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KRATOS IR TARDYMAI 
(Tęsinys) 

Tardytojas Jucys nepasitenki
no iškrėtęs Sereikaitės kambarį 
bet susiradęs raktą, įsiveržė į 
Jadvygos Stanelytės kambarį (ku 
rios tuo metu namuose nebuvo) 
ir smulkiai jį iškrėtė pasiimdamas 
jos darbo knygutę, diplomą, ne
maža religinių knygų, užrašų 
knygutę su adresais, fotografi
jas ir fotonegatyvus. Taip pat 
pasisavino ir bedievių išniekin
to kryžiaus liekanas, kurias J. Sta 
nelytė buvo įsidėjusi į celofaninį 
maišelį ir užrašiusi kryžiaus iš
niekinimo datą. 

Kratos metu pareigūnai išlau
žė gyd. Sereikaitės sandėlio duris 
ir čia padarė kratą. Iš sandėlio 
paėmė keletą daiktų, kuriu tar
pe buvo senas radijo imtuvas. 
Pareigūnai greit sufantazavo, kad 
čių atseit yra radijo siųstuvas ir 
juo perduodamos žinios į Romą. 

1980 m. sausio mėn. 4 d. į Vii 
niaus saugumą tardymui buvo iš
kviesta Vitalija Žvikaitė. Tardė 
vyr. tardytojas Pilelis ir Rukšė
nas. Buvo klausinėjama, ar turi 
ryšį su kauniečiais: Butkevičium, 
Andriukaičiu; vilniečiais: Patac
ku, Matuliu ir kt. Saugumiečiai 
teiravosi, kaip į "Aušrą" pateko 
straipsnis, kurio rankraštis buvo 
iš jos paimtas kratos metu. Tar 
dytojas Rukšėnas apgailestavo, 
kad tardymas vyksta ne prieš 30 
metu, nes tada niekas "nesiterlio 
ty" ir nereikėtų rankioti įrody
mu. Žvikaitei buvo pažadėta, 
kad tardymams bus kviečiama ir 
ateityje. 

1979. XTI. 24 ir Nauju Metų 
dieną į Vilniaus KGB buvo iš
kviestas "pokalbiui" Algis Potac 
kas. Tardytojai Pilelis ir Rukšė
nas, kurie šį kartą vaidino tai
kaus "tėvelio" rolę, reikalavo 
raštiškai pažadėti neprisidėti prie 
pogrindžio spaudos, nekritikuoti 
valdžios, būti lojaliu. Patackas 
tokio pasižadėjimo neparašė. 

Rugsėjo mėn. saugume buvo 
tardomas vilnietis Juozas Prapies 
tis. 

Danutė Keršiūtė po 1979 m 
lapkričio 24 d. kratos, kurios me 
tu buvo rasta daug pogrindžio 
leidiniu, gruodžio 29 d. "už amo
ralų elgesį" buvo atleista iš dar
bo (dirbo Kultūros Ministerijo
je). Saugumiečiai Danutę Ker-
šiūtę ir toliau tebeterorizuoja. 

Šiauliai. 1980 m. pradžioje 
Šiauliuose buvo tardomi žmonės, 
dalyvavę maldingoje kelionėje į 
Šiluvą. Pavyzdžiui, pas Bronių 
Krūmelį prisitatė saugumietis ir 
kamantinėjo jo sūnų, kodėl jis 
važiavęs į Šiluvą, ką savo masino 
je vežęs, kas maldingą kelionę 
organizavęs ir kt. 

Kaunas. 1979 m. lapkričio 24 
d. apie 13 vai. KGB pareigūnai 
atvažiavo į Žemės Ūkio akade 
miją, ieškodami dėstytojo Alek 
sandro Zarskaus, gyvenančio Ta 
boriškėse. Neradę dėstytojo aka
demijoje, saugumiečiai nuvyko į 

f jo namus ir iš ten nusivežė į Kau 
ną. Tardymas tęsėsi iki 18 vai. Po 
to atsivežė vėl į namus ir apie 
19 vai. pradėjo kratą, užsitęsusią 
iki 22 vai. Kratą pravedė saugu
mietis Gavėnas, mjr. Markevi
čiaus pavedimu. Kviestiniais da
lyvavo Žemės Ūkio akademijos 
dėstytojai — Vytas Damulevičius 
ir Algirdas Raila, kurie padėjo da
ryti kratą ir budėjo, kad Zarskai 
tarpusavyje nesikalbėtų. Nors 
kratos orderis buvo išrašytas tik 
Aleksandro Zarskaus vardu, ta 
čia u pas senuosius Zarskus dar 
kruopščiau buvo viskas verčiama 
aukštyn kojomis. Saugumiečiai 
kažko ieškojo šiauduose, mil
tuose, kiaulių loviuose, šaldytu
ve ir net... šuns būdoje. Kruopš 
čios pastangos davė maža vai 
siu — saugumiečių dėmesį at
kreipė tiktai viena smulkiai su
tvarkyta dėžė, kurią išsimatavo ir 
išsivežė. Padarę kratą, saugumie 
čiai primygtinai reikalavo, kad 
šeimininkai atiduotų, neva, kaž
kur paslėptą popierių. 

(P«baig») 

Kovoja afganų 
komunistų grupės 

Daug "mases" vadų išvežti "gydyti" 
hlamabadas. — Pakistano 

Detroite trečiadienį Chryslerio Corp. išleido pirmąjį savo "KT ^.odelio automobilį. Nuotraukoje bendrovės pirm. Lee 
lacocca apžiūri pirmą mašiną. Tai priekiniais ratais varomai, keturių cilinderių automobilis, kuris su galionu ga
zolino miesto judėjime padarys 25 mylias, o greitkeliuose — daug daugiau. Modelis yra dviem pėdom trumpesnis ir 
1,000 svarų lengvesnis už buvusius mažus bendrovės modelius Nuo šio medelio pasisekimo priklausys bendrovės 
ateitis, pareiškė pirmininkas. 

Kinija ruošiasi 
liaudies kongresui 

Valdžion ateina jaunesni žmones 

Šveicarų laikraštis: 
baltų tragedija 

Praėjus keturiasdešimties 
metų sukakčiai nuo trijų Pabal 
tijo valstybių — Lietuvos, Latvi 
jos ir Estijos — prievartinio įjun
gimo į Sovietų Sąjungą, kuris 
buvo įvykdytas prieš tų tautų 
valią pagal sovietų ir nacių 
slaptus susitarimus, Šveicarijos 
spaudoje vis dažniau pasirodo 
straipsnių apie Pabaltijo kraštus 
ir jų skaudų likimą svetimoje 
priespaudoje. Vieną tokių straips 
nių atspausdino laikraštis "Va-
terland", antrašte "Baltai — tra 
gėdija Europos pakraštyje". 
Straipsnyje apžvelgiama Pabalti 
jo tautų istorija amžių bėgyje 
iki dabartinių laikų įvykių, iš
keliant lietuvių, latvių ir estų 
nenumaldomą troškimą gyventi 
laisvu gyvenimu. Po ilgos Rusi
jos carų priespaudos, rašo švei
carų laikraštis, trys Pabaltijo tau 
tos, atkūrusios savo nepriklauso
mybę, akivaizdžiai parodė pasau
liui savo politinį ir kultūrinį su
brendimą, atsiekdamos nuostabių 
laimėjimų visose gyvenimo sri
tyse. Laikraštis šia proga prime
na kultūrinius mainus tarp ne
priklausomos Lietuvos ir Šveica
ruos: nemažai lietuvių jaunimo 

vyko studijom į Šveicariją, kurią 
lietuviai laikė tikros demokrati
jos pavyzdžiu. Keli šveicarai, jų 
tarpe laikraštis primena profeso
rių Juozą Eretą, Lietuvoje įkopė 
į atsakingas pareigas, pamildami 
šį kraštą kaip savo antrąją tėvy
nę. Prof. Eretas pažymi laikraš
tis, drauge su lietuviais skaudžiai 
pergyveno Lietuvos tragediją ir 
dabar nenuilstamai sielojasi jos 
reikalais, iškeldamas aikštėn lie 
tuvių ir kitų Pabaltijo tautų 
priespaudą. Šveicarijos laikraštis 
'Vaterland" plačiau aprašo da
bartines sunkias sąlygas Pabaltijo 
kraštuose, juose vykdomą rusini
mą, drauge iškeldamas pabaltie-
čių drąsias ir ryžtingas pastan
gas, siekiant apsaugoti savo tauti 
nę tapatybę ir pagrindines tau 
tos ir žmogaus laisves, kurių il
gesys yra smarkiai jaučiamas vi
suose trijuose Pabaltijo kraštuose. 

Pekinas. — Užsienio stebėtojai j 
nekantriai laukia Kinijos liau
dies kongrese, kuris turi įvykti 
šio mėnesio gale. Visi ženklai 
rodo, kad kinų komunistų par
tijoje toliau vyksta tyli kova tarp 
vicepremjero Dengo šalininkų, 
kurie siekia valstybės moderniza
vimo ir pragmatiškų reformų, 
atsisakydami partijos vadovybėje 
vieno žmogaus diktatūros, kurią 
įvedė miręs partijos pirmininkas 
Mao Tse Tungas, palikęs Hua 
Guofengą. 

Pasiruošimai nacionaliniam 
liaudies kongresui, teoretiškai 
aukščiausiam Kinijos organui, 
jau vyksta seniai. Prieš savaitę 
•nuo Didžiosios Liaudies salės sie 
nų dingo keturi didelį Mao Tse 
Tungo portretai. Darbininkai 
rengiasi pašalinti jo portretą ir 
nuo Kinijos ir partijos istorinio 
muziejaus. Naujieji partijos va
dai sistemiškai griauna Mao as
meninio kulto likučius. Šioje 
kampanijoje pavojus gresia ir 
Mao įpėdiniui, partijos pirminin
kui ir vyriausybės premjerui Hua 
Guofengui. Vyriaurybė jau pa
skelbė, kad po liaudies kongreso 
Hua liks tik partijos pirmininku, 
atsisakydamas premjero titulo. 

Pamažu griaudami Mao asme
nybės kultą, naujieji vadai, vado
vaujami Dengo, į g a u n a ir H u a 
Guofengo galios pagrindus. Kai 
jis, Mao paskirtas, atėjo valdžion, 
partija jam pavedė garbingą dar
bą — redaguoti Mao Tse Tungo < 
paliktus raštus. Buvo išleisti pen- ' 
ki tomai, ruošiamas ir šeštas, ta
čiau pats Hua buvo priverstas pa 
sakyti, kad realios valstybinio 
gyvenimo aplinkybės gali atmes 
ti Mao pamokymus. Šeštas to
mas 3d šiol nepasirodo, o kai kas 
Kinijoje, kalbėdamas apie "ketu
rių gaują", kurios teismui parti
ja ruošiasi, užsimena, jog ta iš
garsinta gauja buvo ne "keturi", 
bet "penki". Penktasis buvęs Hua. 

Saudi Arabija 
grasina boikotu 

New Yorkas. — Saudi Arabi
jos radijas pagrasino, kad jei 
Jungtinės Tautos nepasmerks 
Izraelio už formalų Rytinės Je
ruzalės prisijungimą, prasidės 
naftos sankcijos ir net gali kil
ti karas. Arabai spaudžia JAV 
vyriausybe nevetuoti Saugumo 
Tarybos rezoliucijos Jeruzalės 
klausimu. Arabams palanki re-Bijoma, kad po šio žingsnio nau, 

jieji partijos vadai pamažu suma j L i u c i j a sustiprintų taiką ir su-
žins ir pirmininko galią. Premje- i »•*»*« I z r a e l > n u o tolimesnių 
ru numatvtas 61 metų Zho Zi nuotykių ieškojimo, pareiškė 

— Paryžiuje įvyko JAV-So-
vietų Sąjungos delegacijų pasi
tarimas apie javų prekybą. Su
sitarimas leidžia sovietams pirk 
ti Amerikoje iki 8 mil. tonų ja
vų. Sutart is baigiasi ateinančių 
metų rugsėjo 30 d. 

yang, kuris yra parinktas šiai vie 
tai vyresniojo vicep-emjero Den 
go. Jiedu abu buvo pasmerkti ir 
pažeminti Mao paskelbtos "kul
tūrinės revoliucijos" dienomis. 

Tame pačiame kongrese iš pa
reigų nutarė pasitraukti 76 me
tų Dengas. Kartu su juo iš val
džios turės pasitraukti keturi kiti 
vicepremjerai: Xu — 78 m., Li — 
73 m., Chen — 75 m. ir Wang -
71. 

Stebėtojai neabejoja, kad š.e 
svarbūs pakeitimai vyriausioje Ki
nijos valdžioje yra planuoti ir re
žisuoti Dengo k jo parinktų jau 
nųjų partijos veikėjų. Jie kal
ba net apie savivaldybių ir apy
gardų rinkimus. Tas nereiškia. 
'kad Kinija žengia j demokratinę 
sistemą. Visi kandidatai bus tik 
komunistai, tačiau tokiu keliu 
partija tikisi susilaukti jaunesni'' 
\-adų, naujų talentų valstybė-
biurokratijai. 

Raudi Arabija. 

Buvęs Izraelio užsienio reika
lų ministeris Moshe Dayanas 
pareiškė, jog Begino vyriausy
bės elgesys suranda Izraeliui vis 
daugiau priešų ir gali priversti 
prie Izraelio valstybės žlugimo, 
jo politinės, ekonominės ir ka
rinės nepriklausomybės panai
kinimo. Jis nurodė, kad nese
niai Jungtinių Tautų konferen
cija sulydino zi^nizmą su rasis-
mu. Prieš Izraelį pasisakė ir 
Bendroji Europos rinka. Daya
nas pasakė, kad formalus Jeru
zalės įstatymas visiškai nebuvo 
reikalingas, tik davė a rabams 
ir kitiems Izraelio pr iešams į 
rankas naują ginklą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

-r NASA (National Aeronau-
ties and Space Administration) 
pasiuntė radijo signalą į erdvė
laivį "Viking I", kuris skrieja 
Marso planetos orbitoje. Signa
las sustabdė erdvėlaivio radijo 
veikimą. Erdvėlaivis ketveris 
metus siuntė žinias apie Marsą, 
tačiau išsibaigė laivo kontrolia
vimo dujos ir jo darbas baigtas. 
Dabar keliolika metų erdvėlai
vis vartysis ir pamažu kris že
myn, kol suduš Marso paviršiu
je. 

— Karinis Turkijos teismas 
baigė ilgai trukusią bylą, kurio
je apie 800 dešiniųjų organiza
cijų narių buvo kaltinami poli
tinių priešų žudymu 1978 me
tų riaušėse. Mirties bausmę ga
vo 22, kalėjimo iki gyvos gal
vos — 14 ir 304 nubausti kalėti 
nuo 6 iki 24 metų. Dar 411 bu
vo išteisinti. 

— Kubos sostinėje, JAV di
plomatinėje atstovybėje buvo 
prisiglaudę keli šimtai kubiečių. 
Praėjusią savaitę 83 pasidavė 
policijai ir buvo nežinia kur iš
vežti. Atstovybėje liko 204 ku
biečiai, laukdami leidimo išva
žiuoti iš Kubos. 

— Pietų Afrikos premjeras 
Botha pareiškė juodųjų dvasiš
kių susirinkime, kad jo vyriau
sybė nesutiks perduoti val
džią juodųjų daugumai ir, jei 
reikės, kovos prieš tokią idėją. 

— Angoloje buvo įvykdyta 
mirties bausmė 16-kai angolie-
čių, kurie vykdė sprogdinimus 
pietinėje šalies dalyje, bendra
darbiaudami su Pietų Afrikos 
vyriausybe. 

— Karinė Bolivijos vyriausy
bė įsakė suimti du amerikiečius 
kunigus ir vieną žurnalistę. 

an 
gly kalba leidžiamas laikraštis 
paskelbė, kad Afganistano dvie
jų komunistų grupių kova pri
vedė prie vyriausybės ir kariuo
menės vadų pakeitimo. Visa ei
lė ministerių ir generolų išsiųs 
ti į Sovietu Sąjungą "gydymui". 
Vienas visų išvykusių bruožas 
— jie visi priklausė komunistų 
"masių" frakcijai. Vyriausybė
je šiuo metu liko tik trys "masių" 
partijos nariai. Neseniai iš Ka
bulo išvažiavo svarbiausias "ma
sių" vadas Assakullah Sanvari. 

Nesutarimai tarp dviejų ko
munistiniu organizacijų prasi
dėjo prieš 10 metų, kai abi par 
tijos pogrindyje leido savo žurna
lus. Buvo nuomonių, kad masių 
— Khalią grupė yra radikalesni 
komunistai už "vėliavos-parcha-
mit" grupę, kuri daugiau buvo 
laikoma socialdemokratine parti
ja. Khalią grupė palaikė artimus 
ryšius su Irano pogrindyje veiku 
sia Tudeh-komunistų partija. 
Khalią partijos veikla buvo ypa
tingai stipri Afganistano armijo
je, kur iki šio laiko aukštieji kari
ninkai buvo tos grupės rėmėjai. 
Neseniai įvykę neramumai 14-to-
Įe kariuomenės divizijoje irgi bu
vo vadovaujami Khalią grupės 

; karininkų. Daug jų, sovietams 
! pradėjus įvesti tvarką, pabėgo su 
\ visais kareiviais. 

Panašūs Khalią vadovaujami 
neramumai įvyko ir Pol i Charki 
tvirtovėje stovinčioje šarvuočių 
brigadoje, kurios karininku dau
gumas irgi buvo Khalią nariai. Ta 
pati brigada daugiausia prisidė
jo prie Mohammado Daudo "ka
pitalistinės" vyriausybės nuverti
mo 1978 m. balandžio mėn. Pir 
mieji Afganistano revoliucijos va 
dai buvo Khalią grupės vadai — 
Tarakis ir po jo buvęs Aminas. 
Jiems Afganistaną valdant, "vė
liavos" grupės veikėjai buvo iš
siųsti į užsienį, kur gyveno ir da
bartinis prezidentas Karmalas, at

vežtas sovietų kariuomenės nu
žudžius Aminą. Nuo to laiko abie 
ju grupių ideologiniai skirtu
mai, jei tokių ir buvo, virto kerš
te ir baimės skirtumais. Kabule 
beveik kas naktį nužudomas vie
nos ar kitos grupės veikėjas. Tų 
dviejų kairiųjų partijų taika 
yra nebeįmanoma. "Masistai" su 
pranta, kad "vėliavininkai", ra 
dę progą, juos žudys. 

Sovietų remiamas Babrak Kar 
mal bando įtraukti į revoliucinę 
vyriausybę nepartinius, net ir ne 
kairiuosius asmenis. Tuo jis siekia 
praplėsti vyriausybės bazę. Vis 
daugiau žemesnio rango "maši
ninkų" prisijungia prie ideologi
niai visai svetimų musulmonų 
laisvės kovotojų, su kuriais juos 
jungia tik neapykanta Karmalui 
ir jo rėmėjams — okupantams 
rusams. 

Hurikanas paliete 
Texas pakraščius 

— Rytų Vokietijos teismas 
nuteisė Klaus Schuett kalėti iki 
'ryvos galvos už šnipinėjimą 
Vakarų Vokietijai. 

Galveston. — Vienas stipriau
sių šio šimtmečio hurikanų 
'Allen", iš Karibų jūros, kur 
salose užmušė 87 žmones, pri
artėjo prie Texas pakraščių. Jo 

j sukelti vėjai siekia 170 mylių 
per valandą greitį. Meksikos 
įlankos bangos pakyla iki 20 
pėdų. Iš Texas, Louisianos pa
kraščių evakuoti tūkstančiai 
žmonių. Vien iš Port Lavaca 
išvažiavo 14,000. Namų langai 

j apkalti lentomis, laivai ir jach-
! tos iškelti ant sausumos. 

Prasideda demokratų 
partijos konvencija 
New Yorkas. — Šiandien 

New Yorke prasideda demokra
tų partijos konvencija. Prezi
dentas Carteris penktadienį iš
vyko j Camp David poilsio vie
tą. Sakoma, kad j is New Yor
ke pasirodys tik trečiadienį, pa
sakyti nominacijos priėmimo 
kalbą. Jo perrinkimo komiteto 
pareigūnai neabejoja, kad kon
vencija nominuos Carterį, ne
žiūrint senatoriaus Kennedžio 
pastangų tą nominaciją paverž
ti. Prezidentas Carteris kon
vencijoje tu r i 1,986 delegatus, 
pažadėjusius balsuoti už jį. No-
minavimui reikia 1,666 delega
tų, o sen. Kennedy turi 1,234. 

Demokratų vadai pranašauja, 
kad konvencijos pabaigoje vi
sos partijos frakcijos paskelbs 
bendrą frontą, vienybę. Prezi
dentas Carteris atleis Kenne-
džiui už visus puolimus ir jo 
kritiką. Tada visi partijos spar 
nai pradės kietą kampaniją 
prieš respublikonų kandidatą 
Reaganą. kuris iki šiol pirmau
ja visuose viešosios opinijos ty
rinėjimuose. Bijoma, kad rin
kimuose daug demokratų kon-
gresmanų iškris ir jų vietas už
ims respublikonai. 

Pirmą kar tą konvencijoje pu
sę delegatų sudaro moterys. 

Iranas "eksportuoja" 
savo revoliuciją 

Washingtonas. — Irano vy
riausybės kurstomi, iraniečiai 
Londone, YVasbingtone, Romoje 
surengė demonstracijas, pro
testuodami prieš Vakarų vy
riausybes ir išreikšdami para
mą ajatolos Khomeinio revoliu
cijai. Italijoje policija suėmė 
25 iraniečius. Londone 68 su
imti tęsia bado streiką, norė
dami mirti ir tapti kankiniais. 

Washingtono policija patyrė, 
kad Amerikoje esą Irano revo-
liucijonieriai planuoja nužudy
ti apie 90 savo priešų. Atidžiai 
sekami iraniečių ryšiai su Ame
rikos juodaisiais musulmonais, 
kurių t r y s buvo suimti penkta
dienio demonstracijose. Kaip 
žinoma, Laisvojo Irano organi
zacijos vadas Tabatabai buvo 
nužudytas juodų amerikiečių. 

Irane pagaliau paskirtas vy
riausybės premj. Mohammed 
Ali Rajai. Pirmoje po revoliu
cijos vyriausybėje, kuriai va
dovavo Bazarganas, Rajai bu
vo švietimo ministeris. Jis lai
komas radikaliu fundamentalis
tu, nemažu fanatiku. 

Teherane ajatola Khomeini 
paskelbė Jeruzalės dieną ir įsa
kė savo rėmėjams protestuoti 
prieš Izraelį, kuris formaliai pa
skelbė abi Jeruzalės dalis savo 
sostine. Irano ambasadorius 
Maskvoje pareiškė protestą so
vietų vyriausybei ir pagrasino 
nutraukt i ryšius, nes sovietai 
siunčia ginklus nedraugiškam 
Irakui. Kaip žinoma, I rakas 
1972 m. pasirašė su Sovietų Są
junga draugiškumo ir bendra
darbiavimo sutartį. 

Paryžiuje buvęs paskutinis 
šacho paskirtas premjeras 
Bachtiaras paskelbė sudaręs or
ganizaciją, kurios uždavinys nu
versti Khomeinio valdžią Tehe
rane. Bachtiaras kvietė viso 
pasaulio iraniečius prisidėti prie 
šio tikslo. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 11 d.: Tiburtas. 
Klara. Putvinas, Porutė. 

Rugpiūčio 12 d.: Gracilijus, 
Hilarija, Banguolis, Laimė. 
Saulė teka 5:52, leidžiasi 7:59 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 

gali lyti, temperatūra dieną 
85 1., naktį 70 1. 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. rugpjūčio mėn. 11 d. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
TAUTYBIŲ ATSTOVŲ KONFERENCIJA 

Liepos 9 dieną San Francisko 
miesto, Pasaulio Reikalu Centre, 
įvyko įvairių tautybių atstovų su
sirinkimas išklausyti pranešimu 

SŲ menko karinio pasiruošimo. 
Tuo laiku, kai mes „detentę" su
pratome kaip ginklavimosi lenk
tynių lėtėjimą, Sov. Sąjunga su-

ir išgirsti pageidavimų dėl būsi- i kūrė savo militarinę mašiną į 
mos Madrido konferencijos, ku
rioj bus aptariami Helsinkio su
sitarimu vykdymas. JAV delega
cijos vadovai dr. Max Kampel-
man ir Griffin Bell pravedė dis
kusijas. Iš lietuvių susirinkime 
dalyvavo S. Francisko LB apy
linkės valdybos atstovės Aldona 
Vasaitytė Sehgal ir Felicija Pre-
kerytė-Brown. 

Dr. Kempelman trumpai ap
žvelgė svarbiuosius Helsinkio su
sitarimu klausimus. Jis pabrėžė, 
kad Sov. Sąjunga Helsinkyje ga
vo ko siekė: įteisinimą savo teri
torinių laimėjimų antrojo pa
saulinio karo pabaigoj. Nors tei 
siškai „de jure" Helsinkio susi
tarimai nepatvirtina Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir kitu kraštų pri
jungimo į Sov. Sąjungą, bet 
bendrai kalbant ,,de facto" čia 
pripažįstama dabartinių Europos 
sienų „nepažeidžiamumas" tuo 
(pasakant Rusijai, kad nuo šiol 
tas klausimas yra tapęs akade
mišku. Helsinkio susitarimai už
tikrina visų Europos valstybių 
dabartinių sienų neliečiamybę, ir 
bet kurie pakeitimai galimi tik 
taikiu būdu. 

Ką gi Vakarų sąjungininkai 
gavo iš Helsinkio? Tiktai įsipa
reigojimą, pažadą, kad žmogaus 
teisės bus išlaikomos ir pajung
tos tarptautinėms diskusijoms. 
JAV sąjungininkai Europoj yra 
daugiau susirūpinę savo sienų 
saugumu, tad jie nelinkę atstum
ti sovietus dėl žmogaus teisių 
klausimo. Todėl pirmojoj Hel
sinkio susitarimu apžvalgoj Bel
grade 1977 metais tie klausimai 
buvo tik paliesti, kas įskaudino 
visas JAV etnines grupes, turin
čias ryšius su artimaisiais už ge
ležinės uždangos. 

Dr . Kampelman užtikrino, kad 
šiemet nuolaidų nebus ir kad jis 
jau įspėjo NATO sąjungininkus, 
kad jis iškels žmogaus teisiu 
klausimus ne bendrybėmis, bet 

žmonijos istorijoj nepalyginamą 
jėgą. Mūsų Vakary sąjunginin
kai yra įbauginti, nors dar ne
pasiruošę kapituliuoti Sovie
tams. Pavyzdžiui, kiekviena 
NATO valstybė ketina iškelti 
Afganistano invazijos klausimą. 
Sakytumėm todėl, kad Afganis
tanas ne Europoj (taigi neįjung
tas į sienų nepažeidžiamumo 
nuostatus Helsinkio susitarime), 
ir sąjungininkai jaučiasi galį čia 
pasireikšti. Bet jie nesijaučia 
laisvi suerzinti Sovietus dėl Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos. 

Dr. Kampelmanas priminė da
lyviams, kad vienintelė reali 
Helsinkio susitarimų nauda yra 
ta, kad Vakarai gali teisėtai kri
tikuoti žmogaus teisu pažeidimus 
ir išryškinti. etines problemas ki
tose valstybėse ir nebūti kalti
namiems kišimusi į kitų valsty
bių reikalus. Jis pabrėžė, kad dėl 
visų Helsinkio susitarimo signa
tarų vieningumo čia nėra prie
vartos (priemonių susitarimams 
įvykdyti. Taigi Helsinkio susita
rimai gali turėti įtakos tik per 
viešąją nuomonę ir jie nėra fo
rumas, kuriame įvairūs santykiai 
tarp JAV ir S. S-gos galėtų būti 
išnarplioti. 

Tikrai svarbus Dr. Kampelma-
n o patarimas yra žmonėms jung
tis ir pareikšt savo rūpesčius mū
šy vyriausybei, kad ji žinotų žmo
nių nuotaikas ir pažiūras, ku
rios įtaigotų jas panaudoti ir ki
tose forumuose, k. a. SALT. 
„Jūs turite užburti savo rinktuo
sius atstovus" — pridūrė kalbė
tojas. 

Aldonai V. Sehgal paklausus, 
koks veiksmingiausias būdas pa
spausti mūsų pareigūnus, dr. 
Kampelman patarė siųsti laiškus 
ir telegramas visiems išrinktiems 
valdžios atstovams, kurie dabar 
ar ateity gali turėti balsą, spren
džiant Pavergtas Tautas liečian
čius klausimus. Labai efektyvu 

LOS ANGELES, CAUF. 

A. A. VLADAS BAJALIS 

Jis mirė birželio m. 20 d. vė
žio ligos išvargintas. Palaidotas 
iš Šv. Kazimiero parap. bažny
čios Sv. Kazimiero kapinėse šalia 
anksčiau čia palaidotos žmonos 
Jadvygos, mirusios 1972 m. 

Velionis buvo gimęs 1898 m. 
spalio m. 14 d. Butėnų km. Lin 
kuvos vis. Šiaulių apskr. Tad mi
rė eidamas 82-rus metus amžiaus, 
nors iš pažiūros atrodė dar nese
nas ir tvirtas. Jo gyvenimas ne
buvo lengvas ir be rūpesčių, notfs 
niekam nerodė ir buvo visada 
linksmas, smagus. Tai prigimties 
ir savitvardos dovana, kuri ne 
visų turima. 

1919 m. velionis savanoriu įs
tojo į Joniškėlio .partizanų batai-

A. a. Vladas ir Jadvyga Bajaliai 

ioną, vadovautą karininko Ste-
puiionio, kuris vėliau buvo pripa 
žintas kariuomenės vienetu ir 
paverstas pulku. Jame būdamas 
velionis dalyvavo kautynėse su 
bermontininkais, lenkais ir rusais 
bolševikais. Pasižymėjo sumanu 
mu, drąsa ir iš eilinio kareivio 
pasiekė viršilos rangą. 

1924 m. iš kariuomenės pasi-
liuosavo ir tuoj perėjo policijos 
tarnybon Šiaulių apskr., kur iš
buvo iki 1940 m., kai rusai oku
pavo Lietuvą. Ir policijos tarny
boje velionis pasižymėjo sumanu 
mu, nes buvo pasiųstas Policijos 
mokyklon, kurią pavyzdingai 
baigė. 

Šeimos gyvenime velionis 'lai
kėsi visu pripažintų nuostatų. 
Ligos ištiktą žmoną Jadvygą rū
pestingai slaugė iki jos mirties, o 
jų vienintelį sūnų Henriką dar 
Lietuvos nepriklausomybės lai
ku leido mokytis į technikumo 
mokyklą, kur jis įsigijo ne tik įvai 
rių specialybių, bet ir bendrą iš 

silavinimą. Todėl nenuostabu, kad 
Henrikas, atitrūkęs nuo kasdieni 
nių darbų (dar ne pensininkas) 
sugeba ne tik užrekorduoti lietu
vių radijui programas, bet ir jas 
praveda, kaip programų (redak
torius ir pranešėjas. 

Į a. a. Vlado BajaTio laido
tuves prisirinko daug žmonių, ka 
rių ramovėnų, šaulių įr Sv. Var
do draugijos atstovai. Mirusiojo 
kapą palaimino prelatas J. Celie-
šius. Antrajai velionio žmonai 
Francis už ligonio slaugymą li
gos metu ir sūnui Henrikui su jo 
mona Adele bei velionio anūkams 
į laidotuves atvykusiems iš Arizo
nos priklauso padėka. A. Ra. 

tution" reporteris ir su kai ku
riais asmenimis pasikalbėjo, ko jie 
tikisi iš 1980m. Užsuko ir pas 
aktorius Kelečius. Po kelių die
nų dienraštyje pasirodė ir straips 
nis su penkių skilčių antrašte 
bei Stasės ir Jono Kelečių skil 
tinėmis nuotraukomis. Štai ką Sta 
sė Kelečienė reporteriui (cituoju 
iš paties dienraščio — VI. R. ) : 
"Amerikiečiai nesupranta, kokią 
gerovę jie turi savo šalyje. Jiems 
viskas užtikrinta. Jei amerikie
čiai nors vienerius metus pagy
ventų komunistinėje sistemoje, ta 
da jie visi suprastų, kokią laisve 
čia naudojasi: spaudos, žodžio ir 
viso kito. O dabar amerikiečiai 
nesupranta, kas yra laisvė"... 

Toliau Stasė Kelečienė tęsė: 
"Rusų invazija Afganistanan pri 
kėlė prisiminimus, kaip Lietuva 
buvo okupuota 1940 metais. Ru
sai sako, kad Afganistanan jų ka
riuomenę pakvietė šalies vyriau
sybė. Bet aš tuo netkiu. Tai ne
sąmonė! Kai jie kur ateina, tai 
ir nebeišeina"... 
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susipratę mūsų menininkai pro 
gai pasitaikius labai taikliai pasi 

_. kol JC ūkio reikalų tvarkytoju 
: bus Antanas Vaičaitis, JC išsilai-

., i „ : kys ir gyvuos. Juoba labai malo' tarnauja ir politiniams reikalams, ' . °-\. ... . . - , , 4Q j nų įspūdi man paliko ir JC vai 
dybos pirmininkė I. Kriaučeliū-

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 

Los Angeles sendraugių būrelis ateitininkų šeimos šventėj. Iš k. į d.: V. Pa
žiūra, Alė Rūta-Arbienė, A. Brazdžionienė, D. Poiikaitienė, B. Brazdžionis, 
Vadukonienė, J. Valukonis ir V. Kazlauskas. A. Gulbinsko nuotr. 

minėdamas tikrus vardus. 
Kalbėtojas paveikė klausytojus 

savo atvirumu, tiesumu ir atyda 
išlaikyti žmogaus teisių ir žmo
nių apsisprendimo temą. Felici-

yra kviesti savo rinkiminės apy
gardos atstovus kalbėti susirinki
muose, ypač artėjančių rinkimų 
metu. Tada supažindinkite kan
didatą su savo problemom ir 

jai P. BrovvTi paklausus, ar gali i klausimais. Taip pat pasiūlykite 
būti praktiškų rezultatų Madri
de iškėlus Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos į Sovietų Sąjungą įjungi
m o klausimus, jei Helsinkio su
sitarimas įpaminklino esamas 
Europos sienų nepažeidžiamumą? 

Teisingas atsakymas yra „ne". 
Jokių rezultatų tikėtis neįmano
ma Dr. Kempelmanas dar pa
aiškino, kad dauguma iš Helsin
kio susitarimą pasirašiusių 35-ių 
valstybių jaučia, kad Baltijos 
kraštai, Ukraina ir kitos šalys 
buvo paprastai įteiktos Sovie
tams į rankas — veltui. 

Niksono ir Kissingerio prakti
kuojama ,,detentės" politika dar 
padrąsino šį vyksmą. Taigi JAV 
maža ką gali dabar padaryti, kad 
šį reikalą išspręstų—atitaisytų 
Helsinkio susitarimų rėmuose. 
Mūsų diplomatiniai veiksmai yra 
labai rimtai susilpninti dėl mu-

bendradarbiauti su juo, jei jis bus 
išrinktas ir bendrai aptarti sa
vus rūpesčius. Gera siųsti laiš
kus ir telegramas, bet asmeniš
ki susitikimai, pasiteiravimai yra 
daug veiksmingesni ir ne taip 
greit pamirštami. 

Dr. Kampelmano dalykiškas 
aptarimas, liečiantis Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir kitas paverg
tas t au ta s , yra, kad tie kraš ai 
yra laikomi jėgos „teise". 

Jei JAV nesusigrąžins savo są
jungininkų pasitikėjimo ir savo 
galybės ir ryžto, jos vienos ne
turi jėgos pakeisti esamą padėtį. 
Tik militariškai galinga Ameri
ka, vedama stipraus vadovo gali 
suburti savo sąjungininkus ir vie
ningai pasipriešinti Sovietų pa
stangoms jėga išlaikyti jos pa
vergtuosius. 

Felicija Dalia Prekerytė-Broum 

BIČIULIU AKTORIŲ 
NAMUOSE 

Kiekviena proga apsilankęs Chi 
cagoje, nepamirštu ir Bridgepor-
to. Viena, ten buvo Chicagos lie
tuvių didžiausias telkinys, pana 
šus į kadaise buvusią pirmąją 
Amerikos lietuvių sostinę — She 
nandoah, antra ten teko pačiam 
kelerius metus gyventi, trečia, ten 
30 m. gyvena labai artimi ir mie 
Ii bičiuliai aktoriai Stasė ir Jonas 
Kelečiai su sūnumis. Todėl pa
kliuvęs Chicagon, jei ne Bridge-
porto praeities prisiminimais 'pa
kvėpuoti, tai bent bičiulių Kele
čių aplankyti visada skuba. O ko
kią šiltą širdį abu aktoriai turi. 

Bet šių metų liepos pirmomis 
dienomis netoli nuo Bridgeporto 
vykusios VI Tautinių šokių šven 
tės kuone išvakarėse su žmona 
aplankę bičiulius Kelečius, akto 
rių Joną radome, sakyčiau, ne 
visu šimtu procentų nelaimingai 
pasibaigusios nelaimės ištiktą 
apie ką Washingtone jau buvo in 
formavęs kitas bičiulis, "Margu
čio" radijo programų vedėjas P. 
Petrutis, atvykęs į sostinėje vyku 
sią LB politinę konferenciją. 

Radau Joną namuose sofoje iš 
sitiesusį su sugipsuota koja. Prisi 
minus jo didybę bei galybę sce
noje, jis man atrodė kaip ipalauž-
tas aras, žmonos Stasės rūpestingai 
slaugomas. O kas jį palaužė? Pa 
auglė mergaitė su dviračiu. Jonas 
dažė savo namų pašelmenį Hals 
ted gatvėje, kopėčias atrėmęs į ša 
ligatvį. Pravažiuojanti jaunuolė 
dviračiu trenkė į kopėčias, jos vir
to ir Jonas su visais dažais kelio
lika pėdu krito žemyn į cementi 

šiuo atveju primenant prieš 
metų įvykdytą Lietuvos okupaci i 
ją.. Kažin, ar vienam seniausių! 
JAV amerikiečių dienraščių to 
kie reikalai dažnai primenami? 

NAUJA ŠLUOTA JAUNIMO 
CENTRE 

Iš senojo Bridgeporto 1956 m. 
rudenį lietuvių veikla pagrindi
nai persikėlė į lietuvių jėzuitų 
pastatytą ir visuomenei, ypač jau 
nimui, plačiai atidarytą Jaunimo 
centrą. Tad ir aš iš Bridgeporto 
sukau tais pačiais keliais, kaip 
1955 — 60 m. naujieji pokario 
ateiviai: iŠ Chicagos vidurrytinės 
dalies toliau į pietvakarius. Spau 
doje ir pareiškimuose vis kalba
ma, kad lietuviai jėzuitai, 23 m. 

nienė su kai kuriais savo talkinin
kais. Pirmosiomis liepos dienomis, 
kai iki vidurnakčio JC būdavo 
pilnutėlis jaunimo ir kitų, ji taip 
sąžiningai sėdėdavo prie staliuko, 

DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS 
Tetof. — SS7-1285 

AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 North Michigan, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

ko to jus. Kiekvieną dieną, besilan 
kydamas JC, aš ją vis matyda
vau besirūpinančių šių dabar 
visuomeniniais tapusių rūmų rei 
kalais. Jei jos energija ateityje ne 
išseks, jos vardas įsirikiuos šalia 
didžiųjų JC švyturių: kunigų 

(Nukelta į 4 psl.) 

Advokatų Draugi ja 
VALDEMARAS BYLAITIS 

VINCAS BRIZGYS 
Teisių dak ta ra i 

2458 W. 38th Street, Chicago, tt 
Visi teL 778-8000 

Valandos pagal susitarimą 

nį šaligatvį. Laimei išlaikė pu
siausvyrą ir krito ne ant galvos 
ar nugaros, o ant kojų. Išliko vadovavę Jaunimo centrui, pavar 
gyvas, nesuparalyžuotas, bet ge
rokai nukentėjo kojos kulnis, ku
rios gydymo procesas atrodo ne
bus taip jau trumpas. Ir štai ko
kia nelaimė kuriam laikui iš ri
kiuotės išmušė vieną iš geriau
sių šių dienų mūsų aktorių, 
kuris, kiek girdėjau, turi nemažai 
kvietimų į įvairius lietuvių telki
nius pakartoti jo sukaktuvinio re 
čitalio, vykusio Chicagoje, pro
gramą. 

Kaip gaila, kad bičiulis Jonas 
kuriam laikui liko palaužtais 
sparnais. Nuoširdžiausi linkėjimai 
kuo greičiausiai sugyli ir vėl su to 
kia pat kūrybine jėga karaliauti 
scenoje. 

Besisvečiuojant pas Kelečius 
pamačiau ir vieną amerikiečių 
dienraščio ištrauką, kurią prieš 
kurį laiką "Draugas" labai kuk
liai paminėjo. Būtent, vos šių 
metų pavasarėliui pradėjus švis 
ti, Bridgeporte pasirodė vieno iš 
seniausių JAV amerikiečių dien 
raščių — "The Atlanta Consti-

go, jų jėgos praretėjo ir todėl JC 
tvarkyti atidavė visuomenės rink 
tiems atstovams. Manęs asmeniš
kai jėzuitų pavargimas kažkaip 
neįtikina: jei vienas jaunesnių 
jėzuitų gali atsidaryti meno ga
leriją Chicagos menininkų gale 
rijoje, o kitas prašėsi priimamas 
vienos lietuviškos gimnazijos di
rektoriaus pareigoms, tai reiškia, 
kad dalis jų dar nėra pervargę ir 
tiesioginės kunigiškos pareigos 
jiems nėra pirmaeilis dalykas. At 
siprašau, gal aš klystu, bet 
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RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
Antanas Rubšys 

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

Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus 
siusti: DRAUGAS, 4545 W. 6Jrd Str., Chicago, D. 60629. 
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'Arpber Holidays" 
1980 METŲ EKSKURSIJOS į LIETUVA U BOSTONO/NEW YOBKO 

DAR YRA VIETŲ ŠIUOSE GRUPĖSE: 
Rugsėjo 24 d. — $899.00 Spalio 8 d. — $879.00 

Gruodžio 26 i - $779.00 
KELIONĖS f LIETUVĄ 1981 M. PRASIDEDA KOVO 25 D. ur"* t° 

Registracijas Priimame Dabar. 

TRANS-ATUVNT1C TRAVEL SERVICE, INC. 
393 West Broadway, P.O. Box 116, So. Boston, Mass. 02127, Tel. 617—268-8764 

{staigai vadovauja Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZIUNTENft. 
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos atostogoms, tvarkome dokumentus 
asmeniškai ir paštu. 
Prie** a.re baaed on douhle occupancy & are subject to chance*, * tumi mirch&rcm 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Te!. 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 
0PT0METRISTAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybė — Nervu 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 Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave Chicapo 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Va'andos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

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 
Va' pagal susitarimą Pirm., antr.. treč. 

ketv 10 iki 6 vai. Seštad 10 iki 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. šešt. 12 rki 4 vai. popiet 

Tel. REItance 5 -1811 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8 lst 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. irpenktad. 
3 iki 7 v p. p. Tik susitarus. 

TeL 299-4431, 373-5*33, *tA-«S7» 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WA8ASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
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. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195 

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

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

Ofs tel 586-3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 -7) šeštadieniais pagal susitarimą 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, nes 

jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems 

prieinamos. 



Europos spaudoje 
r PABALTIJO REIKALAI 
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Kiekviena valstybė turi savo 
bėdų ir rūpesčių, todėl kitų 
kraštų reikalais perdaug nesi
sieloja. Bet yra ir kitų priežas
čių, kodėl Vakarų kraštų spau
da, palyginti, nedaug terašo 
apie Lietuvą, Latviją, Estiją. 
Atsakymas į šį klausimą gali 
būti labai trumpas: bijo Sovie
tų... 

Vakarų Vokietija, Prancū
zija, Anglija, Italija sėkmin
gai prekiauja su Sovietų Są
junga, jiems parduoda savo 
mašinas, įrengimus, stato fab
rikus, įmones, iš Sovietų mai
nais gauna įvairias žaliavas, 
jų tarpe naftos produktus, 
dujas, spalvotus metalus, 
kurie labai reikalingi vaka
riečių pramonei. Sovietai — 
geras vakariečių prekybinis 

"partneris, klijentas, o kiek-
" vienas pramonininkas bei pre-

..,. „kybininkas stengiasi savo kli-
„«., jento neerzinti ir gerai su juo 
... nugyventi. Antra vertus, prisi-

„+„"bijo ir kariškai stiprios meš-
.„.. kos. Einama šūkiu „geriau jos 

neerzinti". O Sovietų puolimo 
... Vakarų Europos kraštai bijo 
. - " daugiau kaip Amerika. Ir ne

nuostabu, galimo rusų puo
limo atveju greičiausia Vaka
rų kraštai pajustų jų pirmąjį 
smūgį. 

« '• * * * 

Vis dėlto negalima sakyti, 
kad Vakarų kraštų spaudos 

v niekada nerašo apie prieš 40 
metų Sovietų užimtus kraštus 
ir kad nereiškia jiems kai 

——.kurių simpatijų ar iš viso ven
gia prisiminti. 

" « • ! • 

KINIJA NAUJAME KELYJE 
Su vakariečių pagalba tikisi apsiginkluoti 

Tokiam p r i s i m i n i m u i 
paskata atsirado pereitų metų 
pabaigoje, kai buvo pri
siminta Stalino - Hitlerio 
pakto 40 metų sukaktis. Šiokį 
tokį Lietuvos, Latvijos ir Es-
tijbs^kraštų -bei žmonių likimu 
dėmesį sukėlė invazija į Afga
nistaną vien jau todėl, kad rei
kėjo politikams bei žurnalis
tam išvesti paralelę: Pabaltijo 
kraštai buvo pirmosios aukos, 

_ . o Afganistanas — paskutinė. 
Žindo®; bent tuo tarpu. Mini
mos dar kitos galimos aukos: 
Jugoslavija, Iranas... Bet jų 
užėmimas laikinai buvęs ati
dėtas, nes Afganistano virški
nimas tebesitęsia. 

~ ̂  Šių metų pirmame pus-
mėtyje Vakarų Europos spau-

'* doje pasirodė straipsnių apie 
.Sovietų invaziją ir prieš 40 

metų įvykęs Pabaltijo vals
tybių užėmimas susilaukė kri
tikos. Pirmiausia iškeliamas 

'"" brutalus sutarčių pažeidimas 
" ' iš Sovietų pusės. Jau 1979.X-

1.28 Wuerzburge išeinąs 
**"* „Deutsche Tagespost" rašė: 

„Pabaltijis nerimauja — aten
tatai, streikai, demonstracijos 
ir panašūs faktai parodo 
Pabaltijo tautų padėtį okupa
cijos varžtuose". Straipsnio 
autorius dr. R. Stroebinger 
rašė: „Įvykius Pabaltijo vals
tybėse Maskva stebi su ner
vingu nerimu. Valstybės sau
gumo tarnyba dažnai yra 
bejėgė pasyviam gyventojų 
pasipriešinimui". 

,,Die Welt" dienraštyje 
-(1980.11.25) dr. C. G. Stroem 

rašė: „Estams ir latviams gre
sia surusinimas". Autorius 
nurodė, kad 1959 m. Estijoje 

l^M gyveno 240,000 rusų, o dabar 
jau 409,000. \ Maskvos sie
kimą užtvindyti Pabaltijo 
kraštus svetimšaliais atsi
liepė ir kiti laikraščiai: „Stutt-
garter Zeitung" (1980.IV.4), 
„Frankfurter Neue Press" 
(1980.IV.9), „Koelner Stadt -

« Anzeiger" (1980.IV.il) ir kiti. 
Iš straipsnių, skirtų Pabal-

*..' tijo okupacijos apžvalgai, 
ypač iškeltinas „Rheinische 
Merkur" (1980.VI.13) rašinys 
antrašte „Pabaltijo tautų tra
gedija". Antrinė antraštė — 
„Prieš 40 metų Maskva oku
pavo Pabaltijį, prasidėjo rusi
fikacija ir gyventojų deporta
cijos į Sibirą". Str. autorius W. 

Hoepker nušviečia Pabaltijo 
tautų istoriją ir 1940 metų poli
tinių užkulisių veiklą. Jis ten 
rašo: „Jei paliečiamas Pabal
tijo valstybių išlaisvinimo 
klausimas, tai Vakarų vals
tybių tarpe ir ypač Jungtinių 
Tautų organizacijoje reiškiasi 
tik nesmagus tylėjimas. Kal
bama apie nepriklausomybę 
bei savarankiškumą Afrikoje, 
Pietų Amerikoje, daug šne
kama apie žmogaus teises, bet 
viešpatauja tyla, kai reikia 
išsitarti apie likimą trijų Euro
pos tautų prie Baltijos jūros, 
kurias yra palietęs žiaurus 
likimas". 

* * * 

Prisimenant birželio 14 d 
1940 metų įvykius, dr. W. 
G o e r l i t z „ D i e W e l t " 
(1980.VI.14) rašė: „Mažųjų Pa
baltijo tautų tragedija. Prieš 
40 metų Stalinas įsakė rau
donajai armijai žygiuoti į 
Lietuvą, Estiją ir Latviją". 
Tuometinę invaziją prisimena 
ir „Scharzvvaelder Bote", 
„Darmstaette Echo", „Gloc-
ke" (1980.VI.14), „Luebecker 
Nachrichten", „Osnabruecker 
Tageblatt" (1980.VI.15). 

Į Latvijos, Estijos ir ypač 
Lietuvos padėtį rimtą dėmesį 
atkreipė ir Vak. Vokietijos 
Krikščionių dem. partijos 
lyterio, kandidato į kanclerius 
laikraštis „Beyernkurier". Ten 
kovo 22 d. buvo iškeltas reli
gijos varžymas Sovietų oku
puotuose kraštuose, birželio 28 
d. paskelbtas rašinys antrašte 
„Užpuolimas prieš 40 metų", 
liepos 5 d. — „Žodžiai ir tik
rovė — žmogaus teisės Ry
tuose". Nurodyta, kad per
s e k i o j i m a i P a b a l t i j o 
valstybėse nukreipti prieš 
tuos, kurie protestuoja prieš 
olimpinius žaidimus Estiioje ir 
prieš Sovietų įsiveržimą į 
Afganistaną. 

„General - Anzeiger" 
(1980.VI.28) rašė, kaip Molo
tovas (J. Ribentropo vardo 
nemini) įjungė Estiją, Latviją 
ir Lietuvą į Sovietų Sąjungą. 

Pabaltijo valstybėms dėmesį 
skyrė ir Šveicarijos Lugane 
leidžiamas laikraštis „Vater-
land" (1980.III.1). Laikraščio 
bendradarbė E. Eichmann -
Leutenegger pateikė Pabaltijo 
tautų istorijos bruožus, iškėlė 
ju. gyvenimo suklestėjimą 
nepriklausomybės metais , 
brutalią Sovietų invaziją, disi
dentų veiklą. Ta pačia proga 
buvo autorės ir kitų paruošta 
radijo programa ta pačia 
tema. 

Italų spauda dažnai prisi
mena okupuotosios Lietuvos 
reikalus, šiam reikalui panau
dodama prel. V. Mincevičiaus 
gražiai redaguotus Eltos biu
letenius italų kalba. 

Nepaisant priešingų spė
jimų, šių dienų Kinija yra pasi
ryžusi sukurti sistemą, kuri 
piliečiui teiktų šiokią tokią 
globą nuo būsimų tironų ir 
paskatintų jį panaudoti savo 
sugebėjimus ne valstybės ir ne 
partijos, o savo paties ir šei
mos labui. Toji raida vyks pa
laipsniui, nes ji beveik viską 
sugriauna, ką velionis Mao 
Tse Tung buvo sukūręs. Ki
nijos sumoderninimas yra 
milžiniškas uždavinys, bet jis 
kiek lengvėja, nes kinų tauta 
jau prieš daugelį amžių buvo 
sukūrusi aukšto laipsnio civi
lizaciją ir kultūrą. Naujieji 
Kinijos vadai sugrąžino į 
pareigas senus, patyrusius 
pareigūnus bei veikėjus, kurie 
kultūrinės revoliucijos buvo 
pašalinti ar ištremti. Taip pat 
buvo išteisinti ir grąžinti į savo 
darbus tūkstančiai išvaikytų, 
ištremtų rašytojų, artistų, 
muzikų, mokslininkų, moky
tojų, sportininkų. Valdžios pa
drąsinti, rašytojai pradėjo 
rašyti ir spausdinti romanus, 
noveles, dramas, vaizduodami 
tikrovę be pagražinimų ir 
moralizavimų. 

Kraštui grįžtant į įstatymų 
tvarkomą santvarką, socia
linė ir kultūrinė atmosfera 
patapo skaidresne, kaip retai 
kada anksčiau. Neskaitant 
laisvės naudotis nuo seniai 
draudžiamomis savo ir užsie
nio knygomis ir netgi spaus
dinti savo politinius žurnalus, 
žiūrėti anksčiau uždraustus fil
mus bei klausyti vakariečių 
muziką, dabar visi kas nori 
skatinami mokytis anglų ir 
japonų kalbas, kurios dės
tomos per radiją ir televiziją. 
Taip pat buvo pakeisti ar visai 
atšaukti draudimai drabužių ir 
plaukų nešiojimo atžvilgiu. 
Dabar moterys gali turėti 
vakarietiškas šukuosenas ir 
vakarietiškus drabužius, tik 
kol kas dėl medžiagų trūkumo 
ta laisve nedaug kas tegali 
pasinaudoti. 

Tūkstančiai studentų siun
čiami į užsienį studijuoti ir iš
mokti svetimų kalbų. Buvu
siems prekybininkams ir 
pramonininkams, kurių įmo
nės buvo nusavintos, dabar 
išmokamos didelės sumos už 
prarastas nuosavybes. 

Žemės ūkyje duota daugiau 
laisvės savo nuožiūra ūki
ninkauti, o bendrai valdo
muose plotuose kokius javus 
auginti. Pramonės centruose 
darbininkai gauna priedus už 
sunkų darbą, iniciatyvą ir 
pagerinimus. 

Vėl pradėta gerbti religiją. 
Atidarytos kai kurios bažny
čios, mečetės ir budistų šven
tovės. Valdžia duoda lėšų reli-

P. GAUCYS 
ginių studijų programoms. 
Sugrąžinus į savo darbus 
mokslininkus, specialistus ir 
tyrinėtojus, o taip pat įteisinus 
akademinius laipsnius, atida
ryta <* kelias ir mokslų pažan
gai. Aplamai, Kinija įvykdė ir 
tebevykdo visą eilę nuostabių 
reformų. Jų patvarumas pri
klausys nuo valstybės vairi
ninkų politinio pastovumo, 
kuris savo ruožtu pareina nuo 
tautos tokio ar kitokio nusi
teikimo. 

Smarkiai didėjąs gyventojų 
prieauglis sudaro nemažą kliū
tį platesnei ūkinei pažangai. 
Dabartiniu metu jos gyven
tojų skaičius artėja vieno bili
jono. Dabar pradėtos taikyti 
griežtos naujos gimimų kont
rolės priemonės, mėginant pri
stabdyti gimimų gausėjimą. 
Vyriausybė skatina tenkintis 
vienu vaiku, nes du — daugiau 
negu pakankama, trys — per 
daug, o už keturis taiko 
bausmę. 1940 m. Kinijoje buvo 
maždaug 540 milijonų gyven
tojų. Per 30 metų priaugo papil
domai 500 milijonų, kuriuos 
reikia išmaitinti, aprengti, 
apgyvendinti ir paruošti dar
bui. Visi Kinijoje besireiškią 
trūkumai priskiriami tam mil
žiniškam prieaugliui. Apskai
čiuojama, kad 6% vaikų 
nelanko pradžios mokyklų, 
12% ne lanko v idur in ių 
mokyklų, o 50% neranda vietos 
a u k š t e s n ė s e mokyklose . 
Mažiau negu 5% patenka į uni
versitetus. Krašto gyventojų 
stabilizavimui labai siauros 
galimybės. Emigracija svetur 
neįmanoma, o įkurdinimas 
krašto viduje negyvenamose 
žemėse labai nepopuliarus. 
Telieka tik griežta gimimų 
kontrolė. 

Kinijos užsienio santykius 
slegia Indokinijos problema: 
nuolatiniai susidūrimai ir 
karas su Vietnamu ir Kam-

bodijos žlugimas; tai stipriai 
sukrėtė Kinijos jėgų pusiau
svyrą jos pietryčių pasieny ir 
sukėlė stiprių abejonių dėl jos 
būsimų santykių su Pietryčių 
Azija, netgi Kambodijoje, kur 
Kinija turėjo beveik lemiamą 
įtaką, įgytą, palaikant vieną 
žiauriausių ir niekšingiausių 
mūsų laikų diktatūrų. Dabar 
Vietnamui t a p u s Sovietų 
sąjungininku ir Vietnamui 
leidus Sovietams įsirengti kari
nes bazes, Kinija jaučiasi 
grasoma ir savo pietiniame 
pasienyje. 

Kinija nieko negali padaryti, 
paveikti įvykius Afrikoje, 
Vidurio Rytuose ir netgi Afga
nistane, pas savo artimiausią 
kaimyną. Tačiau kitose sri
tyse ji gali pasigirti nemažais 
laimėjimais: jai pavyko įsigyti 
NATO šalių s impat i jas , 
paremtas jausmais bei abiem 
pusėms gresiančiu Sovietų 
puolimo pavojumi, o taip pat 
NATO valstybių technologi
jos panaudojimu, modernizuo
jant Kiniją. 

Buvo tikima, kad strate
giškai labai svarbus trečiasis 
pasaulis, pagelbės Kinijai iš
vengti vienos didvalstybių 
vyravimo. Dabar gi Kinijos 
vadai yra įsitikinę, kad vie
nintelis kelias išvengti tokio 
vyravimo — jos prisišliejimas 
prie vienos iš jų. Trečiasis 
pasaulis neteko savo patrauk
lumo, kai vadinamos neutra
lios valstybės savo vadu pasi
rinko Kubos F. Cast ro . 
Pastaruoju metu Kinijai 
pavyko susiartinti su Japoni
ja, o taip pat ir su JAV. Nūdien 
su vakariečių pagalba ji sten
giasi t inkamai apsiginkluoti, 
kad galėtų atremti būsimą 
Sovietų puolimą. Kinijos vadai 
vis labiau stengiasi nieku neiš
provokuoti tokio antpuolio, nes 
dabartiniu metu jie negali 
pasitikėti visiška visų savo 
piliečių ištikimybe. 

Užsklandai. Vokiečių auto
rius Egon Laurens yra iš
leidęs politinių anekdotų (senų 
ir naujų) rinkinį. Štai vienas 
jų-

Sovietų diktatorius L. Brež
nevas po mirties pateko į pra
garą. Ten jis sutiko paskutinį 
Rusijos „karališkąjį" dikta
torių carą Nikalojų II-jį. Caras 
labai norėjęs žinoti, kas šiuo 
metu darosi Rusijoje, ir klau
sęs: ar ji tebėra didelė vals
tybė, ar laiko didžiulę kariuo
menę, ar Rusijos s ienos 
tebeinančios nuo Baltijos 
jūros ligi Pacifiko ir pagaliau, 
ar rusų tauta vis dar geria 38 
laipsnių stiprumo vodką. Brež
nevas į visus caro klausimus 
atsakęs „da" (taip), tik kas 
liečia paskutinį, pasididžiuo
damas pridėjęs: „Dabar Rusi
joje vodka jau 40 laipsnių stip
rumo". Tai išgirdęs caras 
Nikalojus pasakęs: „Sakyk, 
drauge, ar dėl menko poros 
laipsnių skirtumo buvo verta 
kelti revoliuciją ir tiek daug 
kraujo pralieti?" 

b. k v . 

W 

Europoje nuolat stiprėja Prancūzijos — Vakaru Vokietijos 
draugystė. Cia matome abiejų valstybių vadus — Giscardą 
d'Estaing ir H. Schmidtą 

KOMUNISTINIS AUKLĖJIMAS 
LATVIJOS MOKYKLOSE 

AL. TENISONAS 

Patikimiausia apsauga — geri ginklai. Vakarų Vokietijos 
kariuomenės tankai „Marder" manevrų metu 

Latvijoje pradžios ir vidu
rinėse mokyklose 1979/80 
mokslo metus pradėjo 300.000 
vaikų. Šįmet pirmamečių 
daugiau, negu buvo pernai, 
daugiau apie 36.000. Taip 
pranešė švietimo ministrė M. 
Karklinia. 

Svarbius įpareigojimus vi
durinėms mokykloms davė 
partijos centro komiteto nuta
rimas apie ideologinio ir poli
tinio auklėjimo pagerinimą, 
nukreipiant tai į mokytojų idė
jinio ir teoretinio lygio pakė
limą, į marksistinio-leninis-
t i n i o p a s a u l ė ž i ū r o s i r 
komunistinio įsitikinimo įkvė
pimą mokiniams. 

Mokykla turi ne vien 
paruošti mokinius darbui ir 
visuomeniškam gyvenimui, bet 
ir duoti jiems elementarines 
žinias apie asmeniškus san
tykius visuomeninėje aplinko
je. Todėl kiekviename mieste ir 
rajone vienoje mokykloje ban
dymo keliu bus įvestas kursas 
apie problemas, kurios liečia 
paruošimą šeimyniniam gyve
nimui. 

Ministrė pasididžiavo tuo, 
kas jau padaryta, bet labiau pa
brėžė, kas dar tenka padaryti. 
Naujai šiems mokslo metams 
statybininkai atiduosią 12 nau
jai statytas mokyklas, kur 
galėsią mokytis 11.000 vaikų. 
Taip pat už pusę milijono rublių 
parūpintos knygos mokyk
loms. Mokiniai jas gauna 
nemokamai. Mokyklų bibliote
kose dabar esą 4,5 milijonai 
knygų. Viena knyga naudo
jama 3—4 metus. 

Laikraštis „Ciną" reika
lauja didesnio pedagoginio dar
bo pakėlimo, kartoja reika
lavimą pagerinti ideologinį ir 
politinį auklėjimą. Taigi, iki 
šiolei komunistinis perauklė
jimas nėra buvęs tinkamas. 
Vargšai mokytojai ir moki
niai. 

Apie mokyklinį darbą Rygos 
IlI-oje vidurinėje mokykloje 
kalbėjo keturi pedagogai. 
Mokyklos direktorius Berzinš, 

kuris yra ir egzaminų į aukš
tąją mokyklą komisijos narys, 
pasakė: „Vidurinių mokyklų 
absolventų žinios yra pla
tesnės, negu anksčiau, bet tai 
negalima pasakyti apie visai 
pakankamą žinojimą. Latvių 
kalba buvę gerų rašinių ir atsa
kymų žodžiu, bet buvę ir raši
niai su 15 ir daugiau klaidų. Ta
č i a u p a s t a r u o j u l a i k u 
egzaminų reikalavimai į aukš
tąsias mokyklas žymiai su
švelninti, kad būtų daugiau 
kandidatų. Į daugel specialių 
skyrių visai nėra konkursinių 
egzaminų. Tai rodo, kad aukš
tojo mokslo prestižas dalinai 
nužemintas, nes įvairiuose 
skyriuose trūksta studentų. 

Mokytoja M. Porietė teigė, 
kad studentų skaičius į 
aukštąją mokyklą mažėja. Jau
nimas vieton studijų pasi
renka materialiai užtikrintą 
darbą. 

Nors Latvijoje mokykloms 
d u o t a s šūkis: , ,Nev ieno 
pasilikėlio!" — tačiau IlI-osios 
gimnazijos kiekvienoje klasėje 
pasilieka sėdėti 5—6 mokiniai, 
kurie atsilieka su mokslu. Dėl 
to nukenčia kiti 30 klasės moki
niai. Mokytojai nepatenkinti 
aplinkybėmis, kurios įs i
skverbė į visas mokyklas. Tai 
yra fizinės kultūros kėlimas 
aukštyn sportu. Iš mokyklų 
r e ika l au j ama s p o r t i n i ų 
rezultatų. Kad juos gerus 
pasiektų, mokiniai per savaitę 
turi 20—30 valandų sportuoti ir 
daugiems nebeatlieka tokiu 
būdu laiko mokytis. 

Mokytojai ir yra perdaug ap
krauti darbais. Prie 18 valan
dų pamokų klasėje prisideda 
dar 25 valandas sąsiuvinių 
tikrinimas ir apie 20 vai. užsi
ėmimo su silpnais mokiniais. 
Tai esanti visuomeninė prie
volė ir už tai mokytojui 
primokama premija dešimt 
rublių mėnesiui. 

Panašios problemos yra kone 
visose Latvijos vidurinėse 
mokyklose. Rygos III-oji 
vidurinė mokykla yra viena iš 
pažangiųjų vidurinių mokyklų. 

ANTRAS 
PASAULIS 

ALOYZAS BARONAS 

(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano) 
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ar taip, kalė buvo gudri, bet šitas pagyrimas 
nepatiko porai lentpiūvės naujos valdžios garbintojų 
ir vos Jonas nepateko į bėdas. Išsisuko, tvirtin
damas, kad tai tikrai partijos nuostabią garbę keliąs 
palyginimas. Bet vieną dieną Joną ištiko didesnė 
bėda. Ir tai vis per entuziazmą ir dainą. 

Miestelio bruku žygiavo kuopa rusų kareivių. 
Prieky ėjo ilgą rubašką dėvįs kapitonas rusas. 
Kuopa dainavo. Jonas gerai nesuprato ką, bet ir jį 
užvaldė nuostabus noras dainuoti. Juo labiau, kad 
jis buvo alinėj šiek tiek sustiprinęs savo sveikatą ir 
pakėlęs dvasią, kaip ir tinka tarybininiam žmogui, 
ypač darbininkui, kuriam ir valdžia priklauso. Taip 

Žodžiu, Jonas neišsimušė į jokius komisarus, kilnojo žygiavimo sužavėtas Jonas nulipo nuo šaligatvio, 
ir toliau rąstus, tik dabar tai darė ne už litą, o už išėjo keletą žingsnių priekin ruso kapitono ir taip pat 
rublį, o tas rublis, anot Jono, nors į namuką nešk ir žengdamas į koją uždainavo, žinoma, lietuviškai, 
kabink, kad atliktų tam tikrą švaros darbą. Žodžiu, kaip lietuviškos tarybinės respublikos pilietis. 
Jono absoliučiai nesužavėjo jo paties valdžia, bet, — Jeigu karas rytoj, kelnės pilnos bus tuoj, nuo 
žinoma, jis nebuvo kompartijos tikras priešas, o Krandštato lig Vladivostoko, — plėšė iš peties Jonas, 
šiaip sau toks apipriešis. O su ja į konfliktą suėjo dėl Žinoma, Jonas nedaug turėjo poetinių gabumų, 
komplimentų. tai nepajėgė pratęsti šios iškilmingos deklaracijos, 

— Partija kilni, neklaidinga ir gudri, — kalbėjo į kaip koks tarybinis poetas Mieželaitis, bet paėjęs 
lentpiūvę atvykęs politrukas. Jonas su tuo sutiko keletą žingsnių vėl užtraukdavo tą patį posmą, 
ir po mitingo, išeidamas iš buvusio lentpiūvės Pagaliau tos eilutės buvo reikšmingos. Kai kilo 
savininko nusavinto namo, pasakė: karas su naciais, tikrai kelnės buvo pilnos ligi 

— Tikrai partija gudri, kaip Jurgeliūno kalė. Vladivostoko, bet šių pranašavimo privalumų niekas 
Palyginimas buvo geras, nes to ūkininko kalė Jonui nepripažino. Ir kai Jonas garbingai, nors ir ne 

tikrai buvo gudruolė. Ji lakstydavo, kaip niekur ilgą kelią, pavadovavęs tarybinei armijai, sugrįžo 
nieko po miestelį, o jei laiškininkas jai paduos namo ir jau rengėsi po darbų ir žygių užtarnautam 
laikraštį ar laiškelį, tai ji būtinai nuneš ant savo poilsiui, atbėgo vieno darbininko sūnus ir pasakė: 
gaspadoriaus gonkų. Kartą ji šiek tiek prarado — Bėk iš namų, ateis tavęs suimti, 
pagarbos, kai nuo mėsinės praverto lango nutraukė Jonas, nors ir buvo ant drąsos paėmęs, neperver-
dešros rinkę. Žmonės ją beveik pateisino, esą blogas tino savo jėgų ir daržais nuėjo pas Jurgeliūną, tą 
daikto padėjimas net žmogų veda iš kelio j patį, kurio kalę buvo iškėlęs ligi partinio lygio. O kai 
nusikaltimus, o ką čia kalbėti apie Šunį. Taigi, šiaip sužinojo, kad vis dar jo ieško, išėjo toliau pas kitą 

ūkininką. O ūkininkų buvo pažįstamų nemaža, jie 
lankydavosi į lentpiūvę ir su jais kartais ir po 
suktinę susisukdavo ir po lašelį nutraukdavo. 

Jonas slapstėsi, o kai rusai vežė žmones į Sibirą. 
tai išvežė ir Jono žmoną su vaikais. Tik karui 
prasidėjus, grįžęs Jonas pamatė, kas įvyko. Tai be 
abejo buvo kalta ne tik komunistų partija, bet ir ana 
daina. Hitleris.spiovęs savo draugui Stalinui į ūsus, 
kūlė jį net dulkėjo, ir viskas buvo taip kaip anoj 
dainoj. Jonas įstojo į apsaugos batalioną, karui 
baigiantis atsidūrė Vakaruose ir vėliau Amerikoj. 

Ir čia, šitam naujam pasauly, gyveno su 
našliuke, o ši riebi bobulė nupirko naują automobilį 
ir privertė Joną išmokti važinėti, kad galėtų abu į 
pikniką nuvykti ar prie ežero pasėdėti ar pagaliau 
ko nors nusipirkti. Jonas nebuvo didelis technikos 
priešas ir greitai perprato visą važiavimo gudrybę. 
Taip ir važinėjo su bobule, o kai atsiliepė po kelerių 
metų šeima, našliuke negailėjo pinigų, kad pasiųstų 
žmonai ir vaikams kokių nors gėrybių. 

Siaf> jau darbovietėj Jonas buvo konkurencijos 
neturįs lietuvių ambasadorius. Jis mokėjo ant 
šluotos paskambinti, ant piūklo pagroti, į degtukų 
dėžutę pūsdamas pagroti polką, griežė šukomis ir iš 
viso žavėjo amerikiečius darbininkus. Ką Čia ir 
kalbėti, Jonas sėkmingai garsino Lietuvos vardą. 

Na, o vieną dieną Džiordžas žiūri, kad išeina iš 
alinės Jonas. Gerai paėmęs, bet nevestinai, dar taip 
sakant, savieigis. Išeina ir sėda į gražų, naują, 
našlikės pirktą automobilį. 

— Kur tu. Jonai, nevažiuok, — patarė Džiordžas, 
staiga tapęs blaivininku, gudriuoju patarėju. 

_(Bus daugiau) 
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3altimorės Lietuvių muziejaus kuratorius Algimantas Gritalis (kairėje) su 
skulptorium Pr. Baltuociu. Pastarasis po savo parodos BaLtimorėje padova
nojo muziejui vertingą savo kurmį. Naatr. A B — B — 

TREMTINIO SACHAROVO BALSAS 
I š tremties v ietos — Gorki 

(400 km. nuo Maskvos) Andrėj 
Sacharov pasiuntė atvirą laišką 
Sov. Sąjungos galvai Brežnevui, 
ragindamas suteikti visuotinę 
amnestiją visiems Sov. Sąjun
gos poutiniams kaliniams. Kita 
laiško dalis, — kaip išspręsti Af 
ga istano problemą. 

LAiške, kurio kopijos buvo pa
s iųstos J T kraštams, kurių atsto 
vai sudaro Saugumo tarybą, ir 
JT generaliniam sekretoriui 
Kurt VValdheimui, Sacharovas 
pabrėžia, kad per 63 soviet inio 
valdymo metus nė karto nebuvo 
amnest i jos politiniams kaliniam. 

"Afganistano įvykiai, r a š o to
liau Sacharovas, griežtai pakei
tė politinę padėtį pasaulyje , su
teikė smūgį atoslūgiui ir g r a s o 
taikai ne tik Azijos srityje , bet 
ir visur. N e t ir tie, kurie nepri
taria mano linijai, turi sut ikt i , 
kad Sovietų invazija į A f g a n i s 
taną y r a baisi klaida, kurią tuo
jau reikia pataisyti". 

Afganistano krizės sprendi
mui Sacharovas siūlo tokį s e p t y 
nių punktų planą: 

1. Tuojau ginklų pal iaubos 
tarp Sov. Sąjungos kar iuomenės 
ir Afganistano partizanų. 

2. Sovietų Sąjunga pareiškia 

kada kalbama visos lietuvių gru 
pės vardu, nes folkloras yra visos 
tautos bendra nuosavybė. Net ir 
mažiausia grupė, šokanti mūsų 
tautinius šokius, reprezentuoja 
ne tik save, bet visus lietuvius — 
per mūsų šokius. Ta ip ir šven
tėje kalbėjusieji atstovavo visiems 
lietuviams, visai tautai, nes jų 
kalbos turėjo rištis su šventės pro 
gramą. 

Norėčiau suminėti keletą di
džiausiu nesklandumo faktų. 

Šventės pradžioj labai nevyku
siai išsišokta su Baltiesiems rū
m a m s taikoma kritika. Kaip ga
l ima tikėtis prezidento žmonos 
dalyvavimo šventėje, jeigu kvie
t imas rašomas ant privataus biz
nio firmos formuliarų. Taip bu
vo padaryta kviečiant Illinois 
universiteto vadovybę. Ką bend
ra turi Lithuanian Community 
of USA, Inc., su privačia fir
ma? Argi prezidento žmona turi 
dalyvauti šio krašto įvairių įvai 
riaušių tautiniu grupių parengi 
muose. O jei ne visų, tai kodėl 
būtinai mūsų. Ar ne per daug 
aukštai mes pradėjome riesti 
savo nosis, kad ne tik kviečiame, 
prašome, bet tiesiog reikalauja
m e kviečiamuosius dalyvauti. Ne 
apgalvotais pareiškimais buvo 
šaukšte vandens sukelta audra, 
patekusi net į didžiąją spaudą ir 
televiziją, o Philadelphijos bend-
ruomenininkai turėjo dėti dideles 
pastangas šiems išpuoliams išly
ginti. 

2. Garbės svečiu sudėtis buvo 
labai neišbalansuota. Kam reika 
lingi buvo apskrities pareigūnai, 
asmeniškas draugas teisėjas ir 1.1 
Visa tai labai supolitikierino gar
bės svečių sudėtį. Nors Illinois 

Pagal Sacharovą, tokia amnes- į pasiryžusi at i traukti savo ka-
tija tarp kita pakeltų Sov . Są- riuomenę iš Afganistano, o jos 
jungos prestižą pasaulyje ir pa- vietoje turi ateiti Jungtinių Tau-
dėtų gydyt i vidaus problemas. tų karinės jėgos . 

Didesnė dalis atviro laiško, 3. Afganis tano t a i k ą neutralu 
kurio kopiją Sacharovo žmona j mą, nepriklausomybę garantuo-
Elena Bonner liepos 29 d. įteikė Į ja JT Saugumo taryba, suside^ 

kaip 30 metų gyvena šiame kraš 
te ir yra jo piliečiai. Man atrodo, 
kad šios komisijos pirmininkas, 
nors ir atskira sąvoka, bet matyti 
gali tik per labai nusidėvėjusią 
partijų prizmę. 

5. Švietimo taryba, siekdama 
suartėjimo su Illinois universi
teto Chicago Circle vadovybę, 
prašė garbės svečių komisiją pa
kviesti nurodytus aukštuosius 
universiteto vadovybės žmones. 
Jie buvo pakviesti laiškais, rašy
tais ant privačios firmos formu
liarų. Kelis kartus buvo skam
binta vis prašant komisiją, kad 
tik tie svečiai iš universiteto bū
tų tinkamai sutikti, pristatyti, 
supažindinti su kitais garbės sve
čiais. Komisija garantavo puikų 
universiteto svečiu priėmimą. Iš 
tikryju niekas jų nesutiko, ne
pristatė, nesupažindino, tame 
garbės svečių priėmime prieš 
šventę (1-mą vai. p. p.) . Turėjo 
jie dar ir nemalonumu sėdėdami 
jiems paskirtose vietose, kai vie
na kresna poniutė užsipuolė, esą 
jie jos vietą užėmę. Universiteto, 
kuriame studijuoja 19,000 studen
tų, jų tarpe apie 300 lietuvių, 
kancleris savo užimama vieta yra 
tikrai nemažesnis už kokį alder-
maną ar kitokį vietinį "politi
kierių", 'bet tai nebuvo suprasta, 
ir jo dalyvavimas šventėje liko 
nepaminėtas. 

6. Šventės rengimo pirmininko 
pareiškimas per radiją ir televiziją, 
kad jis reikalaująs Baltųjų rūmų 
atsiprašymo, tikriausiai yra poli
tiškai motyvuotas. Nežiūrint, 
kaip rūpėtų įgnybti demokra
tams, bet galvojantis lietuvis res 
publ ikonas neturėtų spiauti į 
vandenį, kurį gali tekti dar ket 

C L A S S I Fl E D G U I DE 
B K A L E S T A T E 

Ant Sheridan Road 
CONDO — NO MONEY DOWN 

2 miegami, vonia. Visi dideli kamb 
12-me aukšte. Prie ežero — pui
kus vaizdas. Gera proga jaunai 
porai. 

— o — 
Taip pat parduodamas "Studio 

apartmecit". Visi dideli kambariai. 
Savininkas Vacys 

Skambint 768-6250 arba 436-9667 

Marpuette Parke — 2638 W. l i th
uanian Piaza Court parduodamas 
įĮajnag su taverna. 5 kamb. butas 
Įrengtas beismentas. Apsauga nuo 
potvynio. 2 maš. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos 
biznio, tinka kitam bizniui. 

Skambint — 776-4956 

MAKQUETTE PARKE 
parduodamas IV2 aukšto mūr. na
mas arti 71-os. Arti parko 

Skambint — 436-1096 

K E A L E S T A T E D Ė M E S I O 

SAVININKAS PARDUODA 
4 MIEGAMŲ NAMĄ 

Marąuette Parko apyl. Oro vėsini
mas. Modern. virtuvė. Puikiam sto
vyje. $49,900. Kreiptis (angliškai) — 

tel. 476-3389 
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leris su žmona buvo kviesti ir at lietuviams. 
Šių nesklandumų buvo leng

va išvengti vadovaujantis taktu 

Vakarų žurnalistams Maskvoje, 
yra skirta Afganistano klausi
mui. "Afganistano įvykiai, rašo 
Sacharovas , i š pagrindų pakeitė 
politinę pasaulio padėtį" ir su
daro grėsmę pasaulio taikai. Sa
charovas tvirtina, kad Afganis
t a n o krizė iššaukė nepaprastą 
giriklavirnąsi ir didžiausių sumų 
skyrimą karo reikalams Sovietų 
Sąjungoje. Be to , sustiprėjo vai 
džios represinės priemonės. 

Savo laiške Sacharovas apie 
Afganistaną tvirtina, kad Sovie
t ų įsikišimas į Afganistano rei
kalus "yra baisi klaida". Tad 
siūlo septynių punktų planą, 
kaip tą "klaidą" pataisyti Jung
tinių Tautų tarpininkavimu ir pa 
galba. 

Sacharovas rašo: "Kovų žiau
rumas ir veiksmų brutalumas iš 
abiejų pusių diena iš dienos stip
rėja, auga ir negalima įžiūržti vi 
s o to galo . Sovietų žygiavimas 
pirmyn yra lygus sovietinei eks
pansijai ir Afganistano suvere
niteto pažeidimui". 

D V I E J U O S E HORIZONTUOSE 

(Atkerta i i 2 pal.) 
B. Krištanavičiaus, J. Kubiliaus, 
J. Borevičiaus, J. Raibužio, G. Ki-
jausko ir Alg. Kezio. 

Po pirmųjų šios vasaros apsi
lankymų JC kilo ir vienas įtari 
mas: ar ten dar egzistuoja Čiurlio 
nio galerija, rengianti parodas ir 
kaupianti dailininkų kūrinius 
būsimai nepriklausomai Lietuvai, 
ar ji vis labiau men'ėia? Štai lie
pos 4-5 dienomis kai per JC per 
ėjo tūkstančiai iš visur suvažiavu 
sių lietuvių, galerijos sienos ir 
grindys buvo tuštutėlės: jokio pa
veikslo, jokios skulptūros. O kiek 
žmonių norėjo juos pamatyti, 
neišskiriant ir čia rašančiojo. 
Paskutinis JC direktorius, anų 
minėtų direktorių darbu uolus 
tęsėjas, kun. A. Saulaitis, kiek ži 
nau, norėjo švenčių proga pa
veikslus Čiurlionio galerijoje iška 
binti. Bet taip ir neaišku, kas jam 
pastojo kelią? Ak, kad taip Ciur 
lionio galerijon vėl sugrįžtų 

Z. Kolbos, J. Kelečiaus, P. Aleksos, 
V. Balukienės ir dar kai kurių 
rūpestingų menininkų direkto
riavimo laikai! 

V L. R. 

vyko, bet jie į tų išrinktųjų są
rašą nepateko. Sumažinus "poli 
tikierių" skaičių ir pridėjus j i r sveiku "protu. Iš klaidų pasimo 
bent vieną asmenį iš akademinio i k e j a t e i ty turėtumėm nekviesti 

danti i š nuolatinių narių ir a t s to 
vų tų kraštų, kurie turi bendras 
sienas su Afganistanu. 

4. J T kraštai, įskaitant ir Sov. 
Sąjungą, suteikia politinę prie
glaudą vis iems Afgan i s tano pi
liečiams, kurie nori palikti savo 
kraštą. 

5. Afganistanui sute ik iama 
tarptautinė ekonominė paga lba 
— ją teikia ir Sov. Są junga — 
su sąlyga, kad Afgan i s tanas įsi
pareigoja nesidėti nė su v iena 
tauta ar valstybe. 

6. Laukiant rinkimų, dabart i 
nis prezidentas Babrak Karmai 
perduoda valdžią laikinei tary
bai, sudarytai lygybės principu 
iš partizanų ir dabartinės val
džios atstovų. 

7. Politiniai rinkimai Afgan i s 
tane vyks ta tarptautinėje kont
rolėje. 

Tokie Sacharovo pasiūlyti pla
nai t o s "baisios klaidos" patai
symui. Bet, žinant Kremliaus 
tikslus Afganistane, jokie "pa
taisymai" nebus įmanomi, o Sa
charovo žygis gali pasibaigt i pa
mišėlių ligoninėje. J . V. 

pasaulio, garbės svečių sudėtis 
būtų buvusi daug geriau išbalan
suota. 

3. Ignoravimas mūsų gerbia
m o s konsulės, net kūnu blokuo
jant jai taką yra žemiau kritikos. 

4. Specialiai taikytas įžeidžian 
tis pristatymas PLB ir JAV LB 
pirmininkų, vieno kaip vadovau
jančio viso pasaulio lietuvių, o 
kito, kaip JAV lietuvių — "dis
placed persons" grupės. JAV LB 

vadovauti "pranašumo" komp
leksu užsikrėtusių tautiečių, ku
riems paprasto mandagumo ir 
takto taisyklės, sulaukus žilo plau 
ko, tikriausiai yra žinomos, bet 
nenaudojamos. 

Su tikra pagarba, 

Leonas Raslavičius 

Marąuette Parke — Mūrinis. 3 bu
tai ir bizniui ar ofisui patalpa. Tik 
$53,500. 

Mūrinis. — V/t aukšto. 6 ir 4 kamb. 
$45,000. 

Mūrinis — S butų. Labai geras in
vestavimui. $69,000. 

Medinis — EK aukšto. 5 ir 3% 
kamb. 2 auto garažas. Tik $29,000. 

VAINA REALTY- 925-6565 

SAVININKAS parduoda liuksusinį 
5% kamb. mūr. "raised ranch" na
mą. 3 miegami, iy2 vonios, įrengtas 
rūsys, centr. oro vėsinimas ir daug 
kt. Apyl. 53-čios ir Kenneth, arti su
sisiekimo ir mokyklų. Virš 70,000 dol 

Skambint (angliškai) 735-2687 

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-
Juoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

N'otary Public 

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

10% — 20% — $0% pigiau mokėsit 
ui apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

FRANK ZAP0L IS-
Telef. — GA 4-8654 

S208V2 Weat 95tfa Street « 

iiitiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiimiiuiiiiiuiiiiiiit 

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

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

SERAPINAS — 686-2960 -
iHiiiiHtitmiHiHiHtiumiiiitumtmniuin 

V A L O M E 
Plauname ir vaškuojame 

visu rūšių grindis. 
BUBNYS — TeL R E 7-5168 

KILIMUS IR B A L D U S 

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

A š mylėjau ir myliu Lietuvą, 
nes tai mano tėvynė, mano gy
vybė, mano džiaugsmas ir pasi-

Vaižgantas 

pirmininkas buvo šokių šventės 
šeimininkas, o buvo pristatytas ^ v i m ^ 
iyg koKios žemesnes klases zmo-i 
nių grupės vadovas. Tikrai "pa-j Geras žmogus negreit kitus 
girtinas" šventės šeimininko pri! nedorais palaiko, o nedoras — 
s t a t y m a s vieno i š jo šventę ruo: tuojau. 
šimo "pavaldiniu". Be to, tie Antanas Baranauskas 

DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS! 
PIRMAS AR ANTRAS SĄRAŠAS KNYGŲ — TAI 

PUIKI IR NEBRANGI DOVANA BET KURIA PROGA 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
NESUSIPRATIMAI ŠOKIŲ 

ŠVENTĖJE 

Gerbiamas Redaktoriau, 
Praėjusioji Vl-ji Tautiniu šo

kių šventė "Drauge" buvo ga
na plačiai aprašyta redakcijos 
štabo ir kitų asmenų, ne tik 
faktus atpasakojant, bet ir pride
dant gerokai sentimentalaus ro
mantizmo. 

Tačiau pora sričių, būtent gar
bės svečių priėmimo nesklandu
mai ir neapgalvoti politiniai po
būdžio pareiškimai, padaryti šven 
tės metu ir vėliau per amerikie-
tiškąją radiją ir televiziją, liko 
visai nekomentuoti ir net nepa
minėti. 

Kadangi iš klaidų mokomasi, 
tai apžvelgi mas šios šventės 
klaidų turi vieną tikslą — pasi
tarnauti ateities didesnio masto 
parengimų sklandumui. Būtų 
galima ranka numoti ir visa nu
tylėti, bet tai tik paskatintų tuos 
pačius ar ir kitus asmenis, kurie 
stokoja takto ix sveikatos nuovo-

Uisakydami ar pirkdami visas kartu žemiau išvardintas knygas moša-
te Cik 110.00 ir 12.00 už persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00. 

Siuntinys No. I 
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaučys. Anglų rašytojų novelių 

astoiogiia. 460 psl. 
PIETŲ KRY2IAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaucys. Lotynų 

Amerikos rašytojų noveiių antologija. 480 pusi. 
VYSK. P. P. BŪCIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda

gavo J. Vaišnora, MIC. I ir II dalis. Dvi knygos. 580 pusi. 
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala, žmogus ir šuo ir 

fctos novelės. 213 pusi. 
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. Žvilgsnis t mūsų laiko

tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusi. 
BRĖKSMĖS NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pusi. 

juiiiiimiiiimiiiiimimmiimimiiiiiiiiii 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Dienraščio "Draugo'" admi
nistracijoje galima pasirinkti j-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite J "Draugo" ad
ministraciją i 8 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams 

"Draugo'* adresas: 4645 Wes1 
SSrd St. Cbtaago. m. 80629 
miHiiiiiiiiimmiiimiiimiiimiiiiiJiiiiiiN 

SHIIITiw£r| UETUYjįT 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4050 Archer Ave. 
Chicago, DL 60632, tel. 927-5980 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
imimiiiiiiiimiiimiiiiiiiuiiiiMiuiiimiii 

Siuntinys No. 2 
Knygų originali kaina $25.00. Pardavimo kaina su persiuntimu taip pat 

$12.00. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys. 230 pusi. 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI I d. F. M. Dostojevskis. 265 pusi. 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI n d. F. M. Dostojevskis. 290 pusi. 
MARIJA DANGUJE IR 2EMEJE. Vysk. V. Brizgys. 142 pusi. 
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Volertas. Premijuotas romanas. 

273 pusi. 
SŪNUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sbeen. 174 pusi. 
AIDAI IR SE5ĖLIAI. Vacys Kavaliūnas. Premijuotas romanai. 234 pusi. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S u Cbfcafo. a 60629 
JUkiojaus gyventojai dar prideda prideda 50 et. valstijos mokesčio. 

iiiiiiiiiiiimiiiiHiitiiiimiiimiiiimimuii 
!; I-rairij} prekių pasirinkimas ne

brangiai ii mūsų sandelio. 
OOSMOS PABCELS EXPRESS 

2501 W. 69 S t , Chicago, 111. 60629 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
Telef. — 925-27S7 

Vytautas Valantinas 
iillllllllllflllllllllllllllllliuilllllltlliutujl 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M i G LI N AS TV 
2346 VV. 69 St, teL 776-1486 
HimiiiiiiiHiiitimiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiM* 

U.S.AT 
We'll help you make the right movė 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AB PARDUOTI 

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putoki Road 

Tel. — 767-0600 
Inaependently owned and operatel 

lllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllilil! 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie A v . — 778-2233 
įiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiii.'iiiiiiujmiiuiiiiiinj 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

Visuose lietuviškuose namuose 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą vėliavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos vėliavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų rjamuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
venate Illinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. SSrd St , 

Chicago, IL 60629 

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

TeL — WA 5-8063 

lltltlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIHIIIIIIIIIIUMMI 

LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDINE SANTRAUKA 

Sudarė 
VILIUS L. DUNDZILA 

Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vėa^ 
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai. 

Sis leidinėlis pritaikytas mūsų 
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus. 

Kaina tu persiuntimu 61.80 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

lllllllllllilIlIlililIlIlIlHUIIIIIIIIIIIIIIHllll 
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A U Š R A 
(Nr. 11) 51-15 /55 / 

L I E T U V A 
1978 m. gegužės ir 

1979 m. vasario 

U -

Redagavo ir vardų rodyklę s u - r» 
darė Jonas Damauskas. Išleido — 
Akademinė Skautijos Leidykla 
Chicagoje 1980 m. 260 pusi. Kai- -
na su persiuntimu $5.85. 

Užsakymus siųsti DRAUGO „„ 
adresu. 

Illinois gyventojai dar prideda 
et. valstijos mokesčio. 

30 
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HELP WANTED — MOTERYS 
' ' -

SEVVTNG MACHTNE OPERS. 
Experienced 

Permanent. Steady, full t ime. 
Benefits. 

3322 W. Lawrenoe Avenue 

Dirbančiai moteriai reikalinga mo- ,. 
teris namų ruošos darbui 1 ar 2 die
nas j mėnesį. 59-os ir Pulaski apyl. 
Skambiut po 7 v. v. 284-0321 

• . . 

H E L P W A N T E D — M A L Ė * F E M A L E 

tinimui; uiuiiHiminiiuiiiMiiuiiuiiim 
M. A. $ I M K U S 
INOOME TAX S E R V I C E 

N'OTARY P T B U C 
4259 So. Hnfllev .od, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINITJ iškvietimai, pildomi 
PIUETTBfiS PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
ilIUIIilIlIltlIlMUIIHlnilMIlIUUUllIUlJIIIlt 
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Apsimoka tkelbtia dien DRAUGE. 
nes JU plačiausiai įkaitoma* lie
tuvių dienraStia, gi ikelbimij kal
io* yra »4*tem« prieinamo* 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiiiuiiiuiiii 

Medical Opportunities 

MENTAL HEALTH COMPREHENSIVE COMMUNTTY CENTER 

Covering 3 County Radius in Upstate in NEW YORK 
serving St. Mar/s Hospital 151-bed Facility with a 22-bed Psych Facility 

AMSTERDAM, N.Y. Offer Excellent Opportunities for 
• STAFF PSYCHIATRISTS — (Practice limhed to psych. Unit) 
• PSYCHTATRIC NURSES — Min. Req. Rachelor's Degree pref., 

at least 2 yrs. erp. Mental Health Facility. 

• OCCUPATIONAL THERAPISTS — Min. Req.: Masters Degree from 
an aceredited occupational therapy program; 2 yrs. exp in Psy-
chiatric Unit req. by AO.TA. 

*• ALL APPLICANTS MUŠT BE BOARD CERTIFTED OR ELTGIBLF. »• 
Please Write nr CaO: Administrator 

ST. M A R r r S HOSPITAL 
AMSTERDAM, NY 12010 PHONE: (518) 842-1S0O 

~A 
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JŪROJE IŠAUGUSI SALA 

Nuotr. V. Bacevičiaus. 

UŽDARBIAI IR PERVEDAMIEJI MOKĖJIMAI 
ADOLFAS BALICNAS 

Britų ekonomisto John May-1 lijono. Papildomy socialinio drau 
nard Keynes (1883 — 1946) į t a |d imo mokėjimy gavėjy skaičius 
ka pastaraisiais laikais įsigalėjo Į užaugo nuo 2-75 milijono ligi 
nuomonė, kad prekių gamyba ir I 4.25 milijono. Mažų pajamų g>-

'ventoju butų nuomoms primo
kėti pašalpų gavėjų skaičius nuo 
400,000 užaugo ligi 3 milijonų. 
Be to, Medicare - Medicad, kurių 
1960 m. federalinė valdžia visai 
nemokėjo daibar naudojasi 47.5 
milijono žmonių. Taip pat su 
maisto kartelėmis, kurių 1960 m. 
visai nebuvo, dabar už dyka 
maisto produktus gauna 15 75 mi 
lijono žmonių. Visi šie federa
linės valdžios (pervedamieji mokė 
jimai yra viena iš pagrindiniu 
infliacijos priežasčių. Federali-
niame biudžete pervedamieji mo 

Geologinėje literatūroje rašo
ma, kad prieš vienuolika tūkstan
čių metų nebuvo Seremos salos, 
taip tvirtina mokslininkai. Prieš 
daug metų pradėjo ši sala aug
ti iš jūros. Palengva augo, augo 
— dabar jau 98 kilometrų ilgio 
(iš rytų į vakarus) ir 49 kilo
metrų pločio (iš šiaurės į pietus). 
Taigi jei nenustos augusi, po kiek 
laiko suaugs su žemynu ir virs 
pusiasaliu. 

Mokslininkų nustatyta, kad 
po to, kai ledynai atsitraukė, čia 
nuolat grūmėsi sausuma su jūra. 
Visur saloje matyti šios kovos 
pėdsakai: kranto pylimai ir sta-

j i m^* y v ^įg skardžiai byloja, kaip audrų 
Clevelando televizijos atstovai susidomėjo "Grandinėlės" tautinių Šokių šo- ir uraganų metu jūra užpildama 
kėjų grupe. Jie kalbasi su viena iŠ vadovių A. Sagiene. Į žemes, vis tik turi atsitraukti. 

2emė vis kyla. Atsiranda naujos 
salelės, įlankos pamažu virsta 
pakrantės ežerais, kurių gėlą 
vandenį pasūrina tik dideli pot
vyniai. 

Nors tik trečdalis Seremos sa
los apaugęs miškais? bet važinė
jant jos keliais, atrodo, jog ši sa
la ištisas kadugynas. 

Šimtmečiais formavosi salos 
vaizdas. Čia matosi daug akme
ninių aptvarų, salos gyventojų 
atkaklaus darbo liudininkų. Lau 
kai, atrodo, prievarta išplėšti. 
Akmenuotus sklypus pirmykščiai 
gyventojai arimais pavertė dau
gelio kartų sunkiu darbu. Prie 
vingiuotų gatvių stovi senos, 
akmenų tvoromis aptvertos so
dybos. Prie dažno namo plačiai 
išskleidę šakas auga uosiai. Jie ne 
tik puošia sodybas, bet turi ir 
praktinės reikšmės. Uosių lapus 
čionykščiai gyventojai nuskabę, 
džiovindavo šluoteles ir šerdavo 
avis. 

Vakarų Seremos aukštumoj 
yra rezervatas, kurio aukštumos 
šlaite stūkso Vijdumiasgi kalnas 
(54 metrai aukščio nuo jūros 
lygio) — tai aukščiausioji Sere
mos salos vieta. Čia kažkada bu

vo senasis salos krantas. Labai 
savita šios aukštumos augalija 
— nėra kitur tokios vietos nei pa
čioj Estijoje. Čia lyg muziejuje po 
atviru dangumi auga rečiausieji 
augalai — augalų rūšys, liudi
jančios apie šiltą praeities klima
tą. Trečdalį visoje Estijoje augan
čių augalų galima pamatyti, 
pasak mokslininkų, Vijdumiajė-
je. Čia yra augalų (Rhinanthus 
osilensis), kurie susiformavo vie
tinių sąlygų įtakoje ir jokioje ki
toje žemės rutulio vietoje neran
dami. Taip pat yra tokių auga
lų, kurie, be Serenos, auga tik e r o s pradžioje jų gyveno 100 

plotas 593 hektarai. Čia draudžia
ma kirsti medžius, ištisus metus 
draudžiama šienauti, ganyti gy
vulius, medžioti. Vaikščioti ga
lima tik nurodytais takais. Rezer
vate atliekami įvairūs moksliniai 
tyrimai. J, Mik. 

ŽMOGAUS VYSTYMOSI 
AMŽIUS 

Įvairūs šaltiniai rodo, kad 
žmogaus vystymosi žemėje am 
žius siekia 600-800 metų. Prieš 
4000 metų žemėje gyveno ne 
daugiau kaip 10 milijonų gyven 
tojų. Per 4000 metų žmonių 
padaugėjo 10 kartų ir mūsų 

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 11 d. 

noje, kurioje gyvena maždaug 
1 bilijonas žmonių. Kitų 20-ties 
mažiau išsivysčiusių šalių gy
ventojai sudaro apie 2 bilijonus, 
kurie pakankamai maisto ne
galina ir daug jų šaukiasi pa
galbos. Jm. 

Kas gi yra žmogus, jeigu jo 
laikas skirtas pelnui, jeigu jo 
aukščiausias gėris tėra miegas 
ir valgis? Tai gyvulys, nieko 
daugiau. 

Shakespeare 

Balkanų šalyse. Yra ir tokių 
medžių (viena šermukšnių rū
šis — Sorbus rubicola). Šių šer
mukšnių rezervate yra apie pen
kiasdešimt, 6 — 8 metrų aukš
čio. Žydi jie kas dveji metai, o 
uogas išaugina dar rečiau. 

milijonų, 1950 m. žmonių jau 
buvo 2.4 bilijono, 1970 — 3.7 
bilijono. Šiuo metu yra daugiau 
kaip 4 bilijonai gyventojų. O 
SNO duomenys rodo, kad 2000 
m. žmonių bus apie 7 bilijonus. 
Dabar gi natūralus žmonių prie Į 

jų pardavimas tiesioginiai pri 
klauso vartotojų pirkimams iš
leidžiamų pinigų kiekio. Galvo
jama, kad jei valdžia, skolinda
ma ar spausdindama pinigus, iš
moka juos piliečiams, tai tuo bū
du bus sukeliama prekių paklau 
sa, keliama gamyba ir garantuo
jamas krašto ekonominis gerbū
vis. YpaČ tokių pinigų išmokėji
mus patariama naudoti ekono
minio atoslūgio (recesijos) metu. 
Tačiau patyrimas rodo, kad to
kie valdžios praktikuojami leng
vi pinigų mokėjimai — perveda
mi mokėjimai (transfer Pay-1 kėjimai šiandien sudaro fcerek 
ments) šalpai ir nedarbo kom- 50 procentų. Jei ši lengvo pašal-
pensacijoms paprastai sukelia in- pų dalinimo politika bus tvsia-
fliaciją ir sumažina perkamąją ma, ateinančio dešimtmečio bėgy 

i auglis visoje planetoje kasmet 
šiaurės vakarų ir siaurės S I I L I ^ į e 7 0 ^ ^ ^ 

tų papėdėje auga mišrus p u š y - U i m s t a a p i e m ^ rx^t& 
nai ir beržynai. Rytinėje dalyje! 
auga ąžuolai, lazdynai, putinai, 
sausmedžiai, kalniniai serbentai, 
kadugiai ir kt . Vešli ir įvairi žo
linė danga. 

60 milijonų. Mirimų priežastis 
dažnai būna nepilnavertė mity
ba ir kai kur badas. 

šiuo metu pakankamai aprū-
Mokslinis rezervatas turi ilgio pinama tik pramoninių 30 šalių 

7.5 km, pločio 7 0 0 — 1800 m, I šiaurinėje vidutinio klimato zo-

galią tų asmenų, kurių darbas 
ir kapitalas pagamina prekes. Vi
sai yra nesvarbu, kuriuo būdu 
valdžiA -gauna lėšas tas pašalpasi mokėjimų savybė 

je dirbantieji turės pusę savo už
darbio atiduoti nedirbančiųjų 
šelpimui. Yra ir kita neigiama š'ų 

darbo na-
mokėti: mokesčiais, paskolomis 
ar tiesiog popierinių pinigų 
spausdinimu. Esmėje dirbančio
jo pagaminto produkto dalis ati
tenka nedirbančiam, gaunan
čiam valdžios pervedamąjį mo
kėjimą. Kaip taisyklė, perveda
mieji mokėjimai — įvairios rū
šies pašalpos mokamos tik tiems, 
kurie nedirba, jokio produkto ne
gamina, kapitalo neinvestuoja ir 
laukų nedirba. Žinoma, kai ku
rie pašalpų gavėjai privačiai už
darbiauja, bet to darbo niekam 
nepraneša. Dirbančiųjų perka
mos galios sumažėjimas pasireiš
kia uždarbio pinigų vertės kriti
mu (infliacija) arba pačios gau
namos algos sumažinimu, atskai-
tant didesnius mokesčius nedir
bančiųjų pašaipoms. 

Ekonominio atoslūgio metu su 
mažėja uždarbiai, o taip pat kapi 
talo investacijų pelnas. Tuo tar
pu pravedami mokėjimai, įvairios 
pašalpos, kompensacijos įgyja 
daugiau svarbos. Kartu pasunkė
ja dirbančiųjų našta šelpti ne
dirbančius. 1965 m. uždarbiai ir 
algos sudarė 54.4 nuoš. asmens 
pajamų, pajamos iš turto (nuo
mos, dividendai, procentai) kitus 
24.2 nuoš. Pervedamieji mokėji
mai (pašalpos) 7.5 nuoš. Šiais 
metais asmens uždarbiai ir algos 
sumažėjo ligi 51.2 nuoš., turto 
pajamos ligi 20.8 nuoš., o perve
damieji mokėjimai beveik padvi
gubėjo ir dabar sudaro 13.6 nuoš. 
asmens pajamų. 

Blogiausia, kad pervedamieji 
mokėjimai turi didelę tendenci
ją augti. Jei 1960 m. federalinė 
va'ldžia pervedamuosius mokėji
mus, vienos ar kitos formos pensi 
jas, pašalpas išmokėdavo 30 mi
lijonų piliečių, tai 1979 m, per
vedamųjų mokėjimų gavėjų 
skaičius užaugo ligi 130 milijo
nų. Socialinio draudimo išmokų 
gavėjų, armijos ir geležinkelio 
darbininkų, pensininkų, skaičius 
nuo 16 milijonų užaugo iki 31 
milijono. Invalidumo (disabily) 
pašalpų gavėjų 1960 m. buvo 
apie 400,000 o 1979 m. daugiau 
kaip 4.5 milijono. Našlaičių ir 
našlių šelpiamųjų taip pat už
augo nuo 3,5 milijono ligi 7.5 mi 

nuo 65 ligi 70 metų. Sveikus pa-
šumo kritimas. Daug žmonių į | a}py gavėjus nori įpareigoti už 
vengia dirbti, nes mokamos pa-1 g a u n a m a s pašalpas atlikti būti-
šalpos beveik atstoja uždarbį. Dir Į n u s visuomenei darbus. Nori pa-
bantieji nesistengia kelti • darbo j n a j ^ j maisto kortelių dalini-
našumo, nes žino, kad dalis jų j m ą > pertvarkyti dabartinę Medi-
uždarbio yra skiriama nedirban- care-Medicad programą, suvaržant 

ligoninių ir gydytojų išpūstas 
sąskaitas už patarnavimus, įvesti! 
pajamų mokestį visiems perveda 

tiesiems. 
Kai kurie ekonomistai susirū

pinę esama padėtimi ir siūlo visą 
eilę priemonių. Pirmiausia no- ' miems mokėjimams. Ar pavyks 
rimą pakelti .pensijoms socialinio 
draudimo mokėjimams amžių 

siūlomas priemones 
parodys tik ateitis. 

įgyvendinti 

A. f A. LEONUI RALIUI mirus, 
brolius Kazimiere, Stasį, šeimą bei artimuo
sius giliai užjaučiame. 
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P A D 
Po ilgos ir sunkios ligos Palmių sekmadienį, kovo mėn. 30 d., 

mirė mūsų brangi žmona, motina, sesuo ir močiutė 

A. f A. 
Dailininke Regina Ingelevičiene 

Jos netekę, reiškiame gilią padėką visoms ir visiems, mus taip 
širdingai ir gausiai užjautusiems: asmeniškai jautriu žodžiu; laiškais, 
kupinais stiprinančių minčių bei spaudoje išreikštomis užuojauto
mis; užį gražiąsias gėles, puošusias jos paskutinę kelionę; gausiai 
šv. Mišių intencijų užprašusiems; Kultūros Židiniui paremti auko
jusiems. 

Ypatinga mūsų padėka: kun. J. Pakalniškiui, Apreiškimo pa
rapijos klebonui, už sakramentų suteikimą paskutinį kartą; už mal
das koplyčioje, bažnyčioje bei prie amžino poilsio vietos. 

Tetai G. Stančienei už tokią stiprinančią ir ištvermingą pa
galba slaugant 

Nuoširdžiai dėkojame: dr. A. Snieškai ir dr. P. Bagdui už me
dicininę priežiūrą, patarimus ir pagalbą. 

Visoms ir visiems jaučiame gilią ir širdingą padėką. 
Giliame liūdesyje: Vyras Vladas Ingelevičius, 
dukterys Regina Kudzmienė su sūnumis, Marija 
Vygantiene su šeima ir sesuo Eugenija 
Rytėniene su vyru. 

I G N A S U Ž G I R I S 
Gyveno Brookfield, Ulinois, o anksčiau gyv. Springfield, 

Illinois. Mirė rugpiūčio 8 d., 1980 m., 9 v. ryto, sulaukus 80 m. 
Gimė Lietuvoje, Linkuvos parapijoje. Amerikoje išgy

veno 30 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Morta (Petrauskaitė), 

2 dukterys: Brute Jasaitienė, žentas Jonas, Otilija Barkaus
kienė, žentas Gintaras, 3 sūnūs: dr. Vytautas, marti dr. Ina, 
dr. Šarūnas, marti dr. Audronė, ir dr. Egidijus, marti Irena; 
12 anūkų: Jūratė, Algirdas ir Aušra Jasaičiai; Arėjas, Vaidas 
ir Aidė Užgiriai; Rimas ir Paulius Užgiriai, Ramunė, Kęstu
tis, Rima ir Darius Barkauskai, ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Priklausė Savanorių-Kūrėjų S-gai, Miškininkų dr-jai, Lie
tuvių Bendruomenei ir BALF'ui. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 
West 71st Street. 

Laidotuvės įvyks antradienį, rugpiūčio 12 dieną. Iš ko
plyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į švenčiausios Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus; gimines, draugus ir pažįs
tamas dalyvauti šiose laidotuvėse. 

žmona, dukterys, sunūs, marčios ir anūkai. Nuliūdę: 
Laidotu- direkt Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 
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| M Ū S Ų J U R B A R K A S § 
E - Monografija, paruosta rašytojo ANTANO GIEDRAICIO-GIED- 1 
5 RIAUS, yra trumpa, bet išsami Jurbarko miesto ir apylinkių geografi- £ 
E nė, istorinė, kultūrinė ir visuomeninio gyvenimo apžvalga. = 
=j m. Spausdino "DRAUGO" spaustuvė. Kieti viršeliai. 224 pusi. Aplan- | 
5 kas daU. Zitos Sodeikienės. Kaina su persiuntimu $16.10. Užsakymus g 

Illinojaus gyventojai dar prideda 96 et. valstijos mokesčio. = 
siųsti: § 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , Oiicago, IL 60629 I 
Redagavo redakcinė komisija. Išleido Jurbarkiečių sambūris 1979 = 
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A. f A. 
GRAŽINAI DAUKŠIENEI mirus, 

jos vyrui dr. Stasiui Daukšai, sūnui ir duk
rai bei JŲ šeimoms nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi 

Baliūnu šeima 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeikai Evans 
ve, ~ 

Laidotuvių Direktoriai 

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

j i 
m»8 y.-

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. rugpjūčio mėn. 11 cL 

x Lituanistikos institutas, 
išleidęs savo prezidiumo prane
šimą, tarp kitų dalykų mini ir 
lituanistinės katedros steigimo 
Kent, Ohio State ir Illinois 
Chicagos Circle universitetuose 
klausimu. Pareiškime nariams 
duota lyg ir anketa, kad iki rug 
sėjo mėnesio visi galėtų pasisa
kyti, kas labiau reikalinga — 
kalbos, literatūros ar istorijos 
mokslai? Plačiau buvo "Drau
go" rugpiūčio 9 d. laidoje L. 
Raslavičiaus straipsnyje. Tai
gi instituto nariai ir visuomenė 
laukia šio klausimo gilesnių stu
dijų ir platesnių atsakymų. 

x SubdSak. Matas Pulauskas, 
MIC, prieš kelerius metus dir
bęs "Draugo" administracijoje, 
o dabar dėl sveikatos susilpnė
jimo tvarkąs vienuolyne laiko
mas novenas, rugpiūčio 15 d. 
švenčia vienuoliško gyvenimo 
50 metų sukaktį: Jis yra mokę
sis Kaune, Vilniuje, Romoje ir 

x Vytautas Kamantas, PLB 
valdybos pirmininkas, popie
žiaus Jono Pauliaus II audien
cijoje buvo popiežiaus specialiai 
pasveikintas ir turėjo progą 
jteikti popiežiui Vilniaus univer
siteto medalį. Tai padarė visų 
išeivijos lietuvių vardu. Popie
žius su juo kalbėjosi angliškai, 
bet vis pasakydamas "Mano lie
tuviai" lietuviškai. Tai visiems 
padarė didelį įspūdį. 

x Kun. Adolfo Stasio nuo
trauką su aprašymu apie jo pa
sitraukimą į pensiją ir išvyki
mą į St. Petersburg, Fla., iš
spausdino "Chicago Catholic". 
Pažymima, kad jis 33 metus 
dirbo Šv. Kryžiaus parapijoje. 

x Muziko Jeronimo Kačins
ko kompozicijų koncertas bus 
spalio 25 d. Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėje. Bilietus 
jau dabar galima įsigyti J. Vaz-
nelio prekyboje. Rengia L. Fon
das antroj.o milijono pabaigimo 
proga. 

X Bronius Valeika, Belleville, 
111., parėmė mūsų spaudos dar
bus 10 dolerių auka. Labai ačiū. 

x Petras Kudukis, klevelan-
diškis, parėmė mūsų spaudos 
darbus auka. Ačiū. 

x M. Peteraitienė, St. Pe-

16 gimnazijoje. Grįš rugpiūčio 
pabaigoje. 

Atostogų metu jį pavaduos 
netoli Osnabruecko gyvenąs 
kun. Petras Girčius. Hamburge 
gyvenančius aptarnaus tuo me
tu šv. Teresės parapijos klebo
nas kun. A. Blaik. 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
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Estų choras, atlikęs dalį programos Baisiojo birželio minėjime, Los Angeles mieste. A. Gulbinsko nuotr. 

IŠ A R T I IR T O L I 

Marian Hills seminarijoje. Yra i tersburg Beach, Floridoje, 
parašęs kelias studijas filoso- j mums atsiuntė malonius svei-
finėmis temomis, bendradarbia-! kinimus ir auką. Ačiū. 
vęs spaudoje, o nepr. Lietuvo
je net leidęs spaudos bendra
darbiams laikraštėlį. Šiuo me
tu yra nestiprios sveikatos, bet 
visą laiką darbuojasi vienuolijai 
naudinguose darbuose. 

X Nelė ir Jonas Stonkai, 
anksčiau gyvenę Chicagoje. o 
pastaruoju metu San Francisco, 
Calif., yra atvykę į Chicagą 
aplankyti teisės mokslus baigu
sios savo dukters adv. dr. Kris
tinos ir kitų artimųjų. Po to 
dar vyks į Kanadą aplankyti 
sesers šeimos Matulioniu ir Ču-
plinskų. Chicagoj būdami Ston
kai aplankė "Draugą", stebėda
mi naują spaudos techniką, su 
administracija tarėsi dėl Jono 
Matulionio knygos "Neramios 
dienos" platinimo ir dar įteikė 
didesnę auką savai spaudai sti
printi. Už auką nuoširdus ačiū. 

x Juozas Daunoras, Oak 
Lawn, UI., maloniai mus parė
mė 10 dolerių auka. Dėkojame. 

x Dėkodami už atsiųstas do
vanų laimėjimų knygeles, po 10 
dolerių aukojo: 

B. Semaška, New Britain, 
Aid. Andriušis, Dorchester, 
M. Sayus, Warren. 

Labai ačiū. 

J. A. VALSTYBĖSE 

— Sacred Heart universitete 
Bridgeporte, Conn., ir šiemet 
bus dėstoma lietuvių kalba ir 
lituanistika. Tuo rūpinasi et
ninių studijų skyrius. Regis
tracija į lituanistikos kursus 
bus nuo rugpiūčio 25 iki 28 d. 
6-9 v. v. universiteto centrinėje 
raštinėje. Rudens semestras 
prasidės rugsėjo 3 d. Elemen
tarinis lietuvių kalbos kursas 
bus dėstomas antradieniais, po
kalbių kursas — trečiadieniais 
nuo 7:15 iki 10 v. v. Dėstyto
jas — Vitalis Žukauskas. Ket
virtadieniais nuo 7:17 iki 10 v. 
v. bus dėstoma Lietuvos isto
rija ir kultūra. Dėsto Vaiva R. 
Vėbraitė. Pilnesnių informaci-

nuing Education skyriui uni
versitete: 374-9441. 

— Philadelphijoje liepos 17 d. 
lankėsi JAV delegacijos Madri
do konferencijai kopirmininkas 
dr. Max Kampelman, kuris 
Balch instituto patalpose patei
kė pranešimą sukviestiems or
ganizacijų vadovams. JAV LB-
nei atstovo krašto valdybos 
vicepirm. Aušra Zerr ir akty
vi žmogaus teisių srities dar
buotoja Rima Mironienė. JAV 
Jaunimo sąjungos centro val
dybai atstovavo pirm. Virgus 
Volertas, vicepirm. Rimantas 
Stirbys ir Jūratė Krokytė-Stir-
bienė. Lietuvių atstovai turėjo 
progą klausimus pateikti dr. 
Kampelman ir pasikalbėti su 
atvykusiu JAV atstovu Jung-

žiavime, kuris bus Stockholme 
rugpiūčio 25-30 dienomis. 

— "Europos lietuvis" savo 
vinjetėje turėjo tris Lietuvos 
miestų herbus — Kaunao, Vil
niaus ir Klaipėdos. Pradedant 
š. m. liepos 7 d. laida, tie her
bai pakeisti gerokai praplėstu 
Lietuvos žemėlapiu su jin įjung
tu Gardinu, Suvalkais ir Ka
raliaučiumi. Esą tokia mintis 
buvo iškilusi D. Britanijos Lie
tuvių sąjungos suvažiavime 
1978 m. balandžio 16 d. Jos 
autorius — dr. S. Kuzminskas. 
Sumanymas buvo priimtas, bet 
nevykdomas. Žemėlapio klausi
mas ir vėl iškilo D. Britanijos 
Lietuvių sąjungos suvažiavime 
š. m. balandžio 27 d. Šįkart pa
sisakyta už žemėlapį. Jo įtrau
kimo vinjetėn proga pirmame 

Į puslapyje įdėtas iniciatoriaus 
Į dr. S. Kuzminsko rašinys "Erd
vė tautai sveikai tarpti". Pasak 
jo, šiandien lietuvių tauta prie
šinasi ir kovoja už laisvę savo 
valstybės griuvėsiuose. Esą 
kiekvienam lietuviui turėtų rū
pėti klausimas, kokia turėtų 
būti toji valstybė, toji erdvė, tas 
kūnas, kuriame lietuvių tautos 
dvasia galėtų laisvai tarpti ir 
savo genijum reikštis sau ir pa
sauliui. Tokia erdve dr. S. Kuz
minskas ir laiko minėtąjį žemė

lapį "Europos lietuvio" vinjetė
je. 

Mirė a. a. Vladzė Francy 

0KUP. LIETUVOJE 
— Medžiotojų draugijai okttp. 

Lietuvoje priklauso 17,770 me
džiotojų, taigi 1700 daugiau, ne
gu leidžia medžiojamieji plotai 
Iš viso skaičiaus 56.7 proc. me
džiotojų gyvena mieste, o 43.2 
proc. kaimuose. 9.3 proc. me
džiotojų yra ne senesni kaip 60 
metų, o 4.9 proc. vyresni kaip 
70 metų. Draugijoje tėra tik 
27 medžiotojos moterys. 

— Pranas Treinys sukūrė vei 
kalą "Jevaro tiltas". Tai jo trio-
logijos trečioji knyga, naujas 
sakmių romanas. 624 psl. 

— J Panevėžio miesto ribas 
buvo įjungtas greta jo esąs 
Kniaudiškio kaimas, kurio že
mė užima daugiau kaip 200 hek 
tarų plotą. Manoma, kad čia 
galės įsikurti 35,000 panevėžie
čių. 

— Nauji plaukikų rūmai ati
daryti Vilniuje. Juose įruošti 3 
baseinai. Pagrindinis jų 50 me
trų ilgio, su 8 takais, bokštu ir 
tramplynų sistema. Kiti du ma
žesni. 

— Petro Vaičiūno, dramatur
go ir poeto 90 metų gimimo su
kaktis buvo prisiminta Vilniuje. 
Velionis gyvas būdamas parašė 
daugiau kaip 20 dramos kūri
nių ir daugybę eilėraščių. Mirė 
1G59 metais. Palaidotas Vilniu
je. 

— Paminėta poeto Gedimino 
Jokimaičio (Jakimavičiaus) 60 
metų sukaktis. Buvo gimęs 
1920 birželio 27 Pernaravoje, 
Kėdainių apskrity. Jo tėvas bu
vo paskutiniojo nepriklausomos 
Lietuvos (Smetonos laikais) 
seimo narys. Per 1941 trėmi-

jų reikalais skambinti Conti- tinių Tautų Žmogaus teisių ko
misijoje dr. Jerome Shestack. 

CHICAGOS ŽINIOS 
CHICAGOS MOKYKLOSE KABELIO TELEVIZIJA 

Chicagos arkivyskupijos mo-j Chicagos apylinkėse pradeda 
kyklos pradės darbą rugsėjo 2 [ plisti laidais perduodama vadi-
d., bet kai kurios, ypač prie- narna kabelio televizija. Per ją 
miesčiuose. pradės savaitę anks-; rugsėjo 8 d. 10 v. r. bus per-
čiau. Šiose mokyklose dirba duodamos kard. J. Cody mišios 
5,730 mokytojų. Dar yra lais-; moksleiviams. 

Rašytojas Stasys Tarnu- |v a 1 4 1 mokytojo vieta. Praei-: V A I X ) V A r S MOTERIS 
laitis užsisakė "Lietuvių fondo | t a i s m o k s l ° m e t £ " s veikė Chi- ChicaEros kata-
vardvna" tandamas ioearbės i caš°Je S8 4 katalikų pradžios * ~ * k a ™* U ^ a g o s kata-

" M mokyklos su 134.629 mokslei-1h k l s k^ m o k v k l l i Ne tūno tory-
viais. Aukštesnių katalikų mo
kyklų buvo 67, jose 54,584 
moksleiviai. 

prenumeratorium. Knygą reda
guoja Apolinaras Bagdonas. 

x Kun. dr. Ignas Urbonas, 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas, Gary, Ind., dažnai paremia 
lietuviškus reikalus ir savo dien 
raštį. šiomis dienomis jis ma
loniai sutiko dalyvauti "Drau
go'' dovanų paskirstyme ir šia 
proga atsiuntė 20 dolerių auką. 
Esame jam labai dėkingi. 

X Marija Mataitienė, čika-
giškė, maloniai sutiko įsijung
ti į "Draugo" rėmėjų eiles. Grą
žindama laimėjimų knygeles, ji 
atsiuntė 20 dolerių auką. Esa
me labai dėkingi. 

x Dr. Adolfas Delta, Chica
go, UI., dažnai paremia lietuviš
kus reikalus. Neseniai vėl ga
vome jo 10 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

X Nuoširdūs skaitytojai mie
lai sutiko dalyvauti "Draugo" 
dovanų paskirstyme ir šia pro
ga aukų po 10 dolerių atsiuntė: 

Jonas Kasperaitis, Racine, 
Juoz. Kačilauskas, Lemontas. 
A. Laurent, Lemontas, 
C. Yodelis. Homevrood. 

Visiems esame labai dėkingi. 
x Po 5 dolerius aukojo: 
Ona Stančikienė, St Charles, 
Ana de Rastauskas, Buenos 
Aires, 
Kosta Mašiotienė. Lemontas, 
Helen Z. Carter, Chicago, 
P. Kaselienė. Chicago. 
Petras Mikšys, Leicester. 

Visiems dėkojame. 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bradshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(•k.) 

SEMINARAS APIE CHICAGĄ 
Chicagoje rugpiūčio 19 ir rug 

sėjo 19 prasidės seminarai, ku
riuose bus supažindinama su 
Chicagos miesto gyvenimo są
lygomis, butais, transportacija, 
klimatu, saugumu namie ir gat
vėje, kultūrinėmis galimybėmis, 
mediciniška pagalba, 
taisyklėmis. Seminarai taikomi 
iš užsienio atvykusiems profe
sionalams, atkeltiems naujiems 
tarnautojams ir jų žmonoms, 

HAYDNO ORATORIJA 
Fr. J. Haydno oratoriją "Me

tų laikai" simfoninis orkestras 
atliks Grant Parko koncerte 
rugpiūčio 16 ir 17 d. 8 v. v. 
Diriguos Yale universiteto pro
fesorius, Yale Filharmonijos or
kestro direktorius O. W. Muel-
ler. 

KAIMYNINIS FESTTVAIJS 

Chicagos pietvakarių festiva
lis bus rugpiūčio 31 d. prie 64 
gatvės ir Western. Merės J. 
Byrne pageidavimu tokie įvai
rių miesto dalių festivaliai Šie
met bus 18-je vietų. Be miesto, 
prie šio festivalio rengimo prisi
deda Marąuette prekybos rūmai 
ir Marąuette bankas. Čia bus 
tautinių valgių, etninio meno ir 
pramogų, pritaikytų tos apylin
kės gyventojų skoniui. 

ALGA 

Naujas Chicagos miesto mo
kyklų superintendentas gaus 
daugiau kaip 100.000 M , me
tinio atlyginimo. 

bai vadovaus moteris Betty 
Henneman, 48 m. Pirmininke ji 
buvo išrinkta tarybos susirinki
me. 
GRANT PARKO KONCERTAI 

Chicagos Grant parke rug
piūčio 13 ir 15 d. simfoninis or
kestras atliks Glinkos, Šosta-
kovičiaus ir Franck kūrinius. 

— Vita Polikaitytė, solistė 
iš Los Angeles, rugpiūčio 16 d., 
užbaigiant LFB studijų ir po
ilsio savaitę Dainavoje, duos lie
tuvių ir pasaulio kompozitorių 
arijų ir dainų koncertą. 

— Dr. K. Paprockaitė-šimai-ATVYKS CIRKAS 
Didžiulis Vargas cirkas su tienė su vyru išvyko trims sa-1 fce^e« suvažiavimo detalėmis 

— Vidas Neverauskas, inži
nerijos studentas, Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos var
gonininkas Detroite, akompa
nuos solistei Vitai Polikaitytei. 

— JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybos pirmininkas Algi
mantas Gečys painformavo pre
zidento Carterio patarėją tauti-
niams-etniniams reikalams dr. 
Stephen Aiello apie planuojamą 
Radio Liberty pabaltiečių sky
rių perkėlimą į JAV-es. Dr. 
Aiello pristatytas memorandu
mas minimu klausimu ir jis 
paprašytas tarpininkauti, kad 
nuo pamuojamo perkėlimo bū
tų atsisakyta. 

VOKIETIJOJE 
— Vokietijos Lietuvių jauni

mo sąjungos valdyba rugsėjo 
26-28 d. Muenchene rengia jau
nimo suvažiavimą. Jis įvyks 
"Haus International" patalpo
se, Elisabethstr. 87. Dalyviai 
turės progą susipažinti su rude
niniu "Oktoberfest" festivaliu. 
Registracijos lapeliai su smul-

etiketo į programa nuo rugpiūčio 22 iki vaitėms į Europą. Ji dalyvaus 
rugsėjo 21 d. bus Chicagoje. tarptautiniame Fiziatrų šuva-

kienė. Palaidota Šv. Patriko ka Į mą kartu su tėvais ir Gediminas 
pinėse lietuvių skyriuje. Fran-
čykienė buvo ankstyvesnės emi
gracijos narė, visą savo amžių 
dalyvavo Šv. Onos draugijoje. 
Nupirkus Lietuvių Sodybą, mėg 
davo ją lankyti — vis pirmoji 
užsirašydavo, kai būdavo skel
biama į ten kokia išvyka. Sa
vo kukliame palikime yra pa
skyrusi lietuvių bažnyčios de
koravimui 100 svarų. 

— Anastazija Degesienė mirė 
dar tik 63 metų amžiaus. Palai
dota iš lietuvių bažnyčios Šv. 
Patriko kapinių lietuviškame 
skyriuje. Anastazija buvo gi
musi Londone. Jaunystėje bu
vo veikli Londono lietuviškos 
parapijos narė. Mėgo lietuviš
ką katalikišką spaudą: buvo 
"Šaltinio" skaitytoja, o taip pat 
ir JAV lietuviškos spaudos. 

— Vakarų Europos Lietuvių 
vyskupas dr. Antanas Deksnys 
ir rašytoja Irena Joerg iš Aus
trijos porai dienų buvo apsisto
ję klebonijoje, grįždami iš prel. 
J. Gutausko deimantinės kuni
gystės minėjimo švenčių. 

Kai čikagiškiai dainininkai lankėsi Los Angeles mieste. Iš k. į d.: B. Pra
puolenis, G. Gudauskienė, V. Jonuškaitė-Leskaitienė i- N. Linkevičiūtė. 

A. Guftimko nuotr. 

bei programa bus išsiuntinėti vė 
liau. Tačiau jau dabar nutarta 
surengti eksluarsijas, padaryti 
pranešimą apie VT-ją tautinių 
šokių šventę Chicagoje. Iš Bri
tanijos ruošiasi atvykti 15 jau
nuolių grupė. Metinis VL Jau
nimo . sąjungos suvažiavimas 
įvyks lapkričio 7-9 d. Huetten-
felde. Jo metu bus pravesti 
naujos valdybos rinkimai. Da
lyviams numatoma padengti pu 
sę kelionės išlaidų. 

— Sodo šventę rugpiūčio 30 
d. Vasario 16 gimnazijos patal
pose organizuoja VLB krašto 
valdyba. Ja rūpinasi valdybos 
nariai Arminas Lipšys ir Juo
zas Sabas. Pelnas bus paskir
tas studentus bei moksleivius 
remiančiai "Labdaros" draugi
jai. Pirmoji tokia šventė 1978 
m. sutraukė net 400 dalyvių ir 
savo finansine parama prisidėjo 
prie IV-jo PL Jaunimo kongre
so ruošos darbų. 

— Kun, V. šarka atostogau
ja. Hamburge gyvenąs ir pla
čias apylinkes aptarnaująs kun. 
Vaclovas Šarka rugpiūčio pra
džioje išvyksta atostogų, kurių 
metu dalyvaus lietuviškuose ren 
giniuose ir aplankys jaunimo — 
vaikų vasaros stovyklą Vasario 

VENECUELOJ 
— Venecuelos lietuviškasis 

jaunimas rugpiūčio 3-11 dieno
mis stovyklavo Timote vietovė
je, Meridos valstijoje. 
HiiHiiHiiiiiiiiitimmmiiiiiiiimiiimimi! 

P A L E R M O ' S 
(Stena Del Mar) 

3751 W. 63rd Street 
ChlcaRo's most elegant and Xewest 

Italian Restaorant 
P A R T I E S T O 200' — 2 R O O M S 

PHONE — 585-5002 
ITALIAN CUISINE SUPREME 

Open we».kdays from 4 p. m. tlll 
11:30 p. m. Fridays & Saturdays 
from 4 p. m. tiU 1 a. m. Sundayg 
open from 2 p. m. tlll 11:30 p. m. 

Closed Tuesdays. 
llllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

buvo išvežtas . Sibirą. Vėliau 
buvo grąžintas į Lietuvą. Jo 
trėmimo bolševikinė spauda ne
mini. 

— Kubos komunistų delega
cija liepos mėnesio viduryje lan
kėsi Vilniuje ir čia išbuvo 3 die
nas. Ją priėmė vietiniai komu
nistai — rusai ir lietuviai 

LATVIJOJ 
— Rygoje protestuojama dėl 

rusų filmų. Grupė latvių kine-
mctografijos valdybai Rygoje 
įteikė protestą dėl to, kad Ry
gos televizija rodo filmas rusų 
kalba be latviško teksto. Pro
testuojama ir dėl pasikalbėjimų 
rusų kalba be latviškų vertimų. 
Priešingai, latviški pasikalbėji
mai verčiami rusiškai. Vakarų 
Laisvės radijas girdimas ir oku
puotos Latvijos kaimuose, pav. 
Edolėje. Laisvės radijo progra
mas klausosi ir patys partiečiai. 

(t) 

,ininimmimiiimiiiimiimii:imimimii 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPIMAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, m. 60629 

uiiiMimiiiiiiiiiimiiiniHiimiiiiiiimimti 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenoe 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

<F 
AR KALBATE LIETUVIŠKAI? 

(Lithuanian for beginners) 
A. R I N K G N A S 

Darbo sąsiuvinis (work book) A ir B, ir C — studentams ir suau
gusiems (for students and adults). Mokytojų vadovas (Teachefs 
Manuale ir penktoji knyga — Fonetika, Skaitymai, Žodynas. 

Viršelis ir pagrindinės iliustracijos R. Paulionio, 
Published by the Lithuanian Canadian Community with the sup-

port of the Multicultural Program, Government of Canada. Copyright 
by the author, Toronto, Canada 1979. 

Kaina su persiuntimu $16.30. Illinois gyventojai dar prideda 90 et. 
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street 
Chicago. III. 60629 
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