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Pašalino paskutinį kunigą 
Katalikai sovietinėse respublikose 

Moldavija 

Moldavijos katalikus nuo 1974 
m. aptarnavo vienintelis respub
likoje kunigas Vladistlavas Zaval-
niuk, kurį, tik baigusį Rygos se
minariją, dvasinė vadovybė pa
skyrė dirbti Moldavijoje. 

Per tuos penkis jo pastoracinio 
darbo metus valdžia sekė kiek
vieną jo žingsnį. Jis buvo ne kar
tą valdžios baustas ir įspėtas, kad 
išdrįsta, nepaisydamas valdžios 
draudimo, aptarnauti ligonius ir 
mirštančius katalikus ne tik Ki-
šiniove, bet ir kituose Moldavijos 
miestuose bei kaimuose, žodžiu, 
ten, kur jis buvo kviečiamas. Ma
tydama, kad negali pap»rkti ku
nigo sąžinės, tarybinė valdžia ė-
mėsi radikalių priemolių 1979 
m. gruodžio 6 d. atėmė k UTĮ. V. 
Zavalmuko darbo pažymėjimą. 

Nušalinant kun. V. Zaval-
niuką nuo darbo, daug pasitar 

Ilgą laiką šie abu bažnytinio 
komiteto atstovai slėpė savo dvi
gubą žaidimą, tačiau jie neuž
miršo, kad išdavikais bodisi ne 
tik savieji, bet ir tie, kurie jų pa
slaugomis pasinaudoja. 

Paskutiniu metu ir religinių 
kultų įgaliotinis neslėpė, kas 
jiems teikia žinias ir nuolat skun 
džia. Pamatę, kad jie yra jau de
maskuoti, A. Faiglevič ir Z. Rud-
nickij nusiėmė kaukes. 

1979 m. gruodžio 23 d. kun. V. 
Zavalniuk atėjo į bažnyčią pasi
kalbėti su bažnyčios komitetu. 
Pirmininkas A. Gaigelevič jį iš
varė, užgauliai išmetinėdamas: 
"Tu mums nebe kunigas ir nebe 
šeimininkas. Šeimininkas čia — 
aš ir religinių reikalų įgalioti
nis". 

1980 m. sausio 6 d. Trijų Kara
lių šventėje komiteto narys Z. 
Rudnickij, neturėdamas iš kuni-

navo bažnytinio komiteto pirmi- į go jokio įgaliojimo, pasakė tikin-
ninkas Augustinas Faiglievic ir j tiesiems bažnyčioje pamaldų me-
komiteto narys Zigmantas Rud-įtu pamokslą. Tikriau, tai buvo 
nieki}, kuriuos tarybinė valdžiai ne pamokslas, bet viešas atiden-
sugebėjo užverbuoti savo tiks-į girnas savo tikrojo veido. Šiame 
lams. ("pamoksle" Rudnickij pašiepė 

katalikus, kurie mylėjo savo ku
nigą ir kaltino kun. V. Zaval 
niuką, kad jis neklausęs komite
to pirmininko nurodymų. 

1980 m. sausio 8 d. kun. V. 
Zavalniuk vėl apsilankė bažny
čioje ir kalbėjosi su komiteto na 
riais. Pamatęs tai A. Faiglevič 
paskambino telefonu įgalioti 
nhii, reikalaudamas iškviesti mi
liciją, nes kunigas keliąs sąmyšį 
tikinčiųjų tarpe. Kiti komiteto n a 
riai, pasipiktinę tokiu pirminin
ko elgesiu, reikalavo, kad jis at
sisakytų nuo pirmininko pareigų. 
Faiglevič metė iššūkį: "Nors ir 
su pačiu Liuciferiu būsiu praga
re, tačiau pirmininko pareigų nie 
kam neužleisiu!" 

Faiglevič savavališkai (aišku 
su įgaliotinio žinia) nušalino ak
tyviausius komiteto narius, ban
džiusius užstoti kunigą, o ka 
žmonės reikalavo perrinkti ko
miteto pirmininką, įgaliotinis ka
tegoriškai užprotestavo: "Drg. A 
Faiglevič buvo ir bus pirminin
ku". Aišku, nes toks pirm:nin 
kas tarnauja ne bažnyčiai, bet 
KGB. 

Žvilgsnis į Kuršių marias 

Reagano kompromisas 
Los Angeles. — Ronald Rea- Į Taipei Vienas Tautinės Ki-

gan paaiškino savo planus apie I nijos diplomatas, kuris nenori 
dvi Kinijas. Jei jis bus išrink- Į savo vardo minėti, taip aiškina 

Lenkijos streikas tęsiasi 

Disidentų sūnūs 
į Afganistaną 

Viena. — Sovietų valdžia sie
kia nutildyti žmogaus; teisių gy
nėjus, siųsdama jų sūnus ko
voti prieš sukilėlius Afganista
ne. Tai pažymėjo spaudos kon
ferencijoje Vienoje rusų mote
rų teisių gynėja Julija Wosne-
senskaja, kuri prieš tris mė
nesius buvo ištremta j Vakarus. 
Sovietų valdžia Wosnesenskajai 
buvo pagrasinusi, kad jeigu ji 
nesiliaus veikusi žmogaus teisių 
gynybos sąjūdyje ir nesutik
sianti išvykti j Vakarus, jos 
aštuoniolikametis sūnus būsiąs 
pasiųstas karinėn tarnybon į 
Afganistaną. Wosnesenskaja 
drauge su kitomis moterimis Le
ningrade redagavo moterims 
skirtą pogrindžio leidinį "Mari
ja", kuriame sovietų moterys 
buvo raginamos paveikti savo 
sūnus ir vyrus verčiau sutikti 
būti kalinamais, negu vykti ka
riauti į Afganistaną. 

Egiptas atidėjo 
derybas su Izraeliu 

Kardinolo Wojtylos 
misterija 

MSanas. — Rytų Europos 
studijų centro žurnalas "Creso-
Documentazione'' paskutiniame 
savo numeryje atspausdino bu
vusio kardinolo Wojtylos, dabar 
Popiežiaus Jono Pauliaus TJ-ojo 
straipsni, seniau paskelbtą Sta-
tislaw Andrzej Grūda slapyvar
džiu lenkų žurnale "Znak". 
Straipsnis yra pavadintas "Mi
sterija" — pagal senovinę vai
dinimo farmą, nors parašytas 
moderniu stiliumi. 
antraštė 'Tėviškumo spindulia 
vimas". 

Andersonas pasirinko 
partneriu Lucey 

VVashiaigtonas. — Nepriklau-

Susirenka Kinijos 
kongresas 

tas prezidentu, diplomatinių 
santykiu su Tahvanu nežada 
atstatyti tokių, kokie buvo prieš 

Reagano planus dviejų Kinijų 
reikalu: jis nežada, o mes irgi 
nesitikim pilnų diplomatinių 

pripažįstant Pekino režimą, ne-1 santykių su Amerika, bet jei 
žada nei nutraukti santykiu su 
komunistine Kinija Su Taiwa-
nu bus palaikomi oficialūs san
tykiai tam tikrų pareigūnų, ku-

Illinojaus kongresmanas John 
Anderson pakvietė į viceprezi
dentus buvusį Wisconsino gu
bernatorių ir ambasadorių Mek
sikai Patricką Lucey, demokra
tą. Lucey dalyvavo demokratų 
konvencijoj New Yorke ir iš 
salės išėjo, kai jo tada palaiko
mas kandidatas nominacijai sen. 

Misterijos I Kennedy nelaimėjo. Paskyrimas 
bent kiek apsunkins Kennedžio 
padėtį. Kennedy pasižadėjo 

" . - - L - - - - " - : - -- • v remti Carterį, bet jo rėmėjai 
vaizduojama drama žmogaus, ; l i b e r a l a i * • P r i e š Prezidentą, 
negalinčio mylėti, ypač esant' 
tėvu ir nejaučiant meilės. Gi-: — Aukštųjų karininkų komisi-
liai išgvildenus tėvo ir dukters i ja, tyrinėjanti Amerikos nepasise-
santykius ir nusiteikimus, vei-j'kimą išvaduoti įkaitus Irane, sa
kalo veikėjui palaipsniui atsi- j ko, kad tarp kitų neapsižiūrėjimų 
veria supratimas, kad jis yra!buvo ir pasiuntimas tik aštuo-
tėvas, kaip ankščiau yra buvęs] nių helikopterių, kai reikėjo ma-
sūnus ir mylėjęs savo tėvą. Jo- žiausiai 10. Paskui kita klaida, 
no Pauliaus II-ojo misterijoje i kad ir dabar nežinoma, kas bu-
išryškėja ir motinos figūra: vo už akciją labiausiai atsakin-
tai moteris, kuri drauge vaiz-!gas. Buvo persistengta, norint iš-
duoja ir švenčiausiąją Mergelę \ laikyti didelę paslaptį, todėl ne-
Mariją ir Bažnyčią, ir kurioje I buvo daroma pratimų, kariai ne-

Pekinas. — Kinijos liaudies 
, kongresas rugpiūčio 30 dieną, 

somas kandidatas j prezidentus; s u s i r e n k a mgį^ Spėjama, kad n u o s numatys Kongresas ir tam 
' "bus nemaža pakeitimų. Ministe-į reikalui P a k i r s pinigų. 2ino-

' ma, tai nebus ambasadoriaus ris pirmininkas Hua Guof eng at
sistatydins ir bus parinktas nau
jas premjeras, jaunesnio am
žiaus. Galimas dalykas, kad juo 
bus vienas iš vicepirmininkų 
Zhao Ziyang, 61 metų amžiaus. 
Dar neaišku, ar premjeras bus ir 
valstybės galva. 

Iranas rusu ginklų: 
neperka 

Maskva. — Reuterio žiniomis, 
Sov. Sąjunga pasiūlė Iranui 

rango. 
Su Pekinu bus plečiami san

tykiai ir bendrai siekiama tai
kos, ekonominio bendradarbia
vimo ir "ieškosime priemonių 
sulaikyti hegemoniją tų, kurie 
grasina taikai". 

Portugalai neįsileidžia 
sovietu delegacijų 

Lisabona, — Portugalijos vy
riausybė atsisakė duoti įva
žiavimo vizas dviem sovietų 

Reaganas bus prezidentu, rei
kia tikėtis, kad dabartiniai abie
jų kraštų santykiai bus "ofi
cialūs", tik bus žemesnio negu 
ambasadoriaus lygio. 

parduoti ginklų bet Iranas at- j žurnalistų delegacijom, kurios 
sisakė pirkti. Iranas prašė 
Maskvos neduoti ginklų Irakui, 
kuris puldinėja Iraną, bet sovie
tai pasirinko kitą išeitį — gin
kluoti abu kaimynus ir kurstyti 
jų nesantaiką. 

Konfiskuoja 
nuotraukas 

Stockholmas. — Švedijos vy
riausybė paklausė Maskvos, ko
dėl Talino muitinėje (Estijoje) 
dviem švedų žurnalistam buvo 
konfiskuotos nuotraukos. Žur
nalistai yra dienraščio "Uppsala 
Nya Tidning" korespondentai ir 
švedų Solidarumo su Rytų Eu
ropos kraštais komiteto nariai. 
Komitetas ypač rūpinasi pabė
gėliais iš Sovietų Sąjungos ir ki
tų Rytų Europos kraštų. 

Kairas. — Egipto preziden
tas Sadatas pasiūlė penktadienį 

Gdanskas. — Streikuojantieji I atidėti Izraelio-Egipto derybas 
Lenkijos darbininkai pasiekė I dėl palestiniečių ateities ir pa-
dar vieno laimėjimo: valdžia I laukti, kol baigsis prezidento 
leido atstatyti telefoninį susisie- į rinkimai Amerikoje. Po jų jis 
kimą. Su Gdansku buvo nu-1 siūlo vėl sušaukti "viršūnių" 
trauktas tdefoninis ryšys, no- Į konferenciją. Laiške preziden-
rint, kad darbininkai neinfor- t a s Sadatas kritikuoja Izraelio 
muotų kitų miestų darbininkus j vyriausybę, kuri, deryboms ne-
apie streiko eigą ir jų nekur- d h o ^ i s ėm» r^««»irir.fi «™>«,«. 
stytų. Kitais klausimais su val
džia dar nepavyko susitarti, ir 
streikas tęsiasi. 

New Yorkas. — Zimbabwė 
priimta į Jungtines Tautas. Sau
gumo Tarybai rekomendavus, 
JT visuotinis susirinkimas 153 
valstybę priėmė vienbalsiai, be 
formalaus balsavimo. Zimbab-
wė, buvusi Rodezija, pilną ne
priklausomybę gavo praėjusiais 
metais. 

sibaigus, ėmė persekioti arabus 
okupuotose teritorijose, pradė
jo tremti miestų merus, uždari
nėja universitetus, toliau tęsia 
gyvenviečių statybą. 

Tokiose sąlygose derybos neį
manomos, ypač kada Izraelis 
vienašališkai paskelbė Jeruzalę, 
įskaitant ir okupuotą rytinę 
miesto dalį, savo sostine, rašo 
prezidentas Sadatas. 

Šveicaru vakaras 
— JAV vyriausybė planuoja er \ Berne veikianti šveicarų kui-

dvės satelitų sistemą, kuri pade-:• tūros draugija surengė specia-
tų sekti pasaulio miškų, pase- į lų vakarą susipažinimui su Pa-

— Irano užsienio reikalų mi-
nisteris Sadeą Ghotbzadeh nori 

išsipildo žmonijos 
tiesoje. 

sukilninimas! buvo pakankamai paruošti, nusi- i atsistatydinti, bet prezidentas 
leidimo vieta Irane irgi neparink- Bani-Sadr atsistatydinimo ne-

Soviety kaltinimai 
Vakarams 

Maskva. — Sovietų žinių 
agentūra Tass apkaltino Vaka
rus "kišimusi į kitų valstybių 
vidaus reikalus" ir prasidėjusia 
"šmeižtų" kampanija prieš Len
kiją bei kitas "socialistines" 
šalis. Kaip žinome, sovietai ne
nori, kad jų piliečiai žinotų apie 
streiką ir stengiasi trukdyti 
radijo transliacijas Voice of 
America, BBC ir Deutsche 
Weue. 

— Meksikos įlankoje narai pra 
dėjo iškelti iš 18-tame šimtmety 
je nuskendusio laivo brangeny
bes. Jų 25 nuoš. teks Louisianos 
valstijai. Spėjama, kad jūros dug 
ne vien aukso bus rasta už 
350,000 dol. Laivo likučiai guli 
15 pėdų gylyje. 

didelio kelio, nori priimti 

buvo pakviestos dalyvauti por
tugalų komunistų dienraščio 
šventėje. Dėl sovietų karinės 
intervencijos Afganistane Por
tugalijos vyriausybė nutraukė [ 
kultūrinius santykius su sovie-; 
tais ir smarkiai suvaržė visus 
kitus ryšius su Sovietų Sąjun-' 
ga. Pastaruoju laiku ir kitom ; 
sovietų kultūrinėm bei sporti-; 
nėm delegacijom nebuvo leista 
apsilankyti Portugalijoje. 

lių, mineralų, kasyklų, naftos, 
vandens išteklių išsidėstymą. Ši 
tokia sistema būtų labai naudin 
ga, tačiau kainuotų apie 10 bil. 
dol. 

• f Mao nuvainikavinrias 

Amerikos karo laivynas Arabų jūroje budi. Nuotraukoj matome tns lėktuvnešius ir keletą magesnių laivų. 

Pekinas. — Užsienio spaudoj 
daug rašoma apie Mao Tse-
tungo nuvainikavimą. Po jo 
mirties, 1976 metais, pradžioje 
viskas buvo daroma dar jo var
du. Jam buvo pastatytas mau
zoliejus, milijonai kinų norėda
vo jį pamatyti kristaliniam kar
ste. Paskui palengva jo kultas 
ėmė mažėti, portretų naujų ne
gamino, tuos pačius pradėta 
nuiminėti. Mao numatytas įpė
dinis, valstybės galva, partijos 
pirrriininkas Hua Guofeng, kaip 
ir kiti įtakingiausi valdžios žmo
nės, vis daugiau ir daugiau pra
deda kritikuoti Mao, minėti jo 
klaidas. Mao laikais buvę val
stybės ar partijos priešai da
bar rehabilituoti. Priešingai, 
buvę artimiausi draugai, įskai
tant ir Mao žmoną, apšaukti 
išdavikais ir tebesėdi kalėjime. 

Dabartiniai valdovai turi elg
tis atsargiai, tautą tam pa
ruošti reikia laiko. Juk Mao 
buvo beveik bilijono tautos va
das ir sistemos kūrėjas. Pir
miausia iškeliami jo neaugebėji-

Į mai spręsti ekonominius klau-
I simus, o kultūrinė revoliucija 

šalį pastūmėjo atgal, ne pirmyn. 
Kinijos dalis, Taiwanas, kuris 
atsisuko veidu į Vakarus, pasie
kė didelių laimėjimų ir, šalia Ja
ponijos, pasidarė turtingiausia 
šalimi Azijoj su aukščiausiu gy
venimo standartu. Reikia tikė
tis, kad šio mėnesio pabaigoj 
susirenkąs liaudies kongresas 
tars savo žodį ir formaliai už
baigs nelaimingą laikotarpį. Bus 
didesniu tempu pradėta moder-
ninti pramonė, kelti žemės ūkį 
ir paspartins ginklavimąsi. Ne
abejojama, kad su Amerika bus 
didesnis bendradarbiavimas. 
Svarbiausiu architektu naujos 
linijos laikomas Mao laikais bu
vęs du kartus pažemintas, dabar 
vicepremjeras Deng Xiaoping. 
Tik jo amžius neleidžia toliau 
vadovauti tiems užsimojimams, 
ir jis atsistatydins. 

— Japonijos jūros narų įmo
nė nutarė iškelti rusų karo lai
vą, nuskandintą 1905 m. Spėja
ma, kad kreiseris "Admirolas 
Nachimovas" paskendo su aukso 
ir sidabro kroviniu. 

baltijo tautomis. Paskaitą apie 
Lietuvą, Latviją ir Estiją skai
tė baltų tautų bičiulis Hans Ry 
chener, apžvelgdamas Pabaltijo 
kraštų istoriją ir kultūrą, jų at
siektus laimėjimus nepriklauso
mo gyvenimo laikotarpyje, ryž
tingą pabaltiečių pasipriešinimą 
svetimai priespaudai ir kovą už 
tautinių teisių bei žmogaus lais
vių atstatymą Pabaltijyje. Už 
Pabaltijo tautom rodomą soli
darumą pabaltiečių vardu švei
carų visuomenei padėkojo lie
tuvis diplomatas dr. Albertas 
Gerutis. Jis taip pat iškėlė pa
skaitininko Hans Rychener'io 
pastangas žodžiu, gausiais strai 
psniais šveicarų spaudoje ir at
skirais leidiniais išgarsinti Švei
carijoje Pabaltijo tautų laisvės 
bylą. 

— Filipinuose prasidėjo uni
versitetų studentų neramumai, 
streikai ir net bombų gamini
mas. Studentai protestuoja prieš 
valdžios įvestą kontrolę. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 27: Cezaris, Moni

ka, Tolvydas, Karitoė. 
Rugpjūčio 28: Augustinas, 

Adelinda, Liukas, Tervilė. 
Saulė teka 6:10. leidžiasi 

7:34. 

ORAS 
Chicagoj ir apylinkėse: dali

nai saulėta, galimas lietus, apie 
75 laipsniai. 

s 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. rugpjūčio mėn. 27 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTINISKIŲ-KŲ KAM VS 
itcdacoojk akto. Lreo* Begtenė, 2652 W. 65th St,, CUe*ce, U- « « • 

MMonea 4T&.7088 

ĄŽUOLO - GINTARO STOVYKLA 
1980 m. liepos mėn. 26 d. iki 

rugpiūčio mėn. 2 dienos Romu
vos stovykloje Kanadoje stovykla
vo LSS Gintaro ir Ąžuolo vado
vu mokyklų VTII laida. Tai jau
nu vadovų lavinimo kursų prak
tiško skautamokslio dalis, atlie
kama stovykloje (miške) gamto
je-

Gintaro mokykloje stovyklavo 
21 skautė, pasidalinusios į tris 
skiltis — Žemuogės, Avietės ir 

oretiniai uždaviniai, kurie turi 
būti atlikti vieny metų bėgyje. 

PRISIMENAME 
NEGRIŽTAMAI IŠĖJUSIUS 

Kiekvieneriu metu birželio mė
nuo sukelia lietuviams, o taip 
pat ir skautams liūdesį ir neri
mą. Liūdesys, kad prieš 40 me
tų mūsų gimtiniai namai neteko 
laisvės, kurią sunkiomis ir kru-

Mėlynės. Ąžuolo mokykloje sto- lėnomis nepriklausomybės kovo 
vyklavo 19 skautų, sudarydami • m i s m u s u savanoriai buvo išsi-
Sakalų, Stumbrų ir Lokių skiltis. į kovoję. Gi nerimą kelia mintys, 

kad šiandien gyvųjų tarpe nebe-

1980 m. Gintaro - Ąžuolo jaun. vadovų mokyklų vadovai-vės su stovyklą aplankiusiu LS Brolijos Vyriausiu Skau
tininku. B k.: VS Vytautas Vidugiris, Danutė Garbačia uskienė, Romas Fabijonas, Gilanda Matonienė, Algis Sen
kus, Vanda Aleknienė, Audrius Stundžia, Indrė Paskauskienė ir Kazys Matonis. Trūksta Ričardo Lapo. 

Nuotr. V. Bacevičiau* 

Mokykloms vadovavo v.s. Van
da Aleknienė ir v.s. Romas Fabi
jonas su talkininkais: v.s. Gilan
da Matonienė, v.sk. Indre Pas
kauskienė, v.sk. Danute Garba-
liauskiene, v.s. Kaziu Matoniu, 
sk. v. Algiu Senkum, Audrium 
Stundžia ir R. Lapu. Labai įdo
miai iškyą pravesti buvo atvy
kęs s. Vilius Fidleris. 

Gintaro bei Ąžuolo mokyklose 
stovyklavo tikrai pirmą kartą 
taip įvairių vienetų atstovai. 
Skautai-ės iš Los Angeles — Dai
na Petronytė, Regina Stančikai-
tė, Audronė Bužėnaitė, Jonas Bu-
žėnas, Algis Leškys, Algis Avi
žienis, Algis Basiulis ir Vytas 

ra tūkstančių geriausių brolių ir 
sesių, kurie dabartinio mūsų tė
vynės okupanto politinių užma
čių eigoje buvo suimti, išvežti, 
kalinti ar nužudyti vien dėl to, 
kad tikėjo į laisvą tautos apsi
sprendimą savarankiškai tvarky
tis. 

Visame pasaulyje skautų orga
nizacija savo įstatuose skelbia, 
kad ji tik ugdo ir auklėja jau
nimą tapti gerais ir paklusniais 
tautos piliečiais. To mes siekėme 
nepriklausomoje Lietuvoje ir da
bar, gyvendami emigracijoje, te
besiekiame. Bet, prisimindami, 
kaip okupantas pasielgė su mū-

Dabšys; iš San Francisco—Liū- į SU organizacija ir su daugeliu jos 
dytė Novickytė; iš Hamiltono — įnarivi< o k u P a v e s Lietuvą birželio 
Kristina Aušrotaitė, Elytė Ruk- i men-< 1 9 4 0 m- negalime praleis-
šėnaitė ir Andrius Stanaitis; iš 
Toronto — Aldona Kasperavi-
čiūtė, Linda Keršytė, Aras Gvil
dys, Paulius Karosas, Simonas 
Namikas, Alvydas Saplys ir Pau
lius Sukauskas; iš Washingtono 
— Zita Kindurytė ir Nerija Gu-
reckaitė; iš New Yorko — Aud
ronė Cesnavičiūtė, Detroito — 
Paulita Abariūtė, Paulius Jan
kus, Algis Rugienius ir Linas 
Orentas; Cievelando — Algis 
Miškinis ir Virginija Juodišiūtė; 
iš Rochesterio —Aras Tamošiū
nas; iš Hartfordo — Laima Ši-
manskytė; iš Chicagos Nerijos 
tunto — Alvyde Eitutytė, Auš
ros Vartų tunto — Silvija Fabi-
jonaitė ir Kristina Kotovaitė, iš 
Kernavės tunto — Dainė Kerely-
tė, Linda Chiapetta, Daiva Gri-
gaitytė ir Vida Reklaitytė; ir iš 
Lituanicos tunto — Linas Liu-
binskas, Linas Sutkus ir Tomas 
Valaitis. 

Stovyklas aplankė Brolijos VS 
v.s. Vytautas Vidugiris ir Seseri
jos VS v.s. Irena Kerei ienė. Sve
čių tarpe buvo ir Kanados Rajo
no vadija,, tuntininkai, Roches
terio tuntininkas v.s. Stasys Il
gūnas ir nuolatinis skautų bičiu
lis, visada mielas svečias, v.s. Vla
das Bacevičius iš Cievelando. 

Po smagios ir šlapios stovyklos 
kursantus laukia praktiškas vado
vavimo darbas vienetuose bei tė

ti pro šalį šių įvykių ir statisti
kos duomenų, kiekvienais metais 
birželiui artėjant. 

1940 metais liepos mėn. Lietu-' 
vos Skautu Sąjunga buvo užda
ryta, jos turtas — vėliavos, by
los, stovyklavimo priemonės — 
buvo atimtos ir sunaikintos. 
Aukštesnieji vadovai — vyriau
sios vadovybės nariai, rajonų va
dai, tuntininkai ir paskiri skau
tininkai — suimti, tardyti, ir dau
gelyje atvejų kalinti kalėjimuose. 
Cia paminėsiu tik kelius man ži
nomus kalintus mūsų vadovus: 
Brolijos Vyriausias Skautininkas 
v.s. Juozas Šarauskas, ilgametis 
Šiaulių skautų tunto tuntininkas 
ir Tarybos narys v.s. Kazys Ubei-
ka, Šiaulių skautų vienetų skau
tininkai K. Korsakas, Stepas Kai
rys, Jonas Kartanas, Kauno skau
tų veikėjas s. Ignas Končius ir 
daugybė kitų. 

Mūsų Vyriausias Skautininkas 
v.s. Juozas Šarauskas žuvo tre
miamas pakely prie Červenės, 
Gkupanto sušaudytas kartu su 
šimtais kitų lietuvių. Prof. Ignas 
Končms, išlikęs gyvas iš Červe
nės žudynių, liudija mums gy
vą Vyriausio Skautininko, kaip 
skauto pavyzdį, kai jis tremiamų
jų voroje dalijosi su kitais, silp
nesniais, taip brangiu cukraus 
gabalėliu. To v.s. Juozo Šaraus-
ko didvyriško pasiaukojimo mes 

niekuomet nepamiršimel Jis mi
rė už Lietuvą ir už artimą, skau-
tybės principus, 22 metus puo
selėtus tėvynėj. Kitas mūsų bro 
lis, s. Jonas Kartanas, ilgametis 
Šiaulių valstybinės berniukų gim
nazijos direktorius, nužudytas Ra
seinių kalėjime. Metų metus jis 
auklėjo šimtus jaunuolių ir ren
gė juos būti gerais tėvynės sū
numis. Bet gi jis, invalidas pa
prastame gyvenime, okupantui 
buvo nepriimtinas; jis buvo su
naikintas. Panašių atvejų — ne
suskaičiuojama daugybė. 

Kodėl gi, praėjus tiek laiko, 
visa tai keliama aikštėn? Miru
siųjų vis vien iš kapų neprikelsi • 
me, nevienas pasakys. Nostalgi
ja visą amžių negyvensime. Tai 
tiesa, bet mūsų gimtasis kraštas 
tebėra priešo užgožtas. Ir šian
dien geriausi mūsų krašto sūnūs 
ir dukterys tebėra dėl laisvės sie
kimo okupanto persekiojami, su
imami, kalinami, tremiami į šal
tas Sibiro tolumas. Daugelio, vai 
daugelio, lietuvių kaulai ilsisi 
šaltoje Sibiro žemėje! O kiek to
kių žinomų ir nežinomų didvy
rių ilsisi slaptuose kapuose pa
čioje tėvynėje! 

Jei mes, gyvendami laisvėje ir 
galėdami viešai reikšti laisvo 
žmogaus įsitikinimus apie laisvės 
netekusius, nekalbėsime, tai kas 
už juos kalbės? Lietuvių Skautų 
Sąjunga visada gerbė ir tebeger 
bia savo didvyrius, o didesnių 
didvyrių, žuvusių už mūsų kraš
to laisvę, už įsitikinimą, už ar
timą — negali būti! Todėl kiek
vienais metais birželį tai prisi
minkime, pagalvokime ir pasi-
ryžkime viską daryti, kad mūsų 
gimtasis kraštas vėl atgautų lais
vę! 

(Iš Vyr. Skautininko Krivūlė 
Nr. 4) 

PEAK 80 

Liepos 26 d. iki rugpiūčio 2 d. 
Chatsworth Park, Derbyshire, 
Anglijoje, vyksta tarptautinė 
skautų stovykla, kurioje dalyvau
ja 5000 anglų skautų ir 650 sve
čių iš įvairių kontinentų. LSS 
Europos Rajono Vadija nutarė į 
šią stovyklą pasiųsti v.s. B. Zin-
kų su žmona ir dukra atstovau
ti lietuviams. Didesnio vieneto 
nutarta nesiųsti, nes tuo pačiu 
laiku vyksta ir Anglijos vietinin
kuos vasaros stovykla. 

Commissioner Mr. R. T. Adam, sulėtėja jos sukimasis. Kai su-
son pastangų dėka, stovyklos di
džioje vėliavų aikštėje, tarp 28 
kitų kraštų vėliavų plevėsuos ir 
mūsų trispalvė! Mūsų v.s. B. Zin-
kus turi daug pažinčių anglų va
dovų tarpe ir šios stovyklos me
tu turės progos susitikti ir pasi
kalbėti su daugelio kitų kraštų 
Tarptautinio biuro nariais. Lin
kime sėkmės skautiškai Zinkų 
šeimai! 

SUVAŽIAVIMAS 
Darbo dienos savaitgaly, rug

piūčio mėn. 30 d. — rugsėjo 
mėn. 1 d. Romuvos stovyklavie
tėje, Kanadoje, įvyksta Amerikos 
ir Kanados rajonų skautų vyčių, 
vyr. skaučių, jūrų budžių ir gin-
tarių suvažiavimas. Tuntininkai 
ir kiti vienetų vadovai yra gavę 
organizatorių nurodymus regist
racijos ir kitais suvažiavimo rei
kalais. VS ir Vadija kviečia tun-
tininkus raginti jų žinioje esan
čius skautus vyčius, jūrų būdžius 
šiame suvažiavime dalyvauti. 

ATMOSFEROS 
. CIRKULIACIJA 

Mokslininkai astronomai mo
ka gana tiksliai registruoti že
mės paros sukimosi kampinio į uiumiimiiiimmiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiin 
greičio pakitimus periodais, il
gesniais už mėnesį. Pastarojo 
ketvirčio amžiaus tyrinėjimai 

mažėja atmosferos impulso mo
mentas — susilpnėja vakarų 
arba sustiprėja rytų vėjai Že
mės sukimasis pagreitėja. 

Labai sunku tikėti atmosfe
ros impulso momento pakiti
mais, nes atmosferos vėjus ste
binčių aerologinių stočių tink
las neapima didžiulių pasaulinio 
vandenynų plotų. Tačiau atsi
žvelgiant į tai, kitų veiks
nių (pasaulinio vandenyno im
pulso momento variacijos drėg
mės paskirstymo žemėje) po
veikis žemės sukimosi netolygu
mui arba mažas, arba lengvai 
išskiriamas. Todėl astronomai 
ir daro išvadą, jog atmosferos 
impulso momento laikinus pa
kitimus galima atkurti iš žemės 
sukimosi netolygumo. 

Sezoniniai žemės sukimosi 
greičio pakitimai atspindi at
mosferoje vykstančius proce
sus, todėl teikia apie juos ver
tingos informacijos. Jie patvir
tina kasdvimetį ir šešerių me
tų atmosferos cikliškumą. Kai 
kurie žemės sukimosi greičio se-
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zoninių svyravimų dėsningumui mentai. Toje pačioje vietoje 
galėtų praversti, sudarant orų, buvo taip pat daug įvairių mai-
jūrų ir vandenynų bei agrome
teorologinių sąlygų režimo su-
perilgalaikes prognozes, sako 
kai kurie mokslininkai astrono
mai. 

SENOVĖS MILOŠAI 

Sensacingą atradimą padarė 
lenkų archeologai. Benediktinų 
vienuolyno teritorijoje Mogilne, 
Bydgosčio vaivadijoje. Sis vie
nuolynas buvo įsteigtas Boles
lovo Narsiojo 1065 m. Kasinė
jimų metu atrasti labai gerai 
išsilikę vieno iki šiol nežinomo 
labirinto formos pastato frag-

daug dviejų metrų ilgio žmonių 
griaučių. Tokio ūgio kūnai 
aniems laikams nepaprastai di
deli. Jm. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLA1T1S 

m 
VINCAS BBIZGTS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St, Chicago, m. 

Visi toL 778-8000 
Valandos pacal suaitarlma 

rodo, kad svarbiausia žemės su
kimosi netolygumo priežastis — 
ilgainiui keičiasi atmosferos im
pulso momentas. Tačiau impul
so momentas yra toks fizinis 
dydis, kuris negali atsirasti ar
ba išnykti. Jis gali tiktai per-
siskirstyti. 

Aprašomuoju atveju persi
skirstymas vyksta tarp atmos
feros ir žemės. Kai atmosferos 
impulso momentas padidėja, t. 
y. sustiprėja vakarų arba su
silpnėja rytų vėjai, žemės im
pulso momentas sumažėja — 

ADOLFAS VENCLAUSKAS 

KOVOJE SU MILŽINU 
Knygos turinys paimtas iš oku

puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
me aprašo tuometinius įvykius pro
vinciniame miestely ir jo apylin
kėse kada vyko sunkios partizanų 
kovos su okupantais ir jų padėjė
jais. 

Išleido Akademinio Skautų Są
jūdžio Filisterių skautų sąjungos 
Worcesterio skyrius. 230 pusi. Kai
na su persiuntimu $5.75. Illinois 
gyventojai prideda 25 et. valstijos 
mokesčio 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS. 4 5 4 5 W. «Srd S t , 

Chicago, HHnois 60628 
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JAY DRUGS VAISTINĖ 
27S9 W. 71st St.. Chicago, Dl. 60629 

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara Šiokiadieniais nuo £ «aL ryto Hd 10 vai. vakare. 
SekmadieniaU nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 

1980 m Gintaro - Ąžuolo jaun vadovų mokyklų Kursantai su vadovais. Romuvoje, Kanadoje. 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

Padangos. Priekinių ratų regnliavi-
maa u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamcdilai i? ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES. 
VVheel alignment and bals.nc.inf. 
Brakes. Shock absorbers. Mnffisrs 
and pipes. Tune-upa. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

COUHTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W«ft 59th Strttt — Ttl. GR 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAfl 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popiet 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. 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 

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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

Vai. pagal susitarimą: pirmad.irketv. 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 CHIRURGĖ 

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 JAKSEVlClUS 
J O K S 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 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 13 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sėst 12 tki 4 vai popiet 

Tel. REliance 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 šest. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st 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 : ptrmad.antrad ..ketvirtad irpenktad. 
3 iki 7 v. p p Tik susitarus. 

TeL MS-44*S, S73-5JM, 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

TS 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE, AMERICAN BOAHD 
OF FAMILY PRACTICE 

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

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

476-2112 
Vai pagai susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai. Sestad 10 iki 1 vai. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St. - Tel. 7375149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 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 
Vai.; pirm., antrad , ketv ir penktad.2-5 ir 
6 7 — iš anksto susitarus. 

Ofs. tel 5*6-3166: namu 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 «est 63rd Street 

Vai : p i rm. 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. 

http://bals.nc.inf


Nepriklausomos Lietuvos 

Diplomatijos tarnyba 
Lietuvos Diplomatijos tar

nyba Lietuvai ir lietuviams 
yra ypatingo dėmesio vertas 
dalykas, š i institucija atsi
rado prieš 40 metų ir beveik ne
turi precedentų tarptautinėje 
teisėje. Diplomatijos šefo pava
dinimas ir tuo pačiu jo ins
titucija atsirado ryšium su ne
p r i k l a u s o m o s L i e t u v o s 
užsienio reikalų ministro Juo
zo Urbšio telegrama Lietuvos 
atstovybėms iš 1940 m. bir
želio 2 d., nr. 288. Jos pagrin
dinis turinys toks: "...Jei mus 
Čia ištiktų katastrofa, laikyti 
Stasį Lozoraitį likusios už
sienyje diplomatijos šefu". Be* 
abejo, ministeris Urbšys nevei
kė vienas. Tikras dalykas, kad 
minėtą telegramą pasiųsti įtai
gojo Lietuvos vyriausybė ir 
pats valstybes prezidentas 
Antanas Smetona. Už apdai
rumą mūsų ano meto. vadus 
tenka tik pagirti, nes po 13 die
nų į Lietuvą įžygiavo Raudono
ji armija. Lietuva neteko savo 
suverenumo bei nepriklau
somybės. Žodžiu, įvyko tai, kas 
buvo spėta telegramoje — 
"mus ištiko katastrofa..." 

Tos katastrofos padariniai 
tęsiasi jau 40 metų. Tiek pat 
laiko tebėra gyva ir Lietuvos 
Diplomatijos šefo institucija. 
Gyvos ir kelios Lietuvos 
pasiuntinybės bei konsulatai. 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pasiuntinybių gyvumą la
biausiai išlaikė JAV-bių vy
r i a u s y b ė s W a s h i n g t o n e . 
Praslinkus kuriam laikui po 
okupacijos, čia įsivyravo dės
nis, kad Pabaltijo kraštų oku
pacija de jure nepripažįstama, 
tų valstybių senosios atsto
vybės pripažįstamos ir jos gali 
veikti kaip veikusios. Tačiau 
diplomatinių bei konsuliari-

bet iš to nieko neišėjo. Nėra 
duomenų, kad ir dabar būtų 
galima tokią instituciją sukur
ti. Taigi visomis išgalėmis rei
kia laikytis nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybės padary
tų sprendimų ir suteiktų įga
liojimų. Kitais žodžiais, visi 
okup. Lietuvos žmonės ir užsie
nyje gyvenantieji lietuviai turi 
pripažinti ir remti tiek Lie
tuvos Diplomatijos šefo insti
tuciją, tiek m&sų diplomatus. 

Dar vienas labai svarbus 
klausimas — mūsų Diplomati
jos finansavimas. Ligi šiol 
šiam reikalui buvo naudoja
mos JAV-bėse deponuotos 
Lietuvos aukso atsargos. Ta
čiau per 40 metų jos išseko. 
Negeras būtų dalykas, kad mū-1 
sų diplomatiją išlaikytų JAV-
bių iždas ar kuris kitas kraš
tas. Ne kuo geriau būtų, jeigu 
diplomatiją išlaikytų lietuviš
koji išeivija. Vienu ar kitu at
veju diplomatija būtų pri
klausoma nuo savo finansi
ninko ir galėtų netekti sava
rankiškumo. Taigi reikia 
pagirti šiuo atveju apdairų 
JAV Valstybės departamentą, 
kurio rūpesčiu buvo sukurtas 
bendras Pabaltijo valstybių 
fondas iš tam tikro šių vals
tybių užsieniuose buvusio tur
to, kuris reikiamu būdu inves
tuotas. Iš to fondo procentų, 
t.y. iš pačių Pabaltijo vals
tybinių kapitalų, galima iš
laikyti visų trijų valstybių dip
lomatines įstaigas. 

Bet Diplomatijos atnauji
nimo bei atjauninimo klau
simas taip ir liko iki šiai die
nai neišspręstas. Reikia tačiau 
pasidžiaugti, kad JAV Liet. 
Bendruomenės Visuomeninių 

JAV SU SOVIETAIS VARŽOSI UŽ PERU 
Naujai išrinktas prezidentas perima vairą 

BR. AUŠROTAS 
Lot. Amerikos kraštuose ypatingai dar ir dėl to, kąd pakeisti visus senus, tik gele-

laisvi, demokratiški rinkimai v Belaunde grįžimas į vyriau- žies laužui tinkamus ginklus ir 
retenybė. Jeigu tokie sybę yra karinės diktatūros 

pergalė. Neabejojama, kad F. 
yra 
įvyksta tai juos „tvarko" val
dantieji taip, kad, prisideng
dami „laisvų rinkimų" skrais
te, jie ir toliau valdytų 
diktatūrų nemėgstančius 
žmones. 

Atrodo, kad šių metų laisvi 
rinkimai Peru nebuvo valdan
čiųjų patvarkyti, kad jų 
p a r i n k t a s i s k a n d i d a t a s 
laimėtų prezidento kėdę. Prie
šingai: Peru prezidentu buvo 
išrinktas Fernando Belaunde 

Belaunde, kuris prieš 12 metų 
nuverstas išvyko ir gyveno 
JAV, dabar, grįžęs į savo kraš
tą, dažniausiai rems demokra
tines jėgas. 

T rupu t i s istorijos 
Buvęs Peru diktatorius, gen. 

Juan Velasco Alvarado, paša
linęs dabar išrinktą pre
zidentą F. Belaunde, kreipėsi j 
JAV vyriausybę, prašydamas 

Terry. Tai tas pat asmuo, kurį perginkluoti visą kariuomenę 
prieš 12 metų kariai išvarė iš naujais ginklais. Amerika šį 
tėvynės. 

J A V p r i t a r i a 
Iš Peru sostinės, Limos, at

siųstame spec. reportaže 
„Boston Globė" dienraščiui 
liepos 27 d. rašoma, kad 

generolo prašymą atmetė. 
JAV vyriausybė aiškino, kad 
toks neturtingas kraštas, koks 
buvo ir yra Peru, geriau tuos 
p i n i g u s s u n a u d o t ų , 
pakeldamas krašto gyvenimo 
lygį. Antra vertus, JAV buvo 

„JAV, pritardamos naujojo žinoma, kad Peru, gavusi nau-
Peru prezidento išrinkimui, į jus ginklus, mėgins atsiimti iš 

Čilės prieš gerą 
nustotas Žemes. 

šimtmetį 

Sovietų vaidmuo 
Po II-jo pasaulinio karo, 

jo įvesdinimo (inauguracijos) 
iškilmes nusiuntė JAV pre
zidento žmoną, Rosalynn 
Carter". Straipsnyje ironi
zuojama, kad „Sovietai, ry
šium su įvykusiais rinkimais, imperialistinė Sovietų Są-
Peru kariams pasiūlė naujų, junga visada stengiasi įsi-
už garsą greitesnių lėktuvų- brauti į Vakarų valstybių 
naikintuvų ir kitų karinių paliktas tuštumas. Kai tik 
padargų". K r e m l i u s sužinojo , k a d 

Sakoma, kad dvi didžiosios Amerika atmetė Peru dikta-
galybės — JAV ir Sovietų Są- toriaus prašymą, tai Maskva 
junga — atkakliai varžosi už ištraukė triušį iš skrybėlės... 
įtaką šioje Pietų Amerikos Teigiama, kad „kai tik Peru 
valstybėje. Visos kitos Lot. vyr. štabas sužinojo Sovietų 
Amerikos demokratiškai besi- siūlymų turinį, tai visiems 
tvarkančios valstybės su JAV karininkams pradėjo seilės 
sveikina šį pasikeitimą Peru, varvėti... Jiems buvo siūloma 

greitesnius už garsą spraus-
minius lėktuvus; na ir dar 
žadėjo pridėti helikopterių bei 
įvairios paskirties iš žemės į 
oro taikinius šaudančias rake
tas — pirmąsias P. Amerikos 
žemyne! O, kiek šios visos 
„gėrybės" galėjo kainuoti? 
Manoma, kad ginklai buvę 
pasiūlyti pusvelčiui... Na, o jų 
tikroji kaina tai tik Maskvos 
ginklavaliams ir Peru pirkė
jams težinoma. 

Tuo metu kaip tik artėjo 
šimtmečio sukaktis, kai Čilė 
laimėjo karą prieš Peru. Taigi, 
ligi galvos apsiginklavęs gen. 
Velasco tikėjosi smogti Čilei 
šiaurėje, kai pastaroji bus 
įsivėlusi į karą prieš Argen
tiną dėl kelių salų Pacifiko 
v a n d e n y n o l e d y n u o s e . . . 
Tačiau, Čilė, tarpininkaujant 
Vatikanui, ginčą išsprendė 
taikingai. Ir taip gen. V. 
Alvarado svajonė sumušti Čilę 
ir po laimėjimo gauti maršalo 
lazdą liko tik svajone. 

Kiek ginklų g a u t a 
Straipsnyje nurodoma, kad 

iš Sovietų Sąjungos gauti 
ginklai Peru vyr. štabui 
s u d a r ė p a g r i n d ą reor
ganizuoti ginkluotas pajėgas. 
Iš gautųjų ginklų paminėtina 
250 tankų, 48 S-22 lėktuvai -
naikintojai, keli Šimtai kovos 
helikopterių ir nežinomas 
s k a i č i u s p r i e š l ė k t u v i n i ų 
raketų ir prie jų tarnybos 
reikalingų elektroninių įren
gimų. 

Komunistinės Lenkijos komunistų partijos ir vyriausybės šefas Giere-
kas šnekasi su kalnų pramonės darbininkais. 

nių misijų nariais pripažįsta- reikalų taryba šiuo reikalu j~u 
m j . t iK§e asmenys, kurie buvo fcujį laftą' energingai veikia, 
paskirti nepriklausomybės me- Vedami pasitarimai su Vais
ta is , taigi nevėliau kaip tybės departamento pareigū-
1940.VI.15. Kitais žodžiais, 
Pabaltijo valstybių pasiun
tinybės galės veikti, kol dar 
bus senųjų pasiuntinybių per
sonalo narių. 

JAV-bių Valstybės depar
tamentas, kuris praktiškai re
guliuoja Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pasiuntinybių san
tykius su Amerika, ligi šio. lai
ka nedavė sutikimo priimti į 
diplomatinę tarnybą naujus 
asmenis. Kitais žodžiais, ne
parodė gerų norų pasiunti
nybių tęstinumo reikalu.JAV-
bės yra didžiulė pasaulio 
galybė ir Amerikos problemų 
visumoje Lietuvos Diplomati
jos atnaujinimas yra maža
reikšmis dalykas, nereikalau
jąs nei kongreso, nei senato 
įstatymo. Tai gali atlikti jei ne 
pats Valstybės departamen
tas, tai jau tikrai prezidentas 
savo pritarimu. 

nais. Palaikomi ryšiai ir su 
mūsų diplomatais. Žinoma, 
atsiranda kliūčių, bet turima ir 
kai kurių vilčių. Norima išgau
ti sutikimą, kad Lietuvos 
Diplomatijos šefas prie vei
kiančių^ mūsų diplomatinių in
stitucijų paskirtų Chargė į 
d'Affaires ar panašiais titu-
lais daugiau atstovybės narių Į 
— atsakingų pareigūnų. Tokie, s 
reikalui ištikus, galėtų perimti ) 
Lietuvos pasiuntinybių darbą. Į 

Žinoma, nauji atstovybių na
riai turėtų būti nepriklau- į 
somos Lietuvos piliečiai. Be
je, tokių piliečių mes nedaug 
teturime, dar mažiau jų yra 
jaunesnio amžiaus. Vis dėlto, 
gerai paieškojus visame pa
saulyje, rodosi atsirastų 40-50 
metų asmenų, kurie yra Lie
tuvos piliečiai. Nepriklau
somos Lietuvos piliečiais reik
tų laikyti ir pastaruoju metu 
politiniais sumetimais iš oku
puotosios Lietuvos pasitrau
kusius asmenis, kurie, patekę į 
laisvuosius Vakarus, užsire
gistravo Lietuvos atstovybėse 
bei konsulatuose ir išsiėmė ne
priklausomos Lietuvos pasus. 
O jų tarpe yra tikrai protingų 
žmonių. Taigi ir šis klausimas 
galėtų būti teigiamai išspręs
tas. 

Mūsų diplomatijos atnauji
nimo bei atnaujinimo klau
simas yra be galo svarbus, 

diplomatai. Vadinasi, pats lai- Žinoma, ir diplomatams išmi-

Na, o kiek reikėjo sumokėti 
už tas gėrybes? Tikime, kad už 
tai Peru privalėjo pasižadėti 
sumokėti 600 milijonų dol. su 
2% palūkanų per 25 metus. 
Žinoma, prie šio pirkinio dar 
buvo ir papildomas susi
tarimas: pagal jį Sovietai pa
žadėjo išmokyti Peru karius 
gautus ginklus naudoti ir 
teikti jiems atsargines dalis. 
Nenustatytas apmokymo apri
bojimas, kada privalėtų moky
mą užbaigti. 

P o r ink imų 
Supran tama, kad JAV 

mokslus baigusio architekto F. 
Belaunde išrinkimas Peru pre
zidentu (j iš čia praleido 10-tį 
metų tremtyje) Sovietams nėra 
linksmiausia žinia. Tiesa, 
jiems nepavyko kai gen. 
Velasco nepuolė Čilės. Tačiau 
į Peru atsiųstieji ginklai 
sudaro rimtą pagrindą jiems ir 
toliau „treniruoti" Peru ka
riuomenę. 

Šiuo metu tikima, kad Peru 
aukštieji karininkai yra pa
jėgūs atspirtį pagundas ir vėl 
pakartoti prieš dešimtmetį 
įvykdytą perversmą. Išeinąs į 
privatų gyvenimą, buvęs pre
zidentas Morales Bermudez 

atleido iš kariuomenės keletą 
prosovietiškai nusiteikusių 
aukštųjų karininkų. Tačiau, 
per dešimtmetį ne vienas jų 
sugebėjo iškilti į vado
vaujamas vietas. O valdžia 
vilioja... 

Nelengva a t s ik ra ty t i 

Tautiškai nusiteikę Peru ka
rininkai teigia, kad jų gink
luotos jėgos ir be sovietinių 
instruktorių yra pilnai pasi
ruošusios naudoti gautuosius 
ginklus. Tuo būdu būtų galima 
nutraukti „apmokymo" ryšį 
tarp Limos ir Maskvos. 

Į Peru kariuomenės siūlymą, 
kad jie patys sugebėtų tęsti 
savo karių reikalingą apmo
kymą be sovietų instruktorių 
pagalbos, Maskva atsakiusi: 
tam dar neatėjo laikas. Šiuo 
metu Sovietai Peru siūlo naujų 
ginklų siuntas. Peru kari
ninkų delegacija dėl naujų 
užpirkimų derasi Maskvoje. 
Na, o kai susitars dėl ginklų 
pirkimo, kurie labai pigūs, tai 
ir vėl teks kviestis instruk
torius... Ir taip daina be galo. 
Sovietai nenori kraustytis iš 
Ramiojo vandenyno, L. 
Amerikos pakrančių. 

* •¥• * 

žmonių 
. .Fo rce 

K a s y ra A m e r i k a i 
mažareikšmis reikalas, tas 
Lietuvai ir lietuviams labai 
svarbi problema. Reikalas sly
pi tame, kad legalios instituci
jos vadovo — Lietuvos Diplo
matijos šefo Stasio Lozoraičio 
amžius nebemažas. J i s yra gi
męs 1898.IX.5. Vadinasi, tuo
jau minėsime jo 82 metų sukak
tį. Nebejauni ir kiti Lietuvos 

Streikuojantieji komunistinės Lenkijos darbininkai 

DARBININKAI 
UŽSTOJA KALINIUS 

Prancūzijos profesinių są- prancūzų 
jungų organizacija „Force 
Ouvriere" paragino Pran
cūzijos respublikos prezidentą 
užstoti sovietų kalinamus ir 
psichiatrinėse ligoninėse inter
nuotus žmogaus teisių gynė
jus. Prezidentui pasiųstame 
laiške prancūzų darbo žmonių 
organizacijos generalinis 
sekretorius Bergeron atkrei
pia dėmesį į tai, jog Maskvos 
olimpiados išvakarėse sovietų 
valdžia žymiai sugriežtino 
represines priemones prieš 
k i taminčius . Persekiojimų 
aukomis yra tapę ir dar
bininkai, išdrįsę įsijungti į 
la isvąs ias profesines są
jungas, ko nedraudžia sovietų _ Į pačius brangiausius Ispani-
konstitucija. Prie laiško pre- jos vynus dedama menka dalelytė 
zidentui Giscard d'Estang'ui gyvatės nuodų. 

darbo 
o r g a n i z a c i j o s 
Ouvriere" generalinis sekre
torius prideda sąrašą sovietų 
persekiojamų asmenų. Jų 
tarpe yra vienas laisvosios 
profesinių sąjungų organiza
cijos steigėjų — 36-erių metų 
amžiaus Vladimiras Bori
sovas, jau devynerius metus 
kankintas vadinamose specli-
goninėse, ir Vladimiras Kle-
banovas, kitas laisvųjų pro
fesinių sąjungų narys, kuris 
nuo 1978-ųjų metų yra kali
n a m a s Dniepropetrovsko 
psichiatrinėje ligoninėje. 

dar palauks. Tik staiga kad subraškėjo frico Kaziukas, vis laukdamas tikrojo, kuris tuo pa6u 

ANTRAS 
PASAULIS 

ALOYZAS BARONAS 
(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano: 

metu įvyktų Detroite, New Yorke, Bostone,Chicagoje 
ir visur kitur pasauly, viską nušluodamas, net ir 
prieš visas negandas atsilaikančią Tarno viešpatiją, 
kuris sugriautų ne tik matomą, bet ir šį nematomą 
pasaulį. Didysis pakėl imas 

Žinoma, galėjo kartais nustoti ir žemė suktis ir 
saulė kurį pirmadienį neužtekėti, bet Tarno šaunioji 
įstaiga negalėjo sustoti. Upės teka ir nesustoja, kaip 

tekėti už vandenį daug stipresnis 

36 

kas susirūpinti įpėdinystės rei
kalu. 

Logiškai galvojant, jeigu ne
pripažįstama Lietuvos oku
pacija, jei pripažįstami jos 
senieji diplomatai, tai turi bū
ti ir rasta galimybė tą diplo
matiją atnaujinti bei atjaunin
ti. 

Visiems aišku, kad Lietuva 
neturi savo legalios vyriau
sybės. Krašte veikią rezisten
ciniai sąjūdžiai ir užsienyje 
esančios politinės organi
zacijos dar nėra Lietuvos vy
riausybė. Tiesa, buvo savo lai
ku bandymų paskelbti Vliką 
egziline Lietuvos vyriausybe, 

rus, gal būt, nežūtų Lietuvos 
okupacijos nepripažinimas, 
bet akivaizdus legalių Lie
tuvos diplomatų buvimas bu
vo, yra ir bus labai naudingas 
Lietuvai. Mes turime gerų vil
čių, kad Valstybės depar
tamentas padarys jam nedaug 
tekainuojantį, bet Lietuvai be 
galo naudingą žygį. 

Iš savo pusės, visi okup. 
Lietuvoje i r užs ienyje 
gyvenantieji lietuviai turėtų 
pripažinti ir tinkamai respek
tuoti mūsų Diplomatijos insti
tucijas ir jas visomis išga
lėmis remti. 

b. kv. 

automatas, taip garsiai, lyg atidaroma kasa. 
Sargybinis pabudo ir lengvoj šviesoj išvydo vokietį, 
visai panašų į Tonį. 

— Stok, šausiu, — sušuko vokiečiui lietuviškai 
sargybinis. Ir, žinoma, vis tiek tam fricui kokia 
kalba besušuktum, taip buvo vis tiek ir Toniui, kuris 
aiškiai suprato, kad jo pusininkystei galas. Baisus 
nemalonumas, tikra, anot šventuolio Kaziuko, 
pasaulio pabaiga. 

— Aš tik pirmą kartą, tik pirmą. Vaikai maži, gali sustoti 
norėjau kartais kokiam stiklui paimti. alkoholis. 

— Gadem, Toni, aš tave galėjau nušauti, Pas Tamą užeidinėdavo jaunas suvalkietis 
— Tai bent smūgis, jis gerokai pastūmėjo sapnavau, kad nacis slenka. Viskas teisybė, tik Jurgis, kuris vis buvo greitesnis prie kortų, negu prie 

pasaulio galo link, — rimtai konstatavo Butkus. nepatinka, kad vagi. Jau ne pirmą kartą mus čia darbo. Jį vadino Džiordžu, o ką reiškia toks vardas, 
— Jei šitaip visada muš, tai pasaulio galas ant apmelži. Drožk namo. jis sužinojo tik pradėjęs dirbti metalo fabrike. Šiaip 

nosies, — pritarė Garmus. Toniui visa degtinė per tą minutę išgaravo. Taip jau jis buvo Jurgis, bet toks viename ar kitame 
— Ir kvaili, — nusprendė Toni, pasikėlė ir išėjo, sakant, visas vakaro gėrimas buvo nuostolingas, dokumente, šiaip jau Jurgis neišreiškė to, ką 

Iš viso jam buvo sugadinta nuotaika dėl to perniek nuėjo. Tonis užlipo į savo butą ir galvojo, 
paklausimo, iš kur gauna pinigų. Pas veteranus kad štai kokia kvaila pasaulio pabaiga. 
užsukti nenorėjo, tai buvo lyg grįžimas namo, užsuko Bet pasaulio galo nebuvo. Išgelbėjo Tonį nuo to 
pas kortininkus ir čia visai užmiršo pasaulio galą. patriotizmas. Veteranai nutarė neatiduoti policijai, 
Tam ir yra karčiamos, kad žmogus pailsėtų nuo pagailėjo lietuvio, juk ir jų tėvai buvo broliai 
nervų įtempimo. Bet jei pasaulio galas ateina, tai lietuviai, todėl iškraustė Tonį, ant durų pakabino dar 
nelabai gerai, bet galas atėjo Tonio pusininkystei. pora^ spynų, o antrame aukšte įrengė salę, kad 

Veteranai pajuto, kad ne visai jau taip gerai su kartais galėtų pasišokti su savo senjoritomis, kad ne tik niekas nešaukė, bet dar kurstydavo karus, 
pinigais. Rodos, buvo daugiau, ir tiek. Be abejo, visi šios kiek numestų pigiai perkamų lašinių, tai yra nors kartais to ir nelabai norėdami. Varlė kartais ir 
vis mano, kad buvo daugiau, dar nė karto net ir ten, nereikalingo svorio, kuris patirtine prasme buvo 
kur nėra jokių pusininkų, niekas nepasiskundė, kad reikšmingas, liudijo Amerikos turtingumą, 
staiga kasoj pinigų iš po nakties paaugo. O čia vis Ir baigėsi gražiai pradėtas Tonio ir apsirijėlės 
taip mažiau, ir baigta. Vienas iš trijų barininkų kasos bendradarbiavimas. O ir Kaziukas nesulaukė 
supyko, kai uždarė klubą, atsisėdo kampe ant alaus pasaulio galo, nes miesto komanda nukrito į ketvirtą 
dėžės, pasidėjo ant kelių pistoletą ir laukia, vietą, ir didžiulis tais metais pasaulio galas įvyko 
mąstydamas apie karą su fricais. Ten tai buvo, o Čia Bostone, bet tuo tesirūpino tik Butkus, Garmus, 
sau sėdi ramus, beveik snaudi, grįždamas laukais į Džianas ir dar gal vienas kitas; kiti, antro pasaulio 
tolimas karo vietas. O, rodos, ateina fricas, tyliai, žmonės, nelabai domėjosi tokiais dalykais, kaip 
lengvai slenka biaurybė, bet amerikietis dar nešaus, pasaulio galu Bostone. Juo nelabai rūpinosi ir 

Džiordžas, nes vyras buvo liežuvingas ir greitas, 
kaip jis sakė, nuomonių skirtumą spręsti liauna 
rankele. Iš viso Džiordžo vardas jam labiau patiko, 
karališkas, o nekoks ten Jurgis surmurgis. 

Pasauly nuolat buvo karų, nepaisant įvairių, 
nesibaigiančių taikos konferencijų, tai kaip 6a 
galima buvo išvengti mūšių, kada tokių konferencijų 

netyčia pati ant dalgio užšoka, taip ir žmogus, 
kartais ir nenorėdamas, patenki į karo laukus. 

Kartą pas Tamą iš kitur užklydo būrys brolių 
lietuvninkų. Jie visi gėrė labai kukliai, toli gražu 
nesi. ikydami 6a įprastų nei Douglo, nei medžiotojo 
Vlado, nei viršilos, nei kitų tempų. Jie, taip sakant, 
buvo atsilikėliai. Per televiziją kalbėjo prezidentas 
Trumanas. Trumėnas, kaip jį lietuviškai vadino 
garsiai rėkiantis Stepas. 

(Bus daugiau) 

> 
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POKALBIS SU KANADOS LB PIRMININKU 
Dirbkime sujungtomis rankomis 

JONAS ]ASYS 

Rugpiūčio 9-15 d. Kanados LB 
-pirmininkas Jonas R. Simanavi
čius su sūnum Jonu svečiavosi sa
vo sesers Zuzanos ir Fausto Ra-
jackų šeimoje, Waterford, Conn. 
Cia buvo maloni proga susitikti 
Šį žymųjį Kanados lietuvių veikė
ją ir pasikalbėti politiniais ir kul
tūriniais klausimais. J.R. Sima
navičius yra Toronto "Tėvynės 
prisiminimų" radijo, veikiančio 
jau beveik 30 metu, vedėjas, se
seris metus pirmininkauja Kana 
dos Liet. Bendruomenei ir labai 
aktyviai reiškiasi visose lietuviš
kojo darbo srityse. 

Susitikome rugpiūčio 14 d., tai
gi vos mėnesiui praėjus nuo To
ronto didžiojo lietuvio, Anapilio 

sodybos steigėjo ir Lietuvos Kanki
niu šventovės statytojo kun. Pet
ro Ažubalio mirties, kuri sujaudi
no ne tik Kanados, bet ir kitų 
kraštu lietuvius. Pareiškęs savo 
didelį gailestį ir supratimą ne
paprasto nuostolio, ypač Toron
to lietuviams, tam, anot "Tėviš
k ė s žiburių", "didžių darbų ku
nigui", "tvirtoves žmogui" per 
anksti iškeliavus amžinybėn, 
bandžiau užkalbinti Kanados 
LB pirm. kai kuriais aktualiais 
klausimais. Štai jo svarbesnės 
mintys. 

Kanados Lietuvių Bendruome
nė, turinti 18 apylinkių, yra ak
tyvi ir vieninga n e tik kultūri
nėje, bet ir politinėje — Lietuvos 
laisvinimo veikloje. Šioje pasta
rojoje ji "atlieka Kanadoje visą 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvini
mo komiteto e (Vliko) darbą". 
Vlikas Lietuvos okupantams yra 
didelis šašas . Kanados lietuviai 
Vliko veiklą ypatingai remia: Ka
nados lietuvių aukos Vlika finan
suojančiam Tautos fondui, pro
porcingai skaitant, yra didžiau-

i šios. 
Ir kitų kraštų Lietuvių Bend

ruomenės gražiai dirba Lietuvos 
laisvinimo darbą, nors ir ne vi
sur jos yra Kanados ar JAV ly
gto, o D i d i Britanijoje lietuviš
koji veikla plačiau reiškiasi per 
l ietuvių sąjungą. 

Tačiau Lietuvos laisvinimo 
veikla JAV-se kenčia dėl pasta
ruoju laiku kilusių veiksnių ne
sutarimų. Nors tie veiksniai sie
kia to ipaties tikslo —Lietuvos 
Klaisvinimo, bet jie veikloje yra 
išsiskyrę, o dažnai vienas kitam 
prieštarauja ar net vienas su ki
tu kovoja. Vieni dėl to kaitina 
Vlika, o ypač dabartinį jo pirmi
ninką, o kiti — Bendruomenę ir 
jos veikėjus. Vliko pirm., J.R. Si
manavičiaus nuomone, yra veik
lus ir darbštus, bet jis dažnai vei
kia daugiau kaip "solistas", o 
reiktų, kad jis pajėgtų ir norėtų 
dirbti "in team" (su grupe, gru
pėmis). "Nei Lietuvos diploma
tai, nei Vlikas, nei PLB-nė, nei 
Altą vieni Lietuvos neišlaisvins" 
— ju veikla bus neefektyvi, jei 
nebus veikiama vieningai — su
jungtomis rankomis. Amerikos 
lietuviai ir JAV-se esą lietuviškie
ji veiksniai turėtų kuo greičiau
siai kilusius nesusipratimus likvi
duoti ir savo veiklą Lietuvos lais
vinimo srityje visiškai suderinti. 
Ir tai turėtų įvykdyti tuoj . 

Vieningai Lietuvos laisvinimo 
veiklai kenkia ir Vliko pirm. ly
gus traktavimas JAV Liet. Bend
ruomenės ir jos negausios atska
los vadinamosios Reorganizuo
tos ( R ) Liet. Bendruomenės, 
bandžiusios veikti JAV LB vardu. 
Ypač nemalonus, anot Kanados 
LB pirm., Vliko pirmininko neat-
siribojimas nuo asmens, kuris e-
sa dalyvavęs atentate prieš prof. 
A Voldemarą, nuo teismo pa
bėgęs į užsienį ir vėliau savano
riškai įsijungęs Ispanijos komunis 
tų frontan kovoje su antikomu
nistine Ispanijos armija. 

Man užsiminus, kad vienin
gai veiksnių veiklai nepadeda ir 
lietuviškoje spaudoje pasirodą 
vienašališki straipsniai, o ypač 
vedamieji, ar tokie "aprašymai 

suniekinęs Vliko seimą, neteisin
gai užpuolęs pusę Vl iko valdy
bos narių dėl vaikų nutautinimo 
ir kt., reportažas, o taip pat bu v. 
V l i k o valdybos vicepirm. dr. Br. 
N e m i c k o jau nusibodę per daug 
priekabus laiškai, Kanados LB 
pirmininkas pripažino, kad J. 
Gai los reportažas buvo nekorek
tiškas. Čia aš paminėjau, kad ir 
aktyvusis "Draugo" bendradar
bis VI. Butėnas savo "Horizon
tuose" ne t dviem atvejais už tai 
savo bičiulį J. Gai lą pabarė. 

Nega lė jau nesutikti su Kana
dos LB pirmininku, kad dviejų 
Bendruomenių buvimas iš tikro 
skaldo JAV lietuvių veiklą, bet 
radau reikalinga paminėti , kad ir 
tikrojoje JAV Liet. Bendruome
nėje yra nesusiklausymo reiški
n iu . JAV LB valdyba ragino Va
sario 16 šventės minėj imuose au
kas rinkti visiems vadinamiems 
ve iksniams ir pagerbti aukotojo 
valią, o Hartfordo apyl. valdyba 
pasiskelbė, kad "VTikui ir Altai 
aukų ne tik nepriims, bet ir netar
pininkaus jų priėmime. Put-
n a m o LB kovo 30 d. susirinkime 
(Draugas , š.m. balandžio 15 d.) 
"Buvo priimta rezoliucija įtaigo
janti LB, Altos ir Vl iko centri
nes vadovybes kuo skubiausiai 
susitarti bendram Lietuvos laisvi

n i m o darbui. Paaiškėjus, kad ku
ri nors organizacija delsia ar truk 
do, nutraukti jai šios apylinkės fi 
nansinę paramą". Juk tai ultima 
tumas centrams. Pirmoji jo dalis 
puiki (įtaigojimas susitarti), bet 
ro verta antroji — grasinimas 
net ir JAV LB centro valdybai, 
kuriai pagal įstatus apyl. valdy
bos turėtų būti paklusnios. 

Šia proga radau reikalo pa-
Bendruomenės turėtų Kanados L. 
reikšti, kad visų kraštų Lietuvių 
B. pavyzdžiu ypatingai remti 
Tautos fondą — Lithuanian N a 
tional Foundation, Inc., 345 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207 (aukoms ir koresponden
cijai adr.: P.O. Box 21073, Wood-
haven, N.Y. 11421), nes viena 
— šis fondas finansuoja Lietu
vos laisvinimo veiklą per Vliką 
ir telkia lėšas Lietuvos Laisvės iž
de, kuris yra neliečiamas, o skir
tas išsivaduosimai iš pavergties 
Lietuvai, o antra — Tautos fon 
das yra patikimose JAV Liet. 
Bendruomenės įžymiųjų veikėjų 
ninkas prel. Jonas Balkū-
n a s yra ir Tautos fondo gar
bės pirmininkas, o daug pastan
gų padėjęs JAV LB-nei inkorpo
ruoti Connecticut valstijoje tei-
sin. Juozas Giedraitis yra fondo 
va ldybos pirm. Be šių, fondo va
dovybėje yra dr. Petras Vileišis, 
Aleksandras Vakselis ir kiti bend-
ruomenininkai. 

Pokalbis su Kanados LB pirm. 
buvo ilgokas ir labai nuoširdus. 
Jame lietėme ir daug kitų klausi
mų. Ačiū jam už malonų po
kalbį-

ANTIKOMUNISTINĖS LYGOS 
KONFERENCIJA 

Genevoje, Šveicarijoje, įvyko 
Pasaulinės antikomunistinės ly
gos 13-oji visuotinė konferenci
ja, kurioje dalyvavo apie 250 
delegatų iš 89 pasaulio kraštų. 
Lietuviams konferencijoje at
stovavo Amerikos Lietuvių Ta
rybos įgaliotinis dr. Petras Vy
tenis. Konferencijos dalyviai, 
apžvelgę tarptautinę politinę pa 
dėtį, paragino pasaulio laisvą
sias valstybės vieningomis prie
monėmis kovoti už laisvės atsta
tymą komunistų valdomuose 
kraštuose, š i a proga ypatingu 
būdu buvo prisimintos ukrainie
čių, gudų, lietuvių, latvių, estų, 
kitų Centro ir R y t ų Europos bei 
Azijos tautų pastangos atsta
tyti tautinę nepriklausomybę, 

C L A S S I FI ED G U I D E 
B I A L E S T A T E 

Msrauette Parke — 2638 West Lith-
tuuuan Fkuta Court parduodamas 
namas su taverna. 5 kamb. butas. 
Įrengtas beismentas. Apsauga nuo 
potvynio. 2 mai. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos 
biznio, tinka kitam bizniui. 

Skambint — 776-4956 

MARCUETTE PARKE 
Mūrinis bungalow. 5 kamb. Centr. šil
dymas. Garažas. Tik $29,900. 
Mūrinis. 3 butai ir bizniui ar ofisui 
patalpa. Tik $53.500. 

Murinto — • butų. Labai geras in
vestavimui. $69,000. 

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

H E A L E 8 T A T E 

raginant Vakarų demokratines VAINA R E A L T Y — 9 2 5 - 6 5 6 5 
valstybes šias pastangas pa
remti. Konferencija taip pat 
griežtai pasmerkė sovietų ka- j 
rinę intervenciją Afganistane ir 

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

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

2 butai — medini*. 68 ir Mapie-
wood. Labai tinka giminingoms šei
moms. 

Murini* bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Dėi ligos reikia skubiai par-
luoti. Geras pirkinys. 

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

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

MARQUETTE PARKE 
parduodamas 1% aukšto mūrinis na
mas arti 71-os. Arti parko. 

Skambint — 434-10M 

HELP WANTED — MOTERY* 

RECEPTIONIST 
SmaJl buaineae located in downtown 
Chlcago needs pleasant woman to 
answer telephones and do general 
Office work. $3.50 plūs p e r hour. 

CAJJL KATHY B A L I Ū N A S 

TEL. 236-4699 

P A R D A V I M U I 

MARQUETTE PARKE savininkas 
parduoda iy2 aukšto, 3-jų butų mūr. 

sovietų žiaurumus prieš afganų \ ui apdraoda nuo aa-nk» u- aatomo- 'Ina™ Prie parko ir'mokyklų," Nupi 
tautą, kviesdama Vakarų vals- i « £ ^ S a T *°% ***" " " ^ Į guT'kaina. Skambint -
tybes imtis atitinkamų žygių, 
kad afganų tautai būtų sugrą-i 
žintos suvereninės teises. 

AFL-CIO UŽ C ARTEBĮ 

Cbicagoje posėdžiaujantieji 
AFL - CIO darbininkų unijos 
vadai nusprendė paremti Carte-
rį rinkimuose į prezidentus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208% Weet 95th Street 

Telef. — GA 4-8664 

776_1230 arba 868-4414 

viu diena. Rengia LB Bostono apy 
gardą. Bus suvaidintas Antano 
Gustaičio „Sekminių vainikas". 

— Lapkričio 1 d. Chateau de 
Ville restorane Randolph, Mass., 
ini/nierių ir architektų balius. 

— L pkričio 23 d. Lietuvos 
kariuomenės šventės minėjimas. 
Lietuvių Piliečių dr-jos salėje S. 
Bostone. 

CROSBVS BLUEBERRY ACRES 
M Ė L Y N E S — 

PATIEMS PASIRINKTI! 
Atd. kasdien nuo 8 v. r. iki 6 v. v. 
Važiuot ' :liu 1-94 iki pirmo "exit" 
Micbigane. Važiuot ll/2 myl. į pietus 
ant 239 ir 1 mylią į vakarus ant 
1000 North. 

TEL. — (219) 32S-8712 

V A L O M E 
Plauname ir vaikuojame 

vi»q ru&ių grindis. 
BUBNYS — TeL B E 7-5168 

KILIMUS IR B A L D U S 

Kun. S. Kulbis užrišo įžodį davusiam skautukui mazgelį, kad jis kiekvieną 
dieną nepamirštų padaryti gera darbelio. Tai buvo „Romuvos" stovykloje 
Kanadoje. Nuotr. V. Bacevičiaus 

BOSTONO 23NIOS 
U 2 GELEŽINĖS U Ž D A N G O S vas, Danielius Averica, Juozas 

T . nn , , ., *. y, . , Kaoocius, Juozas Kuncaitis, An-
Liepos 20 d. laikraštis Boston Į X/r . ,, ,~ x , , . . . 

^ - — l tanas Matjoska, Ona Merkiene ir 
rašytojas Stasys Santvaras 

Hera ld American įdėjo laišką 
„Behind the Iron Curtain", para
šytą Vyč iu 17-tos kuopos snr. pir
min inko Alexander Akule . 

Laiške jis rašo. Jūs įdėjote p. 
Astravo (LB Bostono apyl. pirm.) 
laišką „Don't forget Lithuania", 
bet jis dar norėtų pridėti, kaip 
Lietuvos žmonės kovoja už reli
gijos laisvę, kas esą aprašoma Lie
tuvių Katalrku Bažnyčios kroni
koje, kuri spausdinama slaptai 
okupuotoje Lietuvoje, slaptai iš
gabena į vakarus ir pasiekia lais
vąjį pasaulį nors ir nereguliariai, 
kad pasaulis žinotu, kaip lietuviai 
rizikuoja tai darydami. Sovietai 
gaudą tuos spausdintojus ir pla
tintojus, areštuoja, sodina į kalė
jimus ar siunčia į Sibiro koncen
tracijos stovyklas. T a i p pat areš
tuoja ir tuos, kurie reikalauja pa
gal Hels inkio susitarimus laisvių 

Meninę programą koncerte at
liks Gina Čapkauskrenė, o jai 
akompanuos jaunas pianistas -
kompozitorius Vitas Bakšys. 

POBŪVIS 

S. Bostono Lietuvių piliečių 
draugijos Šurum-Burum įvyks 
spalio 19 d. nuosavose patalpo
se. Pobūvyje bus pagerbti vete
ranai nariai. 

LAISVĖS VARPAS IŠ 
NAUJOS STOTIES 

Laisvės Varpo radijo progra
ma nuo rugpiūčio 24 d. perduo
dama iš stoties WGAS iŠ Cam-
bridge, ban&a 740. Praneškime 
Laisvės Varpo vedėjui, ar gerai jį 
girdime. 

Renginiai 

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

uietuvių Kaiu-a: nuo yitmmaGamm i^i 
penKtadienio perduodama nuo 4:uU 
vai. p p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stutj. Šeštadieniais ir se«ma 
MUMS nuo s:3o IKI J : 3 0 VS»;. r>u». 

Telef. 434-2413 
1490 AM. 

7158 S. MAPLEWOOD A VE. 
CHICAGO, DLL. 60629 

r.niiiimmiiiiimiiiiMiiimimimiiuiiitu 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiniii 
t; {vairia prekių pasirinkimą* ne

brangiai i i mušu sandelio. 
OOSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 S t , Chicago, HL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiiiiiiiniiiiiimiitifuiuuiiiiiiiiiiuiiuj 

(iiiiiiiiiHiiiiiiMiinniiiiiiiiiminiiniiiiiiit 
TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 SL, teL 776-1486 
liiiiiiiiiiiiiimiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

lumiiimmiiiimiiiimimtiitmiimuiHii-
VIZ1T1NIŲ KORTELIŲ 

REIKALU 
Vizitinių kortelių naudojimu yra 

grafus paprotys. Biznieriai j u pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti graliai vizi 
įneš korteles. 

We'll help you make the right movė. 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI AB PARDUOTI 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putoki Road 

Tel. _ 767-0600 
Independently owned and operetei 

immiiimiimiiiiuiiimiimiiiiiiiiiiiiimi 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

N a m ų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notar iatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
HHUIIHIIIIIIIHIIHHHHHIHIIIIIIHIIIIIHIH 

INI Travel Trailer 
35 FT. P ARK MODEL 

Air oonditioned. Never used. Luzuri-
ous. Warranteed. Original cost $114)00. 
Mušt sėli — unusual cireumstances. 
$6,000.00. 

TEL. — 73M834 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

uiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiH 

Marija Aukštaiti 
I S EI V Ė 

Pasakojimai. 266 pusi. Išleido 
A. Navikevičius 1980 m. Spaus
dino Litho-Art Ltd. Toronto. 
Kaina su persiuntimu $6.85. 
Užsakymus s iųst i : 

DRAUGAS, Jf5Jf5 W. 6Srd S t . , 
Chicago, IL 60629 

IIHIIIilIilIlIlIlIlHIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIUUlIIlt 
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PREKYBININKO KELIU 
Jonas Karvelii 

Prisiminimu 1905-1977 

Didelio formato, 456 pusi. Kieti 
viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
na su persiuntimu $13.60. Illinois 
gyventojai dar prideda 73 et. vals
tijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd BL, 
Chicago, I1L 60829 

Šiandien daug Lietuvos bažny-1 _ _ . . . . . 
S * esančios paverstos bedievybės - T a u t o s šventes minėjimas 

1 rugsėjo 7 d. Lietuviu Piliečių dr-muzfejais ar šokių salėmis. Kuni
gai ir žmonės esą areštuojami už 
praktikavimą religijos ir vysku
pams neleidžiama administruoti 
jų vyskupijų . 

T a d neleiskime užmiršti lietu
vių, kurie kovoja už savo teises ir 
laisvę, baigia laišką A. Akule. 

LAISVĖS V A R P O 
K O N C E R T A S 

Laisvės Varpo rudens koncer
tas, pasikeitus aplinkybėms, įvyks 
spalio 5 dieną, o ne 12, kaip bu
vo skelbiama renginių kalen
doriuje. T a m koncertui rengti yra 

1.1. Kraševskio 

VITOLIO RAUDA, 
kurią "AUŠROS" laikų veikėjai 
vadino lietuvių epu ir lygino HO
MERO ILIJADAL Vaizduoja lietu
vių tautos priešistorini gyvenimą. 
Ii lenkų kalbos vertė Povilas Gau-
čys. Knygą puošia 50 medžio raiži
nių dail V. Smakausko atlikti 19 
amz. pradžioje. 286 pusi. Kaina su 
persiuntimu $6.30. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd SU 
Chlcago, OL 00629 

Kreipkitės į 
iraciją visais 

"Draugo" 
panašiais 

adminis-
reikalaii 

DRAUGAS, 
4545 W. SSrd 8tr n 
Gkkago, DL 86629 

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiti 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

Iš.VUOM. GAGE PAKKE Svarux 
naujai atremontuotas 4 kamb. ( E n j -
lish basement) butas. Su baldais ar 
be baldų. Kūrą, šviesa ir vandeni 
a p m o k a savininkas. Skambint prieš 
10 v. ryta a rba po 4 v. popiet. 

Tel. 925-4315 

garasgs 

D £ M E S IO 
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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 

Redagavo ir vardų rodyklę su
darė Jonas Damauskas. Išleido 
Akademinė Skautijos Leidykla 
Chicago je 1980 m. 260 pusi. Kai
na su persiuntimu $5.85. 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

Illinois gyventojai dar prideda 30 
e t valstijos mokesčio. 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiimmmiiiiiimiiiim 

kaip buv. JAV LB pirmininko j susitaręs net specialus komitetas. 

jos salėje, S. Bostone. 
— Laisvės Varpo rudens kon

certas spalio 5 d. S. Bostono l i e 
tuviu Piliečiu dr-jos salėje. 

— Brocktono LB apylinkės 
ruošiama Zitos Sodeikienės dai
lės paroda Brocktone, spalio 4-
5 dienomis, o tą pačia spalio 5 
d. kultūrinė popietė 9u rašytoju 
Jurgiu Jankum. 

— Spalio 18 d. matysime at
vykusį iš Chicagos "Antra kai
mą". Jis bus suvaidintas S. Bos
tono Lietuviu Piliečiu dr-jos sa
lėje. 

— Spalio 26 d. S. Bostono Lie-

4iiiimiiti i i i i i i i i i i it iniiimiii i i i i i if i i if i i i in 
B R O N Y S R A I L A 

VAIVOS RYKŠTE 
Šimtas prakalbu j Lietuvą 

lf7S-lf7» 

Klastojimai Išdavikai apie mus, kitus. 
Kaip tardė Voldemarą. Susi nieki m mas 
per niekinimą. Propagandistų grioz
dai. Geismas pasisavint Krfvę. Kap
suko, Preikšo, Šepečio soc Realizmai 
ir daug kitų jdomių straipsnių. 

Viltis 1980 m. Spaud* "Vilties" 
spaustuve Clevelande, Ohio, 435 pusi. 
Kaina su persiuntimu $11.00. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS. 45*5 W. Ord Street, 

Chicago, IL M M 

lllinojaus gyv dar prideda 60 et. 
valstijos mokesčio. 

iiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimmiimmimiiii 
M. A. Š I M K U S 
1SOOME TAX SERVICE 

NOTARY PVBLIC 
4259 šo. Maplev. .od, tel. 254-7 4A0 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIV i&kvletlmal. pildomi 
PILIETTBftS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
IIIIIIIIIHHIIlllHimUIIHHUUUlIliUlUlllH 
miiii i i i i i i i i i i i iMiimiii imiiuinii i i i iMiii i 

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 blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavarde ir telefoną. 

SERAFINAS — 636-2960 
mmiuiiniiimiiiiiiiiimuHHuiiiiiHHUiii 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4050 Archer Ave, 
Chicago, m. 60632, t e l 927-598* 

Juozo Gailos visiškai negatyvus,' A!fa<betine tvarka; Aloyzas Astra- į tuvių PilieČiv dr-jos salėje Lietu-

imntiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituiiifiiimiiiHiiit 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIUIUIUIIIIIIIIIIK 

illllllllliiuilllllltlllllllllllllllllllimillllllll 
LIETTJVIŲ FOTOGRAFŲ 

IŠEIVIJOJE 

P A R O D A 
(1972 - 1 9 7 5 ) 

Redagavo 
ALGIMANTAS KEZYS, SJ. 

Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Dide
lio formato, kieti viršeliai. Kaina su 
persiuntimu $16.30. 111. gyv. dar pri
deda 90 c*, valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. SSrd S t . 

Chicago* IK 60629 

HlffllIUimtUIHMIHiHlIHUHIiniHUHHHH 

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

TeL — W A 5-8063 

MUZIKA ĮŽENGIANTI I 
NEREGĖTUS MIESTUS 

Algirdas Landsbergis 

Novelės. 124 pusi. Išleido ATEITIS 
1979 m. Spaude LE spaustuvė. 

Kaina su persiuntimu S6-S5 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd SI , 
Chicago, IL 60829 

Illinois gyventojai dar prideda 
36 et, valstijos mokesčio. 

Popular Lithuanian 
RE C I PE S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Suredagavo 
/nozapins DauSvardtaa* 

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido septintą laidą Šios populia
rios virimo knygos. J. Dauivardie-
nė vėl patikslino ir pagražino tią 
laidą naujais paruosimaia. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms, Daugshs 
apdovanojo kitataučius lupaiindin-
dsmi juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organisa-
ei jose. 

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

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrlsa 
4545 W. SSrd StreM 
OUeago, minoU 6*819 

Kaina su persiuntimu 94.75 

Dlinois gyventojai pridėkit* dar 
20 centų mokesčiams. 

Perskaitę "Draugą", duokite 

jį kitiems pasiskaityti. 



Čia minėta paroda ir surišta 
veikla buvo įvykdyta "Joint Com-
mittee of Soviet Occupied Na-

įtions" organizacijos iniciatyva. Ji 
yra vietinio pobūdžio ir jai pri
klauso estai, latviai, lietuviai ir 

(ukrainiečiai. Nei viena iš šiu tau
t iniu grupių neturi pakankamai 
jėgų ka nors didesnio suruošti at
skirai, bet kartu daug kas gali
ma. *• B . 

Omaha, Nebr. 
TAUTINĖ VEIKLA 

Joint Committee of Soviet Ocupied Nations delegacija pas Cincinnati burmistrą Blackwell. Dešinėje Ignas Budrys, 
komiteto pirmininkas, Salia jo Darius Budrys ir Vida Bud/ytė. Toliau latviai, ukrainiečiai ir estai. 

MOŠŲ KOLONUOSE 
Cincinnati, Oh. 

PARODĖLĖ PAVERGTŲ 
T A U T Ų SAVAITĖS PROGA 

Cincinnati mieste liepos mėne
sio gale buvo suruošta centrinės 
bibliotekos patalpose parodėlė. 
T a parodėlė pristatė publikai Ru
sijos veidmainystę, genocidą ir šiu 
laiku persekiojimus Estijoje, Lat
vijoje, Lietuvoje ir Ukrainoje. Bu
vo išstatyti 23 dviejų pėdu platu
mo ir trijų pėdu aukštumo sky
dai , kuriuose fotografijomis ir do 
kumentų kopijomis buvo rodoma 
1940 metų deportacijos, žudymai 
bei religijos ir asmens teisiu pa.de-

—tis Sovietų Sąjungoje. Apie 12 iš 
tų skydų buvo paruošti lietuvių, 
perfotografavus genocklo parodos 
skaidres, kurias pasiskolinome iš 
ALTO. Be šių dokumentu, paro
doje kiekviena tauta (estai, lat
viai-, lietuviai ir ukrainiečiai^ 3*u-
rėjo po atskirą spintą su savo 
eksponatais. Lietuvių spintos 
centre buvo išdėta Kronikos ori
ginalas, pasiskolintas iš p. Br. 
Kviklio. Atitinkami paaiškinimai, 
kronikų vertimų anglų kaSba ko
pijos ir Sibiro maldaknygės pri
statė publikai Bažnyčios padėtį 
Lietuvoje. Visa paroda buvo rek
lamuojama (keturiais didžiuliais! 
plakatais bibliotekos vitrinose ir 
iškabintomis tautinėmis vėliavo
mis bibliotekos verandoje. Paro
da tęsėsi pilnas dvi savaites. 

_ Paroda buvo oficialiai atidary
t a pirm. liepos 18 d. Atidarymo 
iškilmes pravedė bibliotekos pati
kėtinių pirmininkas, dalyvaujant 
tautinėms grupėms. Buvo sugie
doti JAV ir tautiniai himnai bei 
trumpai pristatyti parodą ruo
šiančių tautų atstovai, kurie ke
liais žodžiais prabilo į publiką. 
Publikoje dalyvavo tautiniais rū
bais apsirengusios lietuvės, estės, 
latvės bei ukrainietės. Ta proga 
lietuviai įteikė bibliotekai dvi 
knygas ir metų prenumeratą "Li-
tuanus" žurnalui. 

Vietinė televizija bei laikraščiai 
gražiai pristatė parodą visuome
nei. Televizijos žinių metu visi 
kanalai pristatė parodą publikai 
ir 9pecia'li dešimties minučių 
programa iškėlė mūsų susirūpini
mą apatija mūsų tautu kančioms 
ir persekiojimams. Ta pačia pro
ga teko susitikti ir apie valandą 
pasišnekėti su vietiniu kongres-
•manu Gradison ( R ) . Jam įteikėm! 
informaciją, liečiančią Gajauską. 
Petkų ir Plumpą ir jy neteisėtą 
kalinimą. Kongresmanas Gradi
son dėl to parašė išsamų laišką 
ambasadoriui Dobryninui ir Brež
nevui, atkreipdamas dėmesį, kad 
šių trijų lietuvių kalinimas laužo 
Helsinkio sutartį. įdomu, kad 
prieš porą mėnesių kongresmanas 
Gradison lankėsi Sovietų Sąjun
goje, kur jam teko susitikti su ke
letą disidentų. Jis pasakojo, kad 
disidentai atvėrė jam akis ir aiš
kiai įrodė, kad žydų persekioji
mas Sovietų Sąjungoje nėra toli 
gražu tiek aštrus ir tiek stiprus 
kiek kitų rusų okupuotų tautu. 
Kongr. Gradison prižadėjo pilną 

paramą mūsų kovoje už asmens 
ir tautos laisvę. 

Ta pačia proga liepos 13 d. vie
ša radijo stotis W G U C transliavo 
vienos valandos diskusijų formato 
pokalbį su estų, latvių, lietuvių 

ir ukrainiečių atstovais. Buvo 
palyginta padėtis Afganistane su 
Pabaltijo valstybių ir Ukrainos 
okupacija. Teko plačiau pašnekėti 
apie Pabaltijo valstybių okupaci
jos procesą, tuometinės komunis
tų partijos vaidmenį tose valsty
bėse bei šiuometinį politinį ir eko
nominį išnaudojimą mūsų kraš
tu. 

Omahoje turime gražaus jau
nimo, kuris lanko pradžios ir 
aukštesnes mokyklas, kai kurie 
lanko ne t universitetus. Mums, 
kaip lietuviams, kelia rūpestį, 
kad tas jaunimas taip greit ne
nutaustų, mokėtų savo tėvų kai 
bą, pažintų savo tautos istoriją, 
domėtųsi lietuviška spauda ir 
veikla, žinotų, kad Lietuva yra 
pavergta rusų okupantų. 

Mes čia turime įvairias orga
nizacijas ar organizuotus viene
tus, jų tarpe i r jaunimui. Vei
kia skautų-skaučių organizaci
ja, taut. šokių grupė, choras ir 
lituanistinė mokykla. Todėl LB 
Omahos apylinkės valdyba pra
šo visus tėvelius ir mamytes, 
kad jaunimas būtų raginamas 
ir visais būdais skatinamas 
jungtis į lietuvių organizacinę 
veiklą i r kuo daugiausiai lanky
tų lituanistinę mokyklą. Tai da
ryti m u s verčia tautinė pareiga 
ir lietuviška savigarba. 

pradės veikti rugsėjo mėn. So
čiai Settlement patalpose. Pra 
šome visus mokyklinio amžiaus 
vaikus užregistruoti pas mokyk
los vedėją Danutę Sulskienę. 

Rugsėjo 6 d. 6 vai. Šv. Anta
no parapijos salėje rengiamas 
mokyklinio amžiaus jaunimui 
vakaras su atitinkama progra
ma. Kviečiami atsilankyti i r 
universitetų studentai - studen
tės. 

Rugsėjo 14 d vakare taut . 
šokių grupė šoks Mt. Michael 
kunigų seminarijos festivalyje, 
Elkorn, Nebraska. 

Spalio 18 d. Stock Yards Ex-
change salėje rengiamas kon
certas — šokiai. Vakaro pro
gramoje dalyvaus solistė Vanda 
Stankienė ir Ąžuolas Stelmokas 
iš Chicagos, o taip pat ir kon
certo rengėjai "Aušros" šokė
jai . Kviečiami visi atsilankyti 
ir kartu su taut. šokių grupės 
"Aušra" šokėjais atšvęsti jų de
šimtmetį. 
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dyba dėkoja: A. Reškevičiui už 
lietuvių atstovavimą Omahos 
etninio festivalio komitete šiais 

metais, t au t . šokių grupei "Auš 

rai" už dalyvavimą festivalio 
programoje, skautėms akademi-
kėms ir jų talkininkams už pa
rodėlės paruošimą. J . N. 

Jau keletas metų, kaip Oma
hos etninės grupės suruošia fes 
tivalius. Tuo įrodoma, kad etni
nės grupės yra gyvos ir gali pa
sirodyti su savo tautos paveldė
tomis kultūrinėmis vertybėmis 
tūkstančiams festivalio lanky
tojų. Šiuose festivaliuose Oma
hos lietuviai taip pat veikliai 
pasireiškia: prisideda prie festi
valio programos atlikimo, pa
ruošia liaudies meno dirbinių 
parodėles ir skanius tortus par

a s * * * •* . - * e • 

Lietuviai Šnekučiuojasi su kongresmanu Gradison (R), 
čiūtė - Flynn, vidury kongr. Gradison ir Ignas Budrys, 
Bendruomenės pirmininkas. 

Birutė Augustinavi-
Cincinnati apylinkės 

Omahos lituanistinė mokykla davimui. Todėl apylinkės vai-

Pranešu draugams ir pažįstamiems, kad 
mano miela sesute 

A . f A. B ASELB-BARBORA 
S Ū D Ž I U T E 

peržengė amžinybes slenkstį š.m. rugpiūčio 
U d. Tauragėje. 

Nuosudžial prašau prisiminti ją savo mal
doje prašydami, kad Viešpats būtų jai gailes
tingas. 

Juozas Sudžius 

ŠEIMOS PADĖKA 
Negailestinga mirtis iš mūsų šeimos tarpo išpiešė mylimą 

vyrą, patėvį, ir senelį 

A.f A. 
ANTANĄ TUMOSĄ, 

kuris mirė 1180 m. rugpiūčio mėn. 
palaidotas šv. Kazimiero kapinėse, 

16 d. 7:05 vai. ryto. Jis buvo 
1980 m. rugpiūčio mėn. 19 d. 

šeima nuoširdžiai dėkoja draugams ir pažįstamiems, už at
siųstas gėles, užprašytas šv. Mišias, šv. Mišių aukas, už lan
kymą koplyčioje ir už palydėjimą mūsų brangaus šeimos nario 
į jo amžino poilsio vietą. 

Dėkojme grabnešiams. Nuoširdi padėka šv. Antano parap. 
kun. Albertui Rudkauskui už maldas koplyčioje, bažnyčioje ir 
kapinėse. Ypatinga mūsų šeimos padėka Scot Forgings kompa
nijos prezidentui p . Peter Georgeson ir visiems bendradarbiams, 
kurie taip nuoširdžiai atjautė šeimą ir savo nuoširdumu pa
lengvino šeimos skausmą. Taip pat dėkojame p. SaUy Butkus už 
jos nuoširdų rūpestį šermenų ir laidotuvių meru. 

Nuliūdę lieka: žmona Ema Tumosienė, Posūnis Ervinas, 
podukra Mėta su vyru Romu Burba, anūkai Michael ir Ričardas. 

4r 
GRAŽIAUSIEMS JŪSŲ KNYGYRAMS 

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI ŽODYNAI 
Y. Peteraičio 

Lietuviškai - angliškas žodynas 
A. Baravyko 

Angliškai - lietuviškas žodynas 
Sie du žodynai yra naujai perspausdinti didesnėmis rai

dėmis, didelio formato (s)x6 colių), 580 ir 590 puslapių, la
bai lengvai skaitomos raidės ant ryškiai balto popieriaus, su 
stipriais kietais viršeliais. 

Tikrai graži dovana jaunom lietuviškoms ar maišytoms 
Šeimos Kiekvienas lietuviškas knygynas turėtų didiiuotis 
šiais tomais. 

Atskiri tomai po $10.00; abu tomai tik $18 00 (pastas ir 
persiuntimas $1.25 ui tomą ir pridedami mokesčiai Clinoia 
valstybės pirkėjam!). 

D R A U G O K N Y G Y N A S 
4545 W, 53rd Stratt 

Chicago, I i i . 60629 

A. + A. 
SAULIUI TOMUI ZAUNIUI mirus, 
j o motinai VINCEI JONUŠKATTEI - ZAUNIENEL, sese
r ims GIEDREI ir Dr. AUGUSTEI ŠAULIENEI bei visai 
k i ta i giminei nuoširdžiausią užuojautą reiškiame. 

SOFIJA ir STASYS EUDORAI 
ELENA ir JUOZAS KOJELIAI 
ELENA KEPALAITĖ 
N. ir SAL. NYERGIAI 

Santa Monica, Calif. 

Mielam broliui 
A. + A. 

SAULIUI ZAUNIUI mirus, 
DR. AUGUSTAI ŠAULIENEI reiškiame gilią užuojau
tą ir kar tu su ja liūdime. 

JUOZEV1ČIENĖ 
MAKSTUČIAI 
REINIAI 

Mūsų klasės draugui 

A. f A. KAZIMIERUI GRINAI 
mirus, sūnus ANTANĄ, JUOZĄ, su šeimomis ir art imus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Albina GervaUė-Dumbrienė 
Košte Konkulevičvttė-Štuopienė 
Amelija Jucytė-Baleišienė 
Kazys Pabedinskas 

SAULIUI TOMUI ZAUNIUI mirus, 
VINCE JONUŠKATTĘ-ZAUNIE^Ę, dr. AUGUSTĄ ŠAU
LIENE su šeima ir ar t imus gimines nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime 

KAZYS PABEDINSKAS 
JONAS PABEDINSKAS 
LEONAS PABEDINSKAS 

A. + A. 
SAULIUI TOMUI ZAUNIUI 

mirus, nuoširdžiausiai užjaučiame motiną, Lietuvos ope
ros primadoną VINCĘ JONUŠKAITE ZAUNIENE LES-
K A m E N E , sūnelį DOVUKĄ, seses GIEDRE, dr . AU
GUSTĄ ŠAULIENĘ ir ki tus gimines. 

Santa Monica, 
California 

Laimutė Graužinienė 
Monika Lembertienė 
Antanė Lukšienė 
Jadvyga ir Jonas Mulokai 
Julija ir Emilis Sinkiai 
Gražutė ir Aloyzas Siručiai 

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

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

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

4 3 3 0 - 3 4 S o , C a l i f o r n i a A v e n u e | 
T e l e f o n a i LA 3-0440 ir LA 3-9852. 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių • 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 73 -̂8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

:;,-

' 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Te l . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBIL IAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Vlrjcinia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

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

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

JURGIS F. 
3319 SO. LITUANICA AVE. 

RUDMIN 
Tel. YArds 7-1135-39 

POVILAS J. 
3354 SO. HALSTED STREET 

RIDIKAS 
Tel . YArds 7-1911 

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

v 

http://pa.de-
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x "Ateities" žurnalo skelbia
mo konkurso jaunimui (iki 30 
metų amžiaus) terminas — 
rugsėjo 15 d. Iki tos datos žur
nalo redakcija turi gauti kon
kurso medžiagą: straipsnius, 
rašinius, eilėraščius, apysakas, 
veiklos aprašymus, iliustracijas, 

X Studentų registracija į Pe- menines bei dokumentines f oto-
dagoginį Lituanistikos institutą į grafijas. Medžiagą prašom siųs 
bus rugsėjo 6 d. 10 vai. ry tą 
Jaunimo centre, instituto patal
pose. Tie, kurie nesuspės regis
truotis nurodytu laiku, galės t a i 
atlikti pirmą mokslo metų die
ną (rugsėjo 13). Ten pat bus 
priimama ir mokestis už moks
lą — 40 dol. semestrui. Pirmiau
sia laukiama paštu grąžinant 
užpildytą registracijos lapelį, 
kuris buvo jau anksčiau pa
siųstas. 

X "Chicago Tribūne" rug-
piūčio 26 d. išspausdino kun. 
J. Prunskio laišką prieš prof. 
Weil, kuris vyko į Lietuvą iš 
Sovietų įstaigų gauti duomenų 
apie tariamai bendradsrbiavu-

IŠ ARTI 
IR TOLI 

OKUP. LIETUVOJE 
— Žurnalistas S t Kašauskas 

"Literatūros ir meno" 23 ir 24 
numeriuose giriasi išleidžiamų 
lietuviškų knygų kiekiu ir vie
šųjų bibliotekų skaičiumi. Per 
40 metų esą išleista 60 tūkstan
čių pavadinimų knygų, bet čia 
pat prisipažįsta, kad lietuvių 
autorių buvę t ik 4.5 tūkstančio, 
tarp jų 113 pavadinimų vien P . 
Cvirkos kūrinių. Daugumas kny 
gų — gražiai iliustruotos. Žy
miausi knygų il iustratoriai yra 
V. Jurkūnas , A. Kučas, S. Kra
sauskas, A. Steponavičius, B. 
Žilytė, B. A. Leonavičius. Net 

(Marąuette Parke) , kur b u s ' 3 3 iliustratoriai dalyvauja są-
laukiamos visos rėmėjos, nes | junginėje knygos iliustracijų 

parodoje. Knygas gražiai iš
spausdinančios Lietuvos spaus

ti "Ateities" redakcijai: % K. 
Trimakas, 850 Des Plaines Av., 
Apt. 409, Forest Park, IL. 
60130. 

x šv. Pranciškaus seserų 
vienuolijos rėmėjų, 5-to sky
riaus, kuriam pirmininkauja Ge
novaitė Pargauskienė, priešsei-
minis "bunco" bus ateinantį 
sekmadienį rugpiūčio 31 d., 2 
v. p. p. Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos svetainėje 

šis parengimas jau yra pasku
tinis šiais metais. 

x Dail. Bronius Murinas, 
buvo dail. Povilo Kaupo pomir
tinės dailės parodos, monografi-

tuvės, ypač pažymėtinos K. Po
žėlos ir Vaizdo spaustuvės (nu
tylima, kad abi buvo paveldėtos sius su naciais žudant žydus. 

T. i jos leidimo ir paminklo s ta ty- ' iš nepriklausomos Lietuvos). J is pasistengė gauti duomenų r. , r
T J . i . . . „ bos komiteto narys. Jo pavarde > Vien Knygų rūmuose esą su 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: 2206 W. 650. 

ŽVAIGŽDUTE 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriau* 

Chicago, IL 60629 

apie lietuvius, kuriuos naciai 
nužudė ir įkalino už žydų gel
bėjimą. Jis ieškojo dokumentų 
apie komunistus, kurie iš Lie
tuvos išvežė apie 300,000 žmo
nių ir nužudė tūkstančius nekal
tų lietuvių. 

SKRISČIAU Į LIETUVA 

Jei aš turėčiau daug pūugų, 
aš pabaigčiau lietuvišką ir ang
lišką mokyklą. Tada eičiau į la
kūnų mokyklą, gaučiau piloto 
leidimą, pirkčiau lėktuvą ir nu-
skrisčiau į Lietuvą. Aplanky
čiau te tą i r visus tėtės gimines. 
Tada daryčiau viską, ką galė
čiau, kad Lietuva vėl būtų lais
va ir nepriklausoma. 

Antanas Iaraška, 
6 skyr. mok. Šv. Kazimiero 

lit. mok. Clevelande 

ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

Mokslo metams dar nepasi
baigus, kompozitorius Alfonsas 
Mikulskis mums pranešė, kad 

buvo praleista straipsny "Dail. i telkta 4 milijonai knygų. Net 'Čiurlionio" ansamblio kankli-
Povilo Kaupo vardą įamžinant". 

x Kun. dr. P. Gaida, "Tėviš-
49 centrinės bibliotekos aprū
pinančios Lietuvos gyventojus 

kės žiburių" redaktorius, svei- l knygomis. Paskirsčius turimas 
kinasi Tautinių šokių šventės 
svečių priėmimo metu. Iš kai
rės Ieva ir Vytautas Kasniūnai, 

x Kunigas Petras Paurazas i kun. dr. P. Gaida, Ona ir Al-
rodys skaidres iš jo kelionių šv. 
Kazimiero seserų motiniško na
mo salėje, rugpiūčio 28 d., 
12:45 vai. po pietų, į pensiją iš
ėjusiems. Po to bus užkandis 
ir proga pasisvečiuoti. Visi su
sidomėjusieji kviečiami atsilan
kyti. 

x Gražina Rimkūnienė, fizi
nio auklėjimo mokytoja ir teni-

fonsas Mikulskiai. Nuotrauka 
V. Bacevičiaus. Toks turėjo bū-

knygas gyventojams, kiekvie
nam esą tektų po 180 knygų. 

— Kauno dramos tea t ro ak
torė Aldona Urbonaitė-Tarase-
vičienė mirė liepos 10. Buvo gi
musi 1926 

ninkai ir lumzdelininkai yra pa 
kviesti į šokių šventę Čikagoje 
groti. Mes džiaugėmės, daug 
repetavome. Mums buvo sma
gu važiuoti į šokių šventę. Va
žiavome autobusu. Kartu va
žiavo ponai Mikulskiai, Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos direktorė 
V. Bučmienė su ponu, fotogra-

GAL RYT 
Ne tėvynės viešas kelias, 
Nei paežerėj drobelės, 
Ne marių banga putota, 
Nei martelė nuometuota. 

Ne baltas balandis bokšte, 
Nei jazmino žiedų puokštė, 
Ne eldijos balta būrė, 
Nei pienės pūkų kepurė, 

Ne nuotakos baltas šydas, 
Nei ten lelfja pražydus, 
Ne išdidi gulbė plauko, 
Nei ten beržas gale lauko. 

Ten baltutis debesiukas, 
Lyg perlinis karoliukas, 
Rieda Lietuvos padange, 
Gal ryt išlis laisvę brangią. 

St Radžiūnas 

MANO ATOSTOGOS 

Prieš dvi savaites mūsų šeima 
važiavo slidinėti į "Snow Val-
ley". Buvo labai šilta diena ir 
daug sniego. Tai buvo pirmas 
kar tas , kai aš ant slidžių s to
vėjau. Mes per klaidą paėmėm 
kėdę, kuri mus nuvežė į pačią 
kalno viršūnę. Pamatęs , kaip 
aukštai aš esu, pradėjau bijoti. 
Su tėtės ir mamos pagalba, p r a 
dėjau leistis nuo kalno. Daug 
kar tų kritau, bet atsistojau ir 
vėl mėginau. Užtruko pusant
ros valandos nuo kalno nusileis
ti. Man labai, labai patiko sli
dinėti. Nudegę ir pavargę, mes 
grįžom namo. Po dviejų savai
čių mes vėl galėsim važiuoti 
slidinėti. 

Mareo Tėti, 
Lose Angeels lit. m-los 

mokinys ("Saulutė") 

VASARA 

Visa tai i r nulėmė Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimi
no dvaro perkėlimą ia Trakų į 
Vilnių, kur buvo pastatyta pilis. 

Pirmoji Gedimino pilis buvo 
medinė, apsupta ginamosiomis 
sienomis, pastatytomis iš ak
menų, žemių ir rąstų. Pilį su 
miestu jungė ne tik kelias i r til
tas, bet ir slaptas požeminis 
perėjimas, kuriuo 1345 m. pasi-

I naudojo jauniausias Gedimino 
j sūnus Jaunutis, bėgdamas nuo 
savo brolių — sąmokslininkų, 
paveržusių iš jo valdžią. 

Keturioliktojo amžiaus ant
roje pusėje, pilis turėjo būti 
kelis kar tus perstatoma ir tai
soma. Ypač buvo stiprinama 
akmenimis ginamoji siena, nes 
kryžiuočiai daug kartų ją puolė. 
Tuo laiku greičiausiai buvo pa
s ta ty ta kalno papėdėje ki ta že
mutinė pilis ir visas Didžiojo 
kunigaikščio dvaras. Vilnelės 
k ran tas buvo apjuostas mūrine 

Kai bus vasara, a š važiuosiu | siena. Dabar kryžiuočiams bu-
Kai grįšime namo, ' vo sunkiau veržtis į pilį. Vie-

t i įrašas po nuotrauka "Drau-i n Q D r a m o s t e a t r Q ^ ^ 
g o " rugpiūčio 22 d., 5 psl. 

X BaJfo Detroito skyriaus 
valdyba paskyrė ir per iždi
ninką Vladą Staškų atsiuntė 
"Draugui" 10 dolerių auką. Dė
kojame. 

x Jonas Vilkas, čikagiškis, 
so instruktorė, pasižymėjusij lankėsi "Drauge", atnaujino pre 
sporte ir laimėjusi ne vieną tro- numeratą, susipažino su spau-
fėją, augindama šeimą l ie tuvis- į d o s darbais, paliko 10 dolerių 
koje dvasioje, dar randa l a i k o į a u M - Labai ačiū. 
labdarai. Ji spalio 5 d. mode- \ x Su laimėjimų bilietėliais 
liuos sportinius rūbus Jaunimo i da r atsiuntė aukų spaudai pa-
centre rėmėjų ruošiamoj madų 
parodoj. 

x Prisiuntė laimėjimų šak
neles ir pridėjo "Draugui" pa

remti auką po 15 dol. 
N. šumskis, Chicago. IL., 
V. Kupcikevičius, Chicago, IL. 
Kazys Otto, Toronto, Canada. 
Anelė Gerkienė, Chicago, IL. 

Aukotojams labai nuoširdžiai 
dėkojame. 

x "Draugo" dovanų paskir
stymo akcija parėmė ir po 10 
dol. aukojo; 

remti: 
J. Mikonis, Richmond Hts., O. 

V. Račkauskas, St. Petersburg 
Beach, Fla., 
Nijolė Bojarsky, Chicago, IL., 
A. Stankevičius, Melrose 
Park, IL., 
G. Žarskis. Oak Park, IL., 
Alfonsas Moliejus, Highland, 
Ind., 
Mary Markus, Mėsa, Az., 
J. Vidmantas, Elizabeth, N.J., 
Louis Zurlis, Chicago, IL., 
Anthony J. Powel, Chicago. 
Aukotojams labai nuoširdžiai 

Kaune. 1947 baigė f a s j G a r l a i r ^ g ^ S m a 

gu buvo autobuse. Autobuse 
tvarką prižiūrėjo Raimondas 
Bankaitis. Nepajutom, kai at
važiavom į Čikagą. Pasilsėjom. 
Kitą dieną — šeštadienį turė
jome repeticiją. Vakare Jauni
mo centre buvo šokiai Sekma
dienį važiavome į bažnyčią. Po 
to važiavom į šokių Šventę. Man 

iki 1959 dirbo Kauno Jaunojo 
žiūrovo teatre , nuo 1959 vaidi
no Kauno Dramos tea t re , dau
gelyje veikalų gaudama pagrin
dinius moterų vaidmenis. 

— " l i t e r a t ū r o s ir meno" bir
želio 7 dienos numeryje rašoma 
apie dailininko Vy tau to Jurkū
no parodą Vilniuje. įdomu, kad 
aprašoma ne parodoj išstatyti 
paveikslai, duodamas ne jų ver
tinimas, bet kas iš bolševikinių 
didžiūnų ją teikėsi aplankyti. 
Hierarchine tva rka surašyti lan 
kytojai: parti jos šefas P. Griš
kevičius, Dybenka. Barauskas, 
Ferensas, Kairys, Sakalauskas, 
Songaila, Šepetys, Petkevičius, 
Diržinskaitė, Drobnys, Vaza-
linskas, Šimkus, Zabulis, Bieli
nis. 

kiekvienais metais. Ten yra 
labai smagu, nes mes visi pa
žįstami, kaip didelė šeima. Ten 
nėra labai didelė stovykla, bet 
graži. Ežeras yra labai švarus. 
Aplink ežerą daug žmonių tur i 
vasarnamius. Ten yra gana j į stovyklą 
daug lietuvių. Ta stovykla tęsė- \ mes daug maudysimės baseine. I no jų puolimo metu, vienas tvir 
si t ik vieną savaitę, nes už vie- \ Gal kada pakviesiu draugę per- j tovės bokštas buvo nugriautas 
nos savaitės buvo Tautinė sto- \ nakvoti. Bus labai smagu. Aš j ir nuverstas į vandenį. Tai bu-
vykla. Iš Montrealio mes važia- ' norėčiau, kad vasara būtų kiek- i ves dvaro sienos bokštas, 
vome 30 žmonių. Važiavome j vieną dieną. 1399 m. gaisras Vilniuje su-
autobusu. Užtruko 8 valandas j Undinė Mulokaitė n a i k i n o ^ ^ ^ m i e s t o **& ž e ; 
nuvažiuoti į Paxton, Massachu-1 " |mut inę pilį, katedrą ir kitus Di-
ssettes. Stovykla buvo Trea-; GRAFAS IR MILIJONIERIUS j ožio jo kunigaikščio dvaro pa-
sure Valley East. Stovykla bu- | v ienas garsios giminės dva- ' s ta tus , 
vo labai didelė. Kokios penkios s į n į n kas sumanė vesti, nors jau 
mylios nuo vieno galo iki kito. ( b u v o a r t i senatvės. 

1419 metais Gedimino pilies 
kalne buvo pastatyta nauja mū-

Stovyklavo apie 1000 skautų, j J i s n u v a ž i a v o į Varšuvą ir p a | r i n ė ^ - J o s g r i » v ė s i a i išako 

iliionie-

x A. Milčienė parėmė "Drau 
gą" 10 dol. auka. Ja i nuošir
džiai dėkojame. Taip pat dė
kojame ir Žuvininkui, kuris au-

šokių šventė padarė didelį įapū- Ten buvo smagu. Susipažinau j sįpįršo jaunutei vieno 
dį, Aš pirmą kartą mačiau šo- j su daugeliu žmonių ir susi t i- ' r į a U s dukrelei, 
kių šventę. Buvo labai gražu ikau daug senų draugų. Daugu- j v iskas jam gerai sekėsi. Ar-
matyti tiek daug lietuvių. jmai nepatiko, nes jie nebuvo; tinantis vestuvėms milijonierius 

Tauras Bublys, į pripratę prie tokio didelio skai- ;
 p a klausė : 

— O kaip t amstos finansai? 
Grafas Tiškevičius: — Geri, 

aš turiu tur to už vieną milijo
ną dolerių. 

P. Ivaška, Elizabeth, 
A. šermukšnis, Morningdale. 

Labai ačiū. 

parengimų komitetas. 
x Aukų atsiuntė: po 5 dol. 

„ . . . . __,. __ i ko jo 10 dol. žuvininkystės fon-
Dr. B. A. Balčiūnas, EUicot, , dėkoja "Draugo" vadovybė u*; , . 
Ona Vyšniauskienė, Cicero, -
A. Sadauskas, Chicago, 
O. Strimaitis, Elizabeth, _ j o n a s Raškauskas, M. Vie-

raitis; po 2 dol. — J. Eivaz, 
Jonas Vaičkus, Anelė Zemaitie' 
nė. Visiems dėkojame. 

x Union Pier, Mich,, l i e t u 
viu draugijos valdyba šaukia 
metinį susirinkimą rugsėjo 6 
d., 5 vai. vak. (Mich. laiku). 

x Už A. A. Liudą V. Jaroše-
ką, minint jo mirties 4 metų su
kaktį, šv. Mišios bus atnašau
jamos sekmadienį, rugpiūčio 
31 dieną, 11 vai. ryto Šv. Petro č e k u s a l ėJe> Community Rd., Po 
ir Povilo bažnyčioje, Rockford, susirinkimo bus tradicinė vaka-
111. Prašome gimines, draugus r i e n ė - K a i n a a s m - 5 do1- N o _ 

ir pažįstamus prisiminti velkmj ritffcf vakarienėje dalyvauti 
savo maldose. i užsirašo pas valdybos narius iki 

Žmona ir dukros su šeimomis! nigsėjo 3 dienos. (pr.) 
(pr.) I x Bronius Vašketts Santaros 

x Terros prekyba uždaroma |* Šviesos suvažiavime rugsėjo 
š. m. spalio pradžioje. Šiuo me- \4"7 d- kalbės apie "Kelius ir ke
tu parduotuvėje vyksta galuti- l e l i u s * lietuvių teatro Ameri-
nas prekių išpardavimas, labai ^oje istoriją". (pr.) 
nupigintomis kainomis. Asme-1 x Kviečiame visus atsilanky-
nys, norį pasinaudoti išparda.- j ti į Lemonto LB gegužinę, kuri 
vimu prašomi paskubėti, n e s į v y k s rugsėjo 7 dieną, Umbrasų 

x Emily Braz, Chicago, DĮ., 
prie prenumeratos mokesčio pri 
dėjo 10 dolerių auką. Dėkoja
me. 

x Aukų po 7 dolerius atsiun
t ė : 

pasirinkimas mažėja kasdien. 
Terra, 3237 W. 63 St., Chicago, 
m. 60629. Tel. 434-4660. <sk.) 

ūkyje. 103 gatvė ir Lemont 
Road. Virtuvės darbus tvarko 
Laima Trinkūnienė, o vyriausio 
virėjo darbus atliks Antanas 
Goode. Linas Gylys tvarko ba-

X Neprigirdintiems — Ne
mokamai klausa patikrinama 
penktadieniais nuo 10 v. r. Ud rą. ** apylinkės gyventojų pa-
4 vai. popiet; adr.: S042 W 63 S e l b a B u s vaikams pasilinks-
St., Chicago, DĮ. Tel. 776-3189- m i nt i , kai Teresė Kybartienė 
Parduodomi ir taisomi visų fir- ' praves įvairius žaidimus. Tie 
mų klausos aparatai. Baterijos kurie jaučiasi laimingi, turės 
už pusę kainos. Zenith firmos progos pasireikšti laimės šuli-
ausiniai aparatai. Robert Stens- nyje, kurį organizuoja Rasa Ša-
laad A Associates, 950 Lake rauskienė. Pasiekti gegužinę. 
St., Oak Park, DĮ. Atdara tik galima važiuoti South 1-55 ir 

Vincas Kamait is , Sutton, 
Feliksas Mackevičius, Hot 
Springs, 
Kazys Bar tys , Elizabeth, 
V. Kundrotienė, Pigeon, 
Stasys Počiulis, Kenosha, 

Visiems maloniai dėkojame. 
x | "Draugo" rėmėją e ikš , 

dalyvaudami dovanų paskirsty
me, aukodami po 10 dolerių, įsi
jungė šie asmenys: 

R. A. Novak, Chicago, 
Kay Kazragis, Chicago, 
J. VaŠkela, Missisauga, 
R. A. Karka . Toronto, 
A. Prapuolenis, Downers 
Grove, 
J. Ažubalis, Toronto. 

Visiems tar iame ačiū. 
x Atsiųsdami laimėjimo bi

lietų šakneles, prisidėjo prie 
"Draugo" palaikymo po 10 dol. 
auką. 

O. Mironaitė, Chicago, IL., 

Šv. Kazimiero lit. m-los 8 
sk. mokinys, Clevelandas 

KATTNMJS IR VOVTRYTĖ 

Maža voverytė atėjo į tvartą 
ir pamatė katinėlį. Katinėlis 
norėjo ją suvalgyti. Ir šuniu
kas atėjo į tvartą. Pagaliau at
ėjo ir senas ponas, kuris norė
jo nukirsti voverytei galvą. Vo
verytė pradėjo bėgti, ponas ne
galėjo jos pagauti, nes j i labai 
greitai bėgo. Voverytė sakė po
nui, kad jis jos nepagaus, nes 
jis mažai valgo, todėl nėra grei
t a s . Kitas ponas atėjo padėti. 
Voverytė nubėgo pas arklį ir 
prašė pavėžyti į krautuvę. Jiedu 
nuvažiavo į krautuvę ir t en su
tiko mergaitę. Visi grįžo namo 
laimingai. 

Tomas Kekys, 
Hamiltono "Vysk. M. Valan

čiaus" lit. m-los mokinys, Ka
nada ("Jaunystės aidai") 

MASINOS 

Aš turiu mašiną. Ji y ra di
delė raudona Pontiac. J i stovi 
šalia mūsų namo. Ją vairuoja 
mano močiutė. J i kartais mane 
nuveža į butą, kuriame ji gy
vena. Mano tėtė irgi t u r i ma
šiną. Ji yra raudona Vega. Jis 
mane ir mano brolį veža į šešta
dieninę mokyklą. Jis mamą ve
ža į biblioteką, nes ji mėgsta 
skaityti . 

Darius Remesat, 
Hamiltono "Vysk. M. Valan
čiaus" lit. m-los mokinys, 

Kanada (Jaunystės aidai) 

MANO VASAROS ATOSTOGOS 

Vasarą aš važiavau į Torontą 
traukiniu. Toronte buvo dainų 

čiaus. Ten ežeras buvo mažes
nis už Lac Sylvere, bet labai 
švarus. Mes linksmai dvi savai
tes stovyklavome. Kai grįžome, 
greitai prasidėjo mokslo metai 
r: baigėsi vasaros atostogos. 

Vilija Lukoševiclutė, 
Montrealio lit. m-los mokinė. 

Kanada, "Liepsna" 

ilgi mūsų laikų. 
Andrius OBs, 

Rochesterio lit. m-los mokinys, 
"Plunksna"- -

Pas taba: Šio rašinėlio auto
rius — Andrius Olis, žinias apie 
Gedimino pilį pats surado, su
derino ir parašė. 

Milijonierius: ( truputį pagal
vojęs) — Ar skolų yra? 

Grafas Tiškevičius: — Tik 
trupučiukas. Kar tu visas sudė-

JOGAILA (1350 — 1434) 
Piešė Raimundas Liskauskas, Hamilton, Ont., Kanadoje 

MŪStJ KELIONfc l FLORIDA 

Tuoj, kai mokslo metai pa

sibaigs, mano mama, sesutė ir 

aš skrisime į Floridą. Mūsų tė

velis mus ten sutiks. Ten gyve-

jus, ne daugiau kaip du milijo
nai dolerių. 

Tuo malonus pasikalbėjimas 
ir baigėsi. Suprantama, vedy
bos iširo. 

GEDIMINO PBLIS 

Lietuviai, norėdami atremti 
Marija Merkevičius, S. Omaha į šventė. Ten dalyvavo daug cho-
Pranas Gustas . Sudbury, ! ristų ir solistų. I Torontą bu- j na mano tėvukai. Jie gyvena 
Brigita Tamošiūnas, Chicago, ! vo suvažiavę daug lietuvių iš ! arti paplūdimio. Me.* eisime mau svetimųjų veržimąsi, pačiais 
V. Volertas, Delran,N. J . Įviso laisvojo pasauilo. Man pa-
Emma Bucevicius, Stevens- Į tiko dainų šventė ir galėjau pa-
ville, Md.. 'maty t i Torontą. 
Cezaris Surdokas, Baltimore. : Vėliau aš važiavau į stovyklą. 

KAD? LIETUVIAI GAtTJfc 
VTLKUS 

Vilkai būdavo gaudomi iš
kastomis vilkduobėmis bei pa
sistačius vilktvores. Vilkduobės 
buvo kasamos miškuose ant 
įprastinių vilkų takų. Tai apie 
2 m gilumo apvalios ir nepla-
čios lygiais kraštais duobės, 
kad vilkas įsibėgėjęs įkristų ir 
negalėtų iššokti. Duobės centre 
įsmeigiama kartelė, kurios ga
las išlenda laukan. Ant karte
lės galo būdavo pririšama mė
sos, negyva antis ar pan. Duo
bės viršus užskleidžiamas šako
mis ir užpilamas sniegu. Vil
kas , pajutęs mėsą, šokdavo prie 
jos ir įgriūdavo į duobę. Rytą 
prie duobės susirinkę vyrai vil
ką užmušdavo kuolais. Kartais 
tokių duobių prie vilktakių bū
davo iškasama ištisa grandinė. 
(iŠ "Lietuvių etnografijos bruo
žai") . 

REMS PRIVAČIAS 
MOKYKLAS 

Canberra, — Australijos mi
nistras pirmininkas Malcom 
Fraser patvirtino, jog jo 
vyriausybė yra linkusi finan
suoti religines ir privačias mo
kyklas. Dalyvaudamas švento 
Ignoto vardo jėzuito vedamos 
kolegijos Sydnyje šimto metų 
sukakties minėjime, ministras 
pirmininkas iškėlė privatinių 
mokyklų svarbą tautinėje auk
lėjimo sistemoje. Privačių mo
kyklų finansavimo reikalu vy
riausybė numato pravesti kraš
te referendumą. Šiais mokslo 
metais Australijos vyriausybė 
jau yra paskyrusi religinėm ir 

pirmad., ketvirtad. 
T a t 848-7136. (ak.) 

ir ioštad. nusukti South Lemont Road. Aukotojams nuoširdžiai dėkoja- Ji buvo šiaurėje, prie Lac Syi- j Abi Los Angeles Ut. mokyk- saugių prekybos kelių šalies 

dytis ir važiuosim į Disney seniausiais laikais statėsi pilis i kitom privačiom mokyklom apie 
tris šimtus milijonų dolerių. 

— Mes visi kvaili, tik kiek
vienas kiek kitaip. 

World. Mums bus labai smagu. , UP»U santakose ir krantuose. Be 
i to, Lietuvos didiesiems kuni-

Rima KHorytė, g a i k š č i a m s r e i kė jo patogių ir 

(pr.) 1 me. į vėre. Aš važiuoju į tą stovyklą į los mokinės. ("Saulutė") 
s ūkiui ir karinei galiai stiprinti. Despreara Boilean 


