 
d. gegužinė-piknikas praėjo su 
dideliu pasisekimu. Lietuviai 
buvo labai patenkinti lietuviška 
duona, kugeliu, virtiniais ir ki
tais lietuviškais patiekalais. Se
selės labai džiaugiasi ir yra dė
kingos už savo rėmėjų pastan
gas, gegužinę rengiant, ir įdėtą 
darbą. 

x Ona Bležienė, Oak Lawn, 
EI., žinoma visuomenės veikė
ja, atnaujindama prenumeratą 
atsiuntė ir auką. Ačiū. 

X Krfaučeliūnų Vardo Mon-
tessari Vaikų nameliai planuoja 
šį rudenį pradėti popietinę kla
sę tris dienas savaitėje. Suin
teresuoti prašomi skambinti tel. 
289-2179 arba 436-2794. (Bk.) 

x St. Thomas. — šis judrus 
ir margaspalvis uostas bus ap
lankytas plaukiant su PLB ren
giama ekskursija laivu — gruo
džio 7 d. Turtingas bemuitinių 
prekių pasirinkimas, žavi ža
liuojanti gamta, Fort Christian, 
Mageno įlanka: Mėlynbarzdžio 
pilis... Žydinti, tropinė gamta 
prie mėlynųjų vandenų. Regis
truokitės dabar! Informacija: 
American Travel Service Bu-
rean, 9727 South Westem Ave^ 
Cbfcago, m. 60643. TeL (312) 
238-9787. (sk.) 

x Lietuvos Dukterų dr-Ja 
suruoš vasaros šeimos šventę-
gegužinę liepos 20 d., sekmadie
nį, 12 vai. Marąuette parke 
tarp California Ave. ir 71-os 
g-vių kampe, tiems, kurie ne
turi galimybių pakeliauti ar 
atostogų išvažiuoti. Bus įvai
rūs šilti pietūs, šalta gira, py
ragai ir kava. Prašome turėti 
savo kėdes. (pr.) 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

AUSTRIJOJ 
— Austrų katalikai rūpinasi 

įsukti į Lemont Rd. į pietus ir u^tavos katalikais. Kun. Jakob 
važiuoti vieną mylią iki 103 Rd. 

X Liucija Kurkulienė iš Ro-
chester, N. Y., buvo atvykusi į 
Chicagą, dalyvavo šokių šven
tėje, aplankė pažįstamus ir sū-

x Kostas ir Konstantina Rep
šiai sutiko dirbti "Draugo" ge
gužinėje liepos 27 d. Konstanti
na Repšienė bus gegužinės šei
mininkė. Į gegužinę, važiuojant 
Stevenson greitkeliu, reikia 

Foerg (Baumbachstr. 28, 4-
4020 Linz) pr. metų gale pa
skelbė 3 puslapių aplinkraštį. 
Jame pateikė 63 mūsų tautie
čių adresus, išrinktus iš LKB 

nų Albiną Kurkulį, kuris gyve- į Kronikų vokiečių kalba, su nu-
na Wheaton, HL, Lydima Peto- < rodymu už ką ir kada kiekvie-
kų šeimos, aplankė "Draugą", 
apžiūrėjo spaustuvę, pasikalbė
jo su redaktoriais, nusipirko 
knygų ir ta proga panko 25 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

X Irena Kačinskienė, St. Pe-
tersburg Beach, Floridoje, pri
simindama 1979.VTI.31 'Pasa
goje, Kanadoje, mirusį savo vy
rą a. a. Joną Račinską, paaky- į priminės jaunystės 
rė "Draugui" 10 dolerių auką. dienas Innsbrucke 
Maloniai dėkojame. 

X Irena Pilkūnienė, New 
York, N. Y., mus maloniai pa
sveikino, padėkojo už gerą lie
tuvišką informaciją, ypatingai 
už spausdinimą gausių nuotrau 
kų iš Vl-osios Tautinių šokių 
šventės ir atsiuntė auką. Ačiū. 

x Ona Ivaškienė, So. Bos
ton, Mass., žinoma Bostono lie
tuvių visuomenės veikėja, at
naujindama prenumeratą at
siuntė 60 dolerių auką. Tai la 

nas jų buvo sovietų baustas ar 
kitaip persekiotas. Kalėdų šven 
čių ir Naujųjų Metų proga pra
šė pasiųsti jiems sveikinimus. 

Į austrų šventinius sveikini-' Ragytė su dviem draugėm at 
mus gauti iš Lietuvos atsaky- gįsedo ir pavalgė pietus. Po to 
mai, tarp jų ir Antano šeške-ja p i e pusvalandį buvo laisvalai-
vičiaus, rašytas austrėms mo- Į J ^ Ragytė, Ona ir Dalia norė-

-«— 

ŽVAIGŽDUTE 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagps skyriaus 

Chfcsfo, IL 0069 

IŠKYLA 
Pagaliau jos atvažiavot Vi

sa paukštyčių grupė atvažiavo 
į pajūrį, į iškylą. Pirma visos 
žaidė tinklinį, visokias estafe
tes ir kitus smagius žaidimus. 
Po žaidimų visos buvo išalkę. 

kinėms. Mokinių laiškas jam 
studijų 

ir Vie
noje ir draugus austrus. Du 
kun. Šeškevičiaus laiškus t. 
Foerg padaugino ir plačiai pa
skleidė. Jie pasiekė ir Vokie
tiją ir pateko į vokiečių laik
raščius. Prieš Velykas uolusis 
Lietuvos katalikų draugas vėl 
paskelbė sveikinimų vajų su 
linkėjimu "Palaimintų šventų 
Velykų" ir krikščionių šūkiu 
"Kristus prisikėlė" lietuvių kal
ba. Prie Kalėdų proga išsiun
tinėtų 63-jų lietuvių adresų pri-

bai didelė vieno asmens parama Į dėjo dar 40 adresų Lietuvoje 
"Draugui", kokių nedažnai bū- į ir Sibire. Gautus atsakymus 

Nuoširdžiai dėkojame ir Į paprašė atsiųsti jam susipažin-
Garbės prenumera-, ti. 

na 
skelbiame 
tore. 

X Vacys Mitkus, čikagiškis, 
mus maloniai pasveikino, atnau 
jino prenumeratą ir pridėjo 10 
dolerių auką. Labai ačiū. 

X Robertas Mingėla, čikagiš
kis parėmė mūsų spaudos dar
bus 10 dolerių auka. Esame 
jam labai dėkingi. 

X E. Bliudnikas, Grand Ra-
pids, Mich., dažnai paremia sa
vo dienraštį. Ir dabar gavome 
jo atsiųstą 10 dolerių auką. Ma
loniai dėkojame. 

x Aukų po 5 dolerius atsiun
tė: M. Baltrimienė, Antanas 
Vilkaitis, Ona Maskoliūnienė, 
R. Šilkaitis, Augustinas Jaku
tis, Br. Bernotas 
kojame. 

AUSTRALIJOJE 
— Melbourno lietuviai savo 

namuose įrengė lietuviškajai 
bibliotekai jaukias patalpas, 
nupirko lentynas knygoms su
dėti ir įsigijo kitus reikmenis. 
Tokiu būdu įsigijo nemaža sko
lų. LB apylinkės valdyba, ku
ri minėtą biblioteką išlaiko, pa
skelbė lėšų telkimo vajų. Su
keltos lėšos bus naudojamos ir 
knygų įsigijimui. Biblioteką ve
da Bronė Šilvienė 

jo eiti pasirinkti šiaudų ir ką 
nors iš jų padaryti. Jos ilgai 
vaikštinėjo, kol pamatė pilną 
lauką šiaudų. Rasytė, Ona ir 
Dalia vis ėjo toliau ir toliau, 
rinkdamos šiaudus. Turėjo pri
rinkę jų didelį kibirą. Už poros 
valandų, kai jos trys kalbėjosi, 
Rasytė pastebėjo, kad nebegali 
surasti į kurią pusę eiti atgal. 
Jos pradėjo verkti ir visos su
sėdo. Po ilgoko laiko Ona pa
matė vadovę Rimą ir ją pašau
kė. Jos visos su Rima sugrįžo 
atgal. Rima joms sakė niekada 
daugiau taip nedaryti. Jos nie
kada daugiau taip ir nedarė. 

Vilija Kontrimaitė, 
Los Angeles lit. m-los 

mokinė, ("Saulutė"). 

MANO KELIONĖ J LIETUVA 
Aš su šeima važiavau į Lie

tuvą. Mes išvažiavome liepos 
mėn. 6 d. iš Mihabel aerodro
mo. Nuvažiavę sutikome visus, 
kitus grupės dalyvius. Visa gru
pė įlipome į tokį autobusą ir 
nuvežė į lėktuvą. Aš atsisėdau 
su mama ir tėte. Aš sėdėjau 
prie lango. Lėktuvu skridau 
pirmą kartą. Per Atlantą nu
skridome į Kopenhagą. Ten 

DARIUS IB GIRĖNAS 
Darius ir Girėnas, 
Perskrido Atlantą, 
Lituanikos lėktuvu 
Nešė garbę šventą. 
Čia gyvenę, augę, 
Mylėjo tėvų šalį, 
Nes lietuvio širdį 
Nieks pakeist negali! 
Perskrido Atlantą, 
Džiaugsmu širdys plakė, 
Tik mirtis beširdė 
Debesiu juos sekė. 
Krito jų lėktuvas, 
Kaip pašautas paukštis, 
Tarp dangaus ir žemės 
Buvo didis aukštis. 
Soldino miškuose 
Mūs didvyriai žuvo, 
Lietuvos šalelę, 
Liūdesys užgriuvo. 

Lietuva jų laukė 
Vėliavos plazdėjo, 
Jų didingas žygis 
Garbe nuaidėjo. 
Tegul puošia gėlės 
Drąsą jų ir ryžtą, 
Tegul laisvės dienos 
Lietuvai sugrįžta. 

Alb. Kašiubienė 

BAIGĖSI DOSNUMAS 
Vienoje gatvėje apsigyveno 

nauji kaimynai. Kaimyno žmo
na dažnai ateidavo pas kaimy
nus nusipirkti miltų, druskos, 
cukraus ir kitų dalykų. Vis pa
siūlydavo vieną dolerį. Kaimy
nams buvo nepatogu už tokį 
mažą kiekį imti pinigą, duoda
vo veltui. 0 ji pasiteisindavo, 
kad neturinti laiko nusipirkti 
krautuvėje. 

Pagaliau pritrūko kaimy
nams kantrybės dėl tų dažnų 
vizitų. Vienas iš jų paėmė siū
lomą dolerį- Kaimynė taip su
sijaudino, kad vos spėjo pa
klausti: 

— Iš kur jūs kilęs? 
— Iš Škotijos! — paprastai 

atsakė jis. 
VISIEMS PASIDARĖ GERA 
Vieną dieną buvo geografijos 

pamoka. Visi sėdėjo ramiai ir 
klausėsi mokytojos. Gale kla
sės vaikai pradėjo kalbėtis. Mo
kytoja liepė jiems nutilti. Mo
kiniai nutilo. Už dviejų minu
čių vėl pradėjo kalbėtis. Moky
toja paklausė mokinių, kodėl jie 
kalbasi. Jie atsakė, kad jaučia 
žemės drebėjimą. Mokytoja pra 
dėjo juoktis ir sakė, kad kas 

_ lietuvių Bendruomenės j praleidome dvi i uHavlss &m-
Bri&banės apylinkė išsirinko Į m e ^ P 8 u ĮĮĮ1"' P o t o s k r i 

valdybą: K. Bagdonas d o m e i Stockholmą. Ten buvo-naują 
(pirm.), P. Zabukas, P. Kvie-

Visiems dė-jcinskas, K Genys, V. Musteį-
ikis ir B. Žygienė. 

Darius ir Girėnas, 
mokinys. 

Piešė Aras Tijūnėlis, Dariaus-Girėno lit mok. 3 skyr. 

inimiiuimummniiMiiifiiiin 
Skabiai reikalinga lietuviškai 

Ir angliškai kalbanti raštinės 
darbo] tarnautoja mokanti ra
šyti mašinėle ir susipažinusi su 

Egzekutyvų kltAas surengė paskaitą apie JAV biznio poziciją tarptautinėje 
rinkoje. Iš kairės: inž. Kazys Pabedinskas, Jonas Pabedinskas (prelegen
tas) ir dr. Leonidas Ragas. Nuotr. V. Dirgeliai 

CHICAGOS ŽINIOS 
STUDIJA VASARĄ 

Illinois universitete Chicagoje 
7,500 studentų ima vasaros 
kursą. 

DAUG ELEKTROS 
Chicagoje pirmadienį buvo 97 

laipsniai karščio. Vėsinimai pri
vertė, kad Commonwealth Edi
son elektros bendrovė turėjo 
duoti 13,772 megawatų elektros 

UŽMUŠ* DVIRATININKĄ 
Šeštadienį G. F. MoGehee, 71 

m., važinėjo dviračiu automobi
lių statymo aikštėje prie super
marketo. 5346 S. Ashland, Chi
cagoje. Netoliese stovėjęs Žmo-

Į gus liepė jam sustoti, niūniuoti 
, Tas nepaklausė. Užpuolėjas, 

Geros sąlygos. Į pagriebęs užpakalinį dviračio 
darbo valandomis Į ratą, parvertė McGehee, ėmė jį Skambinta 

"Draugui", tel. 585-9500. 
lyti rūkalų vedėją. 

Pra mušti ir spardyti. Senukas 
nuo to mirė. Kaltininkas L. 
Hudsoc, 31 m., areštuotas 

NAUJAS REDAKTORIUS 
Kun. Vincentas Giese, anks

čiau dirbęs Chicagos arkivysku
pijos laikraščio redakcijoje, da
bar pakviestas vyriausiu redak
torium savaitraščio "Our Sun-
day Visitor", leidžiamo Hunt-
ingtone, Ind. 

PRlGfcRĖ 

Pietinės Chicagos mergina 
Maria Nevarez pirmadienio nak 
tį apie 1:30 vai. su trimis drau
gais prie Sheld akvariumu Šoko 
į vandenį ir nebeiškilo. Iškviesti 
ugniagesių narai ją ištraukė, 
bet jau nepavyko atgaivinti. 

3000 DARBE 

United Steel bendrovės plie
no fabrikas Chdcagos pietuose 
vėl pradėjo darbą. Pašaukta 
tarnybon 3000 darbininkų. 

me sustoję tik 15-20 min. Ne
buvo nei -laiko išlipti iš lėktu
vo. Vėl pakilome virš debesų ir 
lėkėme į Maskvą, Nuskridę lau
kėme mūsų lagaminų 3 ilgas 
valandas. Nebuvo kur atsisės
ti. Už kokios valandos visa gru
pė susėdome ant žemės ir kal
bėjomės. Gavę čemodanus, pra
ėję muitinę, važiavome į vieš
butį. 

Ten permiegojome ir iŠ ryto 
vėl į aerodromą. Sį kartą iš-
skridome į Lietuvą. Grojo lie
tuvišką muzika ir davė lietuviš
kus laikraščius skaityti. Buvo 
keista girdint lietuviškai kal
bant per garsiakalbį. l ijo kai 
nuskridome į Vilnių. Giminės 
laukė lietuje už aerodromo var
tų. Daug kas verkė iŠ džiaugs
mo. Pasisveikinome ir įlipome 
į autobusą, kurk mus nuvežė į 
viešbutį. Giminės sekė su sa
vo mašinomis. Kai nuvažiavo
me į viešbutį, mūsų šeimai da
vė du kambarius 409 ir 410, vie
ną šalia kito. Susirinko gimi
nės ir pažįstami Sekmadienį 
nuėjome į bažnyčią. 

Pirmą savaitę buvome nu
važiavę į Druskininkus, į Kauną 
ir į Rumšiškių muziejų. 

Marytė Adamonytė, 
Montrealio lit m-los mokinė, 

("liepsna"). 
Pastaba: Straipsnis ilgas, tę

siniai bus kituose numeriuose. 
SĖSTOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

SVENT* 

zentuotume Rochesterio lietu
vius. Sfckios švetės vyksta kas 
ketveri metai. Man labai patin
ka šokti tautinių šokių grupė
je. 

Debora Mačiulytė, 
Rochesterio lit. m-los mokinė, 

("Plunksna") 

nors lauke dirba su didelėmis 
mašinomis, todėl ir jaučiamas 
mažas drebėjimas. Mes netikė-

lietuvių tautinių Šokių grupė 
Lazdynas ruošiasi didelei tau
tinių šokių šventei Čikagoje. 
Čia susirinks iš viso pasaulio 
jauni lietuviai šokiams. Tik Lie
tuvos jaunimas negalės atvykti, 
nes Lietuva yra pavergta ir jų 
komunistai neišleis. Mūsų šo
kių mokytoja yra ponia J. Re-
ginienė. Ji ir mes stropiai ruo
šiamės tai Šventei, kad repre-Įti! 

K4 MAN REIŠKIA LIETUVA 
Iietuva yra kraštas, kur gi

mė mano tėveliai, seneliai ir pro 
seneliai. Nors aš gimiau Ame
rikoje, aš iš tėvelių paveldėjau 
lietuvių kalbą, lietuviškus pa
pročius ir tradicijas. 

Man daug kas yra neaišku 
apie mano tėvelių gimtinę. 
Kaip tikrai atrodo tos visos vie
tos, apie kurias mokiausi lietu
viškoje mokykloje? Norėčiau 
pamatyti Trakų pilį, kurios pa
veikslus esu daug kartų matęs. 
Norėčiau pamatyti Baltijos jū
rą, apie kurią yra tiek daug 
pasakų ir dainų parašyta. No
rėčiau pamatyti Šešupę ir Ne
muną, kur netoli jų gimė mano 
tėvelis ir senelis. Norėčiau pa
matyti ir Vilnių, kurio sena
miestis buvo įkurtas dar prieš 
Kolumbui atrandant Ameriką. 

Dabar Iietuva yra pavergta. 
Ten gyvenantys žmonės yra la
bai suvaržyti. Bet aš toriu vil
čių, kad sulauksiu tos dienos, 
kai galėsiu nuskristi ten ir sa
vo akimis pamatyti, kas tikrai 
yra ta Lietuva! 

Edmundas Nenortas, 
Hartfordo "Švyturio" Ut. 

m-los mokinys. 
PIETŲ METAS 

Kartą pas vieną turtingą, bet 
šykštų žmogų susirinko drau
gai, kad pažaistų krepšinį ir 
smagiai laiką praleistų. Kai at
ėjo pietų metas, šeimininkas 
netikėtai pasakė: 

— Gana žaisti, visi eikite na
mo, nes laikas visiems pietau-

jome. Mokytoja pasakė mums: 
— Jei buvo žemės drebėji

mas,, kai grįšiu namo, sužinosiu 
ir paskambinsiu į mokyklą. 

Tęsėme pamoką toliau. Mo
kytoja parašė porą klausimų, 
kad atsakytume namuose. Ji 
dažniausiai penkis klausimus 
duoda. Po kelių minučių su
skambėjo skambutis. Mes nu
ėjome į kitą klasę ir mokėmės 
matematiką. Seselė Edvardą — 
vedėja — įėjo į mūsų klasė ir 
mums pasakė, kad darbininkai 
dirbo lauke ir nebuvo >okio že

mės drebėjimo. Visiems pasida
rė labai gera, kad tikrai nebu
vo žemės drebėjimo. 

Petras Remeikis, 
Manjuette Parko lit. m-los 

8 sk mokinys. 

LANKYTINOS VIETOS 

Jeigu aš galėčiau nuvykti i 
Lietuvą, pirmoji vieta, kurioje 
aš sustočiau, būtų Vilnius -i-
Lietuvos sostinė. Vilniuje aš 
eičiau į Aušros Vartų koplyčią 
ir ten pasimetečiau, kad Lietu
va būtų laisva. Tada aš vaikš
čiočiau po senąją miesto dalį ir 
apžiūrėčiau senus namus. Po to 
aš nuvažiuočiau į Gedimino pi
lį, ten apeičiau ir apžiūrėčiau 
pastatą. Mintyje aš įsivaizduo
čiau, kas čia darėsi ir vyko,, 
kai karas buvo. IŠ Vilniaus nu
važiuočiau į Trakus. Mokykkh 
je mes apie Trakus daug mokė-. 
mės, tai norėčiau pažiūrėti, kaip 
iš tikrųjų pilis atrodo. Apžiūrė
jęs Trakus, aš važiuočiau į bu
vusią Lietuvos laikinąją sostinę 
— Kauną. Ten aš galėčiau nu
eiti apžiūrėti Kauno garsiąsias 
vietoves. Po ekskursijų po Kau
ną, važiuočiau į Sakius ir mė
ginčiau surasti savo tėtuko ūkį. 
Ten gyveno mano mamytė, kai 
ji buvo maža. Jeigu namas bo
tų nugriautas, aš kaip nors su
žinočiau, kur maždaug namas 
stovėjo. Tada aš nueičiau į tą 
vietą ir mėginčiau įsivaizduoti, 
kaip visas ūkis atrodė. 

Aš traukiniu nuvažiuočiau į 
Palangą pažiūrėti smėlio, kuris, 
sakoma, yra baltas kaip popie
rius. Po to, traukiniu nuva
žiuočiau į Telšius pas savo pus
seserę. Prašyčiau, kad man pa
rodytų visą miestą ir apylinkes. 
Jeigu aš galėčiau nuvykti į Iie
tuva, šitos būtų pagrindinės 
vietos, kurias aš aplankyčiau*. 

Ahnis Lukavičius. 
Hamiltono 'Vysk. M. Valan

čiaus" lit. m-los mokinys. 
Kanada, (Jaunystės aidas"). 

PAGALVOJIMUI 
Atrodo, kad mes niekam ki

tam negyvename, kaip tik pada
ryti kita kito gyvenimą sunkes
nį. G. Eik*. 

Geriausias būdas tarnauti Su
tvėrėjui yra daryti gera mūsų 
broliams. Mantegaaa 

Dievo niekas taip neįskaudi
na, kaip apsileidimas savo pa
reigose artimui. 

Sv. 

Mindaugas (1236—1283) 
rto. Kanada. 

Me** ftitlnrrrrmlrc liskauaka*, HamBtooa*, Onta-


