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Vakarai ruošiasi 
Madrido konferencijai 

Bandoma nustatyti bendrus planus 
Briuselis. — Pirmadienį prasi- J racijos ir protestai. Vakariečiai 

dėjo NATO ir Europos rinkos J specialiais pareiškimais protesta-
valstybių pasitarimai ryšium su 
artėjančia Madrido konferencija, 
kurioje Helsinkio akto signatarai 
pažvelgs į praeitį ir pasvarstys, 
kaip Europoje laikomasi Helsin
kio Baigminio akto susitarimu. 
Vakarų valstybės bando nustaty
ti bendrą laikyseną. Po Afganis
tano invazijos, po Lenkijos įvykiu 
nuotaikos Europoje gerokai pasi
keitė. Politinė atmosfera, įtempi
mu mažinimas pasunkėjo. Vis 
daugiau europiečių įsitikina, kad 
Sovietų Sąjunga, nežiūrint savo 
pažadų Helsinkyje, visai nesiren
gia gerbti žmogaus teisių, toliau 
kišasi į savo kaimynu vidaus rei
kalus, nevykdo pažadėtų "infor
macijos pasikeitimų" nuostatų. 
Pastaruoju metu vėl pradėtos 
trukdyti Vakarų radijo stočių 
programos. 

Vakarų konferencijos dalyviai 
supranta, kad ir Sovietų Sąjun
ga ruošiasi Madrido suvažiavi
mui. Maskva planuoja pabrėžti 
Vakarų valstybių kišimąsi į Af
ganistano reikalus, bus kritikuo
jamas Olimpiados boikotas ir 
įvairūs tikri ar išgalvoti žmo
gaus teisių pažeidimai Ameriko
je. 

Briuselio posėdžiuose paaiškė
jo, kad daugelis Europos valsty
bių toliau pasisako už įtempimų 
mažinimą, už atoslūgį ir tarp
tautinės prekybos plėtimą. Kai 
kurios vyriausybės siūlė net at
šaukti Madrido konferenciją, nes 
aišku, kad komunistinės šalys 
neketina savo pažadu laikytis. Ki
ti ragina nenutraukti pokalbių, 
didinti tarptautinį spaudimą 
Maskvai, nes visas pasaulis ste
bi, kas vyksta Europoje. Net kai 
kurios satelitinės Rytų Europos 
vyriausybės ragino išlaikyti Hel-

vo prieš sovietu vykdomus žmo
gaus teisiu pažeidimus. 

Vakarų Vokietijoje pareiškimą 
tuo klausimu pasirašė trisde
šimt tūkstančių vokiečių, kvies
dami sovietų valdžią Olimpinių 
žaidynių proga išlaisvinti visus 
politinius ir sąžinės kalinius ir 
sustabdyti susidorojimą su be
laisviais psichiatrijos priemonė
mis. Pareiškime atkreipiamas dė
mesys į tai, jog Olimpinių žaidy
nių proga sovietų val
džia sugriežtino represines prie
mones prieš žmogaus teisių gy
nėjus. Taip pat ir 18-ka tūks
tančių austrų pasirašė laišką So
vietų Sąjungos ambasadai Vieno
je, prašydami, kad būtų išlais
vinti sovietų kalinami žmogaus 
teisių gynėjai. Olimpinių žaidy
nių atidarymo dieną liepos 19-
-ąją, šimtai žmonių susirinko bu
vusioje Dachau nacių koncent
racijos stovykloje, protestuodami 
prieš politinių ir sąžinės belais
vių kankinimą sovietų priverčia
mųjų darbų lageriuose. Laisvasis 
pasaulis neprivalo užmiršti, pa
žymėjo vienas iš demonstracijos 
organizatorių, jog penkiolika 
metų prieš Dachau koncentra
cijos stovyklą, sovietų liaudies 
komisarų taryba įsteigė pirmą
sias koncentracijos stovyklas So
vietų Sąjungoje, kuriose ir dabar 
tebėra kankinami nekalti žmo
nės. Liepos 19-ąją, daugiau ne
gu tūkstantis Anglijos, Airijos ir 
kitų kraštų studentų Londono 
dienraštyje „Times" paskelbė pa
reiškimą protestuodami prieš žy
dų persekiojimą Sovietų Sąjungo
je. Drauge su studentais šį pa
reiškimą pasirašė britų pramo
nės ministras Keith Joseph, 118-
-ka britų Parlamento narių, 28 

sinkio susitarimų procesą, nes jis -nį LOTUŲ rūmų nariai, du šimtai 
vedąs į komunistinių režimų 
minkštėjimą. 

Vakarų Europoje ryšium su 
Maskvos olimpinių žaidynių ati
darymu daug kur įvyko demonst-

universitetų profesorių ir kelios 
dešimtys žymių kultūros atstovų, 
jų tarpe garsusis lietuvių kilmės 
anglas aktorius Sir John Gielgud. 

Belgijos spauda 
apie o/c. Lietuvą 

ATVIRI PAREIŠKIMAI 
LENKIJOS SEIME 

Naujasis sekretorius Kania lanko įmones 
Varšuva. — Lenkijos viceprem

jeras Henrikas Kisielius pareiškė 
spaudos konferencijoje, kad Lenki
jos nuostoliai per rugpiūčio mėn. 
kilusius streikus sieks 1 bil. dol. 
Vyriausybės pažadų darbinin
kams įgyvendinimas kainuos vals
tybei dar 3.7 bil. dol., tačiau vy
riausybė bandys savo skolas lai
ku sumokėti. Jis paskelbė, kad 
vyriausybė sudarė 20 asmenų ko
misiją, kuri tvarkys ekonominius j 

Respublikonų partijos kandidatas į prezidento vietą Ronnald Reagan aplankė gausiai lietuvių apgyventą Marąuette 
Parką ir vaikščiojo 69-tąja gatve. Netoli jo matomas Klintis gubernatorius Thompsonas ir daug kandidato asme
ninių sargybinių. Nuotr. Lino Meilaus 

Reaganas Chicagos 
lietuvių centre 

Lietuviai šiltai prieme kandidatą 
Chicaga. — Respublikonų par-. tarpe gintarinius karolius savo 

tijos kandidatas Ronald Reagan į žmonai Nancy ir knygą apie Chi 
pirmadienį atvyko į Chicagą ieš-j cagos lietuvių bendruomenę. 

Briuselis. — Briuselyje leidžia 
mas biuletenis, pateikiantis ži
nias iš Sovietų Sąjungos, viena
me iš paskutinių numerių pa 
minėjo buvusį lietuvį politinį ka
linį Justą Gimbutą. Biuletenis 
•rašo, jog vasario 12 dieną Jus
tas Gimbutas Klaipėdoje buvo 
pašauktas į teismą, kaltinant jį 
gyvenimu be paso. Gimbutas 
1948-ais metais karinio tribumo-
lo buvo nuteistas 25-kerius me
tus kalėti. Kadangi nuosprendis 
buvo priešingas įstatymam Gim 
butas nepripažino jo teisėtumo. 
Atkalėjęs visą bausmę ir dar pen
kerius metus — viso 30 metų, 
— sugrįžęs į Lietuvą jis atsisakė 
imti sovietinį pasą, reikalauda
mas leidimo išvykti į Ameriką. 
Dėl to jam buvo iškelta teismi
nė byla už gyvenimą be paso. 
Kaltinamasis atsisakė advokato. 
Kai teisėjas perskaitė kaltinimą, 
kuriame nurodomas ankstyves
nis Gimbuto teistumas, šis pasi
naudojo vadinama "nušalinimo 
teise" ir nesutiko su teismo sudė
timi. Teisėjam ir tarėjam išėjus 
pasitarti, rašo biuletenis, Gim
butas iš salės dingęs. Teismas bu 
vo atidėtas. 

Tas pats biuletenis informuo
ja, jog šių metų pradžioje, at
likęs penkiolikos metų bausmę, 
iš lagerio buvo paleistas Vytas 
Stašaitis. Jis buvo nuteistas už 
dalyvavimą pokario metais par
tizaninėse kovose. Bausmes tu
rėjo baigti ir kiti pokario kovų 
dalyviai, bet apie jų likimą šiuo 
tarpu nieko nėra žinoma. Pavyz
džiui, nėra jokių žinių apie 1952 
-ais metais suimtą Klemensą 
Širvį. 

— Airijos policija sustabdė 
netoli Siaurinės Airijos sienos šie
no pilną vežimą ir jame rado 
pusantros tonos sprogmenų, siun
čiamu IRA teroristų. 

— Prie Floridos krantų apsi
vertė būrinis laivas, kuriuo atbė
go 105 Haiti salos pabėgėliai. 
Trys pabėgėliai paskendo. 

— Pakistane buvo suimtas 
opozicijos partijos vadas. Partijos 
veikla buvo uždrausta pernai 
spalio mėn. 

— Sekmadienį per komunistų 
pastatytą sieną iš Rytų Vokietijos 
pabėgo du jauni vokiečiai. Vie
nas bebėgdamas susižeidė koją. 

koti tautinių mažumų balsų, pa
brėžė abu Chicagos dienraščiai. 
Iš Mrdway aerodromo Reaganas 
su savo palydovais ir lydimas Illi
nois gubernatoriaus Thompso-
no, atvyko į lietuvių koloniją 
Marąuette parke ir žygiavo 69-
-ta gatve („Chicago Tribūne" 
kažkodėl pabrėžė „59-tąją gat
vę"). Čia Reaganą pasitiko šim
tai vietinių, jų tarpe daug lietu
vių. Abu aukštieji svečiai, Reaga
nas ir Thompsonas apsilankė 
„Ramunės" restorane, kur para
gavo lietuviškų skanėstų. Su jais 
restorane kalbėjosi Algis Regis ir 
Anatolijus Milūnas. Padavėjoms 
siūlant paragauti daugiau patie
kalų, Reaganas atsakęs, kad, vis
ką ragaudamas, jis priaugsiąs 15 
svarų. Gubernatorius Thompso
nas raginęs lietuvius remti Rea
ganą. 

Gubernatoriui Thompsonui pa
klausus vieną iš , Ramunės" sa
vininkų — Oną Kunkulevičienę, 
ko ji norinti iš Reagano, tapu
sio prezidentu, ji atsakiusi „Free 
Lithuania and oppose commu-
nists". Reaganas pasakęs: „Some-
day They will be free". 

Respublikonų kandidatas gavo 
iš lietuvių įvairių suvenirų, jų 

Sirijos delegacija 
tariasi Libijoje 

Tripolis. — Sirijos prezidentas 
Assadas, premjeras Abdel Ruouf 
Kasm, užsienio reikalų ministeris 
Khaddam, informacijos ministe
ris Iskandar Ahmed ir ekono
minių reikalų tvarkytojas Kader 
Quaddoutra atvyko į Libiją. 

Arabų komentatoriai, kalbėda
mi apie Libijos siūlomą uniją su 
Sirija, sako, kad praeities karuo
se su Izraeliu Libija niekad ne
davė nė vieno kareivio, tačiau 
visada labai garsiai kalbėjo apie 
reikalą sumušti Izraelį. Sirijai 
unija su Libija būtų labai nau
dinga, jei ji galėtų pasinaudoti 
Libijos naftos atnešamais mili
jonais. Abejojama, ar Sirijos pre
zidentas galėtų pakelti Libijos Ka-
dafio išsišokimus, dėl kurių Egip
to prezidentas Sadatas pavadi
no Kadafį „lunatiku". 

Reaganas spaudą *štiestas ran
kas, šypsodamasis pnėmė susi
rinkusių ovacijas, pametė marš
kinių rankogalių sagutę. Guber
natorius Thompsonas pareiškė, 
jog Reaganas turėtų atvažiuoti 
čia dar keturis ar penkis kart. 
Kandidatas Reaganas, baigda
mas vizitą, sušuko per mikrofo
ną , ačiū". 

Iš Marąuette parko Reaganas 
nuvyko į Palmer House viešbu
tį, kur susitiko su 23 Amerikos 
lenkų veikėjais, o vėliau posė
džiavo su buvusiu prezidentu 
Geraldu Fordu. 

Kanados vadai 
svarsto konstituciję 
Ottawa. — Kanados premjeras 

Pierre Trudeau posėdžiauja su 
Kanados 10 provincijų premje
rais, svarstydamas, kaip pakeisti 
Kanados konstituciją, kad ji su
teiktų daugiau teisių provinci
joms. Dabartinė konstitucija pa 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Izraelio užsienio reikalų mi
nisteris Shamir atvyko į Egiptą, 
kviečiamas ministerio Butros 
Ghali. Trečiadienį jis vyks į 
Aleksandriją susitikti su preziden
tu Sadatu. 

— Maskvos teismas nubaudė 
disidentą Aleksandrą Ogorodni-
kovą, 29 na. amžiaus, 6 metais 
darbo stovykloje ir 5 metais iš
trėmimo už agitaciją prieš val
džią. Rusų disidentų žiniomis, 
suimtasis paskelbė bado streiką. 

— Jau trečia savaitė, kai į He-
rato miestą Afganistane nelei
džiama skristi keleiviniams lėk
tuvams. Kovos vyksta ne tik mies
to apylinkėse, bet ir pačiame 
mieste. Sovietų kariuomenė labai 
saugo vieškelį iš Herato į Kabu
lą. Cia pastebėtas didelis karinių 
transportų judėjimas. 

— Londono Amnesty Interna
tional organizarija pasmerkė Či
lę už polifinių kalinių padaugė
jimą po liepos 15 d., kada buvo 
nušautas kariuomenės žvalgybos 
kolegijos viršininkas pulk. Ver-
gera Campos. 

— Airijoje streikuoja gazolino 
sunkvežimių vairuotojai. Daug 
gazolino stočių nebeturi ko par
duoti. 

— Amerika ir Kinija pasirašė 
susitarimą atidaryti keleivinių 

reikalus. Bus įvairių pakeitimų 
valstybės planavime. Daugelis 
ekonominių problemų bus ati
duotos spręsti atskiriems mies
tams ir provincijoms, kurios ma
žiau priklausys nuo centro. Ats
kirų įmonių direktoriai, padeda
mi laisvai besitvarkančių darbi
ninkų, gaus daugiau teisių ir pa
reigų, neprfklausomiau tvarkys 
savo įmonių reikalus, pažadėjo 
vicepremjeras. 

Naujasis komunistų partijos 
sekretorius Stanislovas Kania ap
lankė vieną streikavusią įmonę 

kūmai, vyriausybės planai. Len
kai korespondentai buvo nuste
binti įvykiais rugsėjo 5 d., kada 
buvo sušauktas Lenkijos seimas 
patvirtinti naujo premjero Jose-
fo Pinkowskio. Po jo kalbos pra
sidėjo seimo narių pareiškimai, 
kurie nustebino vietinius kores
pondentus. Niekad nebuvo gir
dėta tiek kritikos partijai, vy
riausybei ir pačiam seimui. Len
kijos žinomas aktorius Gustav 
Holoubek seime susilaukė ploji
m e kai jis pareiškė, kad Lenki
jos teatro žmonės su pagarba ir 
nuostaba seka darbininkų reika
lavimus, nes to, ko reikalauja 
darbininkai, laukia visa lenkų 
tauta. Jokioje komunistinėje vals
tybėje niekas nėra girdėjęs tiek 
kritikos ir atvirų žodžių, pareiš
kė vienas lenkas žurnalistas, se
kąs seimo darbus jau 20 metų. 
Tarp seimo atstovų reikalavimų 
buvo "nepriklausomo seimo" rei
kalavimas. Seimas prižiūrėtų vy
riausybę ir ši turėtų būti seimui 

ms seimas" galėtų išvesti Lenki
ją iš sunkumų, tvirtino patys ko
munistai. 

Gdynėje. Vakar jis lankėsi dar J atsakjnga. Tik toks „demokrati-
streiko apimtoje įmonėje Kato-
wice. 

Pašalintas partijos vadas Giere-
kas, kaip paskelbė gydytojų ko
misija, praėjusį penktadienį tu
rėjęs širdies priepuolį. 

Lenkijos įvykių analizuotojai 
mano, k«d neramumai Lenkijoje 
dar nesibaigė. Netrukus univer
sitetuose prasidės nauji mokslo 
metai ir laukiama, kad į laisvės 
reikalavimų bangą įsijungs stu
dentai, kurie suvaidino reikšmin
gą vaidmenį 1970 metų pasikei
timuose, kada iš valdžios buvo 
pašalintas Gomulka. Aktyvieji 
studentai jau atostogų meru pra
dėjo šaukti susirinkimus, ruošti 
diskusijas, planuoti organizacijų 
reformas. Daugelyje universitetų 
su studentais veikia ir profeso
riai. Svarstomi ekonominiai sun-

remta BNAA (British North | lėktuvų liniją. Per pirmuosius 
American Act), paskelbtu 1867 
m. Kanadiečiai sutinka, kad tą 
aktą reikėtų reformuoti, pritaiky
ti moderniems laikams, daugiau 
išbalansuoti centrinės vyriausy
bės ir provincijų autonomijos 
principus. 

Šį klausimą kelia ne tik pran
cūziškoji Quebeco provincija. 
Daug energijos šaltiniais turtin
gų provincijų: Alberta, British 
Columbija ir kt. norėtų turėti di
desnį balsą nustatant savo žalia
voms kainas. 

Europoj prasidėjo 
N A T O karo pratimai 

Gutersloh. — Vakarų Vokieti
joje prasidėjo dideli NATO ka
riuomenės manevrai, o Rytų Vo
kietijoje — mažesni Varšuvos 
pakto pratimai, kuriuose daly
vauja 40,000 kareivių. Vakaru 
pratimuose visose ginklo rūšyse 
dalyvauja apie 300,000. 

Vakarų manevrus atidarė 
NATO kariuomenės vadas gen. 
Bemard Rogers, o Rytuose pra
timus pradėjo R. Vokietijos ko
munistų vadas Honeckeris, savo 
kalboje apkaltinęs Vakarų šalis, 
kurios atvirai bandančios pa-

dvejis metus viena amerikiečių 
lėktuvų bendrovė aptarnaus lini
ją: Šanchajus Pekinas, Tokijo, 
Honolulu, San Francisco, Los An
geles ir New Yorkas. 

— Ispanijos premjeras Adolfo 
Suarez padarė pakeitimų minis-
terių kabinete. Pakeistas ir užsie
nio reikalų ministeris. 

— Karo laivyno kapitonas bu
vo nubaustas papeikimu. Vienas 
karys — veteranas mirdamas pa
reikalavo laidotuvių jūroje. įme
tus jo karstą į jūrą, pastebėta, 
kad jis neskęsta. Kapitonas įsakė 
jūreiviams šaudyti į karstą, kol, 
po 103 kulkų, karstas nuskendo. 
Laivyno vadovybė nutarė, kad 
kapitonui reikėjo griebtis „tinka
mesnių priemonių". 

— Indijoje nesiliauja monsū-
no liūties atnešti potvyniai. Nuo 
kalnų slinkdama žemė palaidojo 
97 žmones, sugriovė visą kaimą. 

— Pietų Afrikoje įvyko muš
tynės futbolo rungtynėse tarp 
dviejų aukštesniųjų mokyklų ko
mandų. Vienas mokinys riaušėse 
žuvo, 17 sužeisti. 

kenkti kitų šalių nepriklausomy
bei ir suverenumui. 

Maskva gąsdina 
lenkus vokiečiais 

Maskva. — Visa Europa stebi, 
kokių priemonių Maskva griebsis 
prieš Lenkijoje pasireiškusį „lais
vėjimą". Komentatoriai mano, 
kad Kremliaus vadai nebuvo pa
sirengę Lenkijos įvykiams, net bu
vo nustebinti. Todėl kartu su te
legrama, kuria sveikinamas nau
jasis partijos sekretorius Kania, 
Varšuvą pasiekė ir linkėjimai 
greit pasveikti buvusiam sekreto
riui Gierekui. 

Kremliaus propaganda, kurią 
tuoj pasekė Rytų Vokietijos ko
munikacijos priemonės, staiga 
nutraukė kalbas apie „revanšis-
tų" sumanymus pastumti Lenki
jos sienas į Rytus. Kremliaus pro
pagandistai supranta, kad lenkus 
su rusais jungia daugiausia tik 
vokiečių baimė, tačiau lenkai 
šiuo metu geriau sugyvena su 
Vakarų Vokietija negu su Rytų 
Vokietija. „Revanšizmo" grėsmę 
lenkai tuoj suprato kaip rusų ra
ginimą nenukrypti per daug nuo 
Maskvos „leninizmo". Daug pri
sidėjo prie šio argumento atme
timo ir Vakarų Vokietijos kanc
lerio Schmidto pasipiktinimas 
rugsėjo 7 d. pasikalbėjime per 
radijo bangas. Vokietija protes
tavo dėl tokių nepagrįstų ir pik
tų sovietų spaudos komentarų. O 
sovietams svarbu palaikyti su V. 
Vokietija gerus ekonominius ry
šius. Todėl sovietų komentaruo
se nebesigirdi lenkų bauginimo, 
kad ,,jei jūs per daug nukrypsi
te į Šalį, vokiečiai atsiims savo 
buvusias teritorijas". 

Pabėgėliai iš Kubos 
nerimsta stovyklose 
Tampa. —Per du mėn. kubie

čiai pagrobė jau 8 keleivinius 
lėktuvus, bandydami sugrįžti į 
Kubą. Pirmadieni lėktuvą nukrei
pęs Juan Pedrosa, 40 m., pasakė 
geriau mirsiąs Kuboje, negu„čia, 
— kaip kiaulė". Jis atvyko pa
bėgėlių laivu iš Kubos gegužės I 
d. 

Wisconsino Ft. McCoy kubie
čių stovykloje vėl įvyko riaušės. 
Čia 4,880 kubiečių negauna dar
bų nei butų. Ateinant žiemai, šie 
kubiečiai bus perkelti į Ft. Cha-
ffee, Ark., kur klimatas šiltesnis. 
Riaušėms malšinti \Visconsino 
gubernatorius paprašė dar 450 
kareivių. 

Daug amerikiečių kritikuoja 
vyriausybe, kuri kubiečiams pa
bėgėliams neturinti jokio plano. 
Jiems buvo leista atvažiuoti, ža
dėta priimti juos ,,atviromis ran
komis ir širdimis", kaip pareiš
kė prezidentas Carteris. Pabėgė
liams neturėta nei darbų,nei gy
venamų vietų, daugumas laiko
mi už spygliuotų vielų tvoros 
be didelių vilčių ateičiai. 

Irano prezidentas 
kritikuoja mažumą 

Teheranas. — Irano preziden
tas Bani Sadras pasakė kalbą di
delei miniai žmonių, mininčių 
„kankinių dieną", rugsėjo 8 d., 
kada šacho policija, malšinda
ma riaušes, 1978 m. nušovė 
daug iraniečių. Prezidentas susi
laukė didelių ovacijų raginda
mas klausytojus nepasiduoti ma
žumos diktatūrai, kuri norinti 
pagrobti Iraną. Spėjama, kad jis 
kalbėjo apie fanatiškus musul
monus fundamentalistus, kurie 
gandais ir melagystėmis siekia 
nustatyti tautą prieš Irano dau
gumos interesus. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 10 d.: Nikolas Tol., 

Pulkerija, Taugirdas, Dargvilė. 
Rugsėjo 11 d.: Protas, Regulė, 

Gintautas, Sungailė. 
Saulė teka 6:24, leidžiasi 7:11. 

ORAS 
Saulėta, vėsiau, temperatūra 

dieną 74 L, naktį 60 1. 

file:///Visconsino


DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 10 <L 

GLOBOJA 
ttedaguoja sirtn. 

CHICAGOS SKAUTES INKUĮ-KŲ RAMOVE 
Ireoa Regtenė, 2652 W. 65th Su, CUeafo. DL 60629 

Telefoną* 476-7088 

PRISIMINUS "KEPURINĘ" 
Kai pasklido gandas, kad 

stovykloje kernavietės dėvės šiau 
dines skrybėles ir, kad programo
je bus diskusinės ir interesų skil
tys, kai kam piršosi mintis, kad 
tos 'avietės' gal pablūdo, ar gal, iš 
tiesų, išbajorėjo... Kaip buvusi 
tuntininkė, prisipažinsiu, ir aš 
pagalvojau: "Quo vadis, sese Ma
ryte?". Tačiau važiavau į sto
vyklą, nes buvau pažadėjusi pa
gelbėti sesei Ritai su paukštytė-
mis.Pasa<monėje jutau, kad Šeštoji 
tautinių šokiu šventė ir "Kepu
rinės" vardas stovyklai rišasi ir 
labai tinka. Tik, kaip suderinti 
tą plačiabrylę skrybėlę prie skau
tiškosios uniformos? Nebent, gal 
vojau, jei ant viršaus būtų gali
ma užmauti uniforminę mėlyną 
su visais praėjusiu stovyklų ženk 
lais ir kitomis skautiškomis ir lie 
tuviškomis suvenyrinėmis bran 
genybėmis. Iš tikrųjų, stovyklos 
viršininkė įsakymą jas visas (šiau 
dines) apjuosti lietuviškomis tau 
trnėmis juostelėmis ir buvo pa

sininke, v. s. Ona Siliūnienė — 
stovyklos globėja, Rasa Soliū-
naitė — dainavimo ir laužų va
dovė ir sesės: Audra Aleknaitė, 
Daiva Barškėtytė, Kristina Bu-
kaveckaitė, Rūta Daukienė, Vio
leta Dirvonytė, Alė Jonušaitė, 
Irena Grigaitienė, Loreta Griš-
manauskaitė, Rita Kisielienė Gi
lė Liubinskaitė, Daiva Mikunai-
tė, Dana Puodžiūnienė, Rūta Ra-
sutytė, Rita Penčylienė, Ginta 
Remeikytė, Mirga RimaviČiūtė, 
Ritonė Rudaitienė, Liuda Ru-
gienienė ir Rūta Taraškaitė. Vi 
sa eilė skaučių dirbo ir vadovavo 
įvairiems darbo vienetams. Sto
vyklautojų maitinimu rūpinosi: 
p. p. Virginija Jurcienė, Irena 
Putrienė, Jūratė Tamulaitienė, 
Vigis Miliauskas ir Algimantas 
Grigaitis. 

s. fil. Ritonė Rudaitienė 

DALYVAUKIME R. SPALIO 
LAIDOTUVĖSE 

Romualdas Giedraitis — R. 
Spalis, rašytojas, literatūros kriti 

"Kregždžių" draugovės įaun. skautės Los Angeles "Palangos" tunto suei
goje. Iš k.: Teresytė Giedraityte, Audra Budrytė, Tina Petrusytė, Rima Klio-
ryte, Audrytė Giedraitytė, Nida Gedgaudaitė, Rima Mulokaite ir Lidija 
Tompauskaitė. Gėlių vainikais papuoštos sesės sueigoje davė paukštyčių 
įžodį. Nuotr. M. Stočkutės 

dotų daiktų išpardavimui, kuris raiškos šių dienų Bažnyčioje" 

trnemis ]uosteiemis ir DUVO P* , , ' •" ' • x i q o n m ~p. 
. , « - «v ~z-~~, kas, mokytojas mirė įyou m. ge 

rinktas sukis: "Kepurę puosiam * ^ S j M j - i W - VvU.nt juostele, — tėvynės meilė šir 
dyse!". "Neblogai, — pagalvo
jau, — kernavietės, vis dėlto, su
manios ir išradingos"... 

Stovyklos metu labai rūpėjo 
aplankyti bent vieną prityrusiyjų 
skaučių interesu ar diskusijų 
skiltį. Kai, pagaliau, einamosios 
pareigos leido, pataikiau ten, 
kur buvo gvildenamos mišriu 
vedybų problemos. Maniau at
rasiu vidutinį susidomėjimą 
(nes čia ne akademikų pašto-

vyklė), bet, mano nustebimui, 
nei viena sesė nesnaudė ir visos 
turėjo labai daug ką pasakyti! Su 
sidarė įspūdis, kad pasirinktoji 
tema joms buvo įdomi ir aktuali. 
"Taigi, — pagalvojau, — sto
vyklos vadovybė žinojo ką darė. 
Jei visos stovyklautojos bent da
lį laiko praleis dalyvaudamos 
ten, kur joms tikrai įdomu, sto
vyklos pasisekimas garantuotas". 
Dar vienas taškas stovyklos va
dovybei. 

Bet, kaipgi su praktiškuoju 
skautišku pasiruošimu? Kuria 
linkme toliau derėtų eiti ir ko
kią reikšmę tektų skirti skauta-

Skautininkė Birutė Prasauskienė pri
sega ženklelį jžody davusiai paukštytei 
Rimai Mulokaitei. 

Nuotr. M. Stočkutės 

moksliui? Turiu prisipažinti, kad 
niekuomet neteko daugiau su
sižavėti kemavietėmis kaip šiais 
metais per stovyklos uždarymą. 
Ne paslaptis, kad įprastos tėvų 
pagalbos šiais metais nebuvo su
silaukta. Vienok, nuo pat anks
taus ryto lietui smarkiai lyjant 
nekreipiant į vyresnes vadoves, 
kernavietės sugebėjo vienos pa
čios nuimti, sutvarkyti ir palėpė
je sudžiauti sunkiai atkeliamas 
šlapias palapines, uždaryti pasta 
tus, virtuvę ir palikti stovykla
vietę švarią ir tvarkingą, tary
tum uždarymas būtų vykęs visai 
normaliai. 

gūžės 14 d. Vokietijoje. Vykdant 
jo testamentinę valią, jo kūnas 
buvo sudegintas, o pelenų uma 
atsiųsta į Chicagą ir 1980 m. 
rugsėjo 20 d. bus padėta Chica-
gos lietuvių tautinėse kapinėse 
tokia tvarka: 

a. 9 vai. iryto Šv. Marijos šven 
tovėje pamaldos už velionio Ro
mualdo vėlę. Pamaldų metu so 
lo giedos Audronė Simonaitytė — 
Gaižiūnienė, vargonuos Antanas 
Kalvaitis, 

b. po pamaldų atsisveikinimo 
valandėlė Liet. tautiniuose na
muose, 

c iš čia urnos nuvežime į Lie
tuvių tautines kapines. 

Laidotuvėmis rūpinasi velionio 
žmona, mokytoja Angelė Gied
raitienė. Jai talkina Korp! Neo-
Lithuania. Maloniai kviečiami 
laidotuvėse dalyvauti visi velio 
nio Romualdo draugai, jo rasti 
jos skaitytojai, kolegos rašytojai 
skautai, neolithuanai, kurių gr*. 
tose jis dirbo. 

KorpS Neo-Lithuani; 
vyr. valdyb a 

LITUANICOS TUNTO 
SUEIGA 

Iškilminga Lituanicos tunte 
sueiga k tuntininkų pareige 
mis pasikeitimas įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 14 d. Jaunimo centre 
šitokia tvarka: 

9:30 vai. ryto Šv. Mišios Jai 
nimo centro didžiojoje salėje. 

10:15 — iškilminga sueiga. 
11:30 —sueigos uždarymas. 
Visiems Lituanicos tunto na

riams dalyvavimas privajomas. 
Dėvime pilnas uniformas. Nesi-
vėluojame. 

Maloniai kviečiame sueigoje d? 
lyvauti skautų tėvelius ir visu.c 

tunto rėmėjus, bičiulius ir šiuc 
metu aktyviai neskautaujančiuj 
buvusius tunto brolius. 

SESĖS KERNAVIETĖS! 
Kernavės tunto iš stovyklos su 

grįžimo sueiga įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 14 d. 10 vai. ryto Jauni
mo centro mažojoje salėje. 

Vienetai dalyvauja su gairelė
mis ir draugoviy vėliavomis. Dė
vime išeigines uniformas. Sto
vyklavusios dėvi išeiginę stovyk
linę uniformą. 

Po sueigos bus vykdoma meti
nė registracija, o taip pat naujų 
narių priėmimas. 

Visi tėveliai ir svečiai malo
niai kviečiami dalyvauti. 

DĖMESIO! 
Reikalingi įvairūs naudoti daik-

įvyks š. m. rugsėjo 20 d. Lietu 
vos Vyčių namų sadėje. Išparda 
vimo laikas nuo 9 vai. ryto iki 3 
vai. p. p. 

Aukojami daiktai bus priima 
mi Lietuvos Vyčių namų salė 
je penktadienį, rugsėjo 19 d. nuo 
7 — 9 vai. vakaro. 

Gautos pajamos bus skiriamos 
lietuviškos skautybės stiprinimui 
kituose kraštuose. 

NERIJOS TUNTAS 
PRADEDA SUEIGAS 

LSS Nerijos jūrų skaučių tun 
tas naujuosius 1980 — 81 veiklos 
metus pradeda sekmadienį, rug
sėjo 14 d. Visi tunto vienetai 
renkasi tose pat Jaunimo centre 
klasėse kaip ir praėjusiais metais. 
Sueigos pradedamos 10 vai. ryto. 
Sueigose dalyvaujame unifor
muotos. 

Visos sesės yra skatinamos pa
kviesti savo neskautaujančias gi
minaites ir drauges įsijungti į Ne
rijos eiles ir išgyventi jūrinio 
skautavimo džiaugsmą. 

ir 

Skaito kun. v. s. J. Vaišnys, 
12:00 Pietūs, 
1:00 Parodos atidarymas 

apžiūrėjimas, 
1:45 Paskaita "Ryšys tarp 

generacijų". Skaito dr. E. Vais-
nienė. 

15-kos min, pertrauka. 
4:00 Paskaita "1980 metų mo

teris gyvenimo kryžkelėse". 
Skaito dr. A. Grinienė. 

6:00 Vakarienė. 
8:00 Literatūros vakaras. 

Programoje aktorė N. Martinai
tytė skaitys ištraukas iš V. 
Krėvės - Mickevičiaus kūrinių ir 

pynę 'Gėlės, 

AUŠROS VARTŲ 
TUNTO DĖMESIUI 

Aušros Vartų tunto draugo
vių sueigos pradedamos sekma
dienį, rugsėjo 14 d. Jaunimo cent 
re. Renkamės tuo pačiu laiku ir 
tose pat patalpose kaip ir praė
jusiais metais. 

Kviečiame visas skautavimu 
susidomėjusias lietuvaites įsijung 
:i į didžiąją Aušros Vartų tunto 
skautišką šeimą. Dėl registraci-
ios kreiptis į tuntininkę s. N. Bal-
iarienę, tel. 776 - 4975. 

atliks poezijos 
meilė ir laikas". 

10:00 Vakaronė — lauželis. 
Sekmadienis; 
8:00 Pusryčiai. 
9:00 Pamaldos. 
10:00 Paskaita "Mes ir lietu

vių kalba šiandien". Skaito v. s. 
D. Eidukienė. 

11:30 Gilvellio mokyklos pri
statymas — s. L. R-ugienienė. 

12:30 Suvažiavimo uždary
mas. 

1:30 Pietūs. 
2:30—3:00 Važiuojam namo 

— iki sekančio suvažiavimo! 

"Kepurinės" stovyklos vadovy- j tai LS Seserijos vyr. skaučių židi 
bą sudarė: ps. Marytė Ute — vir j niečių skyriaus ruošiamam nau 

VENGRŲ SKAUTU 
STOVYKLOJE 

Vengrų skautų 70 m. sukak
tuvinėje stovykloje prie Peter-
borough, Ont. dalyvavo arti 
1100 stovyklautojų, daugiausiai 
š Kanados ir JAV. Savaitgalio 
škilmėse rugpiūčio 23 d. lietu
viams atstovavo ps. L. Saplys, s. 
/. v. si. A. Senkus, v. s. V. Jokū
baitis iš Clevelando ir 4 sesės iš 
Detroito su vadove v. s. L. Rugie 
niene. Prie laužo mūsų atstovai 
oadainavo lietuviškų dainų. At 
tovų buvo iš visų tautinių gru-
5IŲ, kuriose veikia skautai. 

SKATJTININKIŲ IR VYR. 
SKAUČIŲ ŽEMNDBCIŲ 

SUVAŽIAVIMAS 
"MENGS-DOVANOS" 

Suvažiavimo data: 1980 m. 
rugsėjo mėn. 26-28 dienomis. 

Vieta: Jesuit Retreat House, 
Cleveland, Ohio. 

Suvažiavimo mokestis: 60 dol. 
Registracijos mokestis: 10 

dol. 
Suvažiavimą priima ir globo

ja Skautininkių draugovė Cle-
velande. 

Registraciją priima v. s. t. n. 
S. Gedgaudienė, 2216 Coventry 
Rd., Cleveland, OH. 44118. Tel. 
216—321-4751. 

Registracija iki rugsėjo mėn. 
15 dienos. 

Suvažiavimo dienotvarkė 
Penktadienis — 7:30 Regis

tracija. 
Šeštadienis: 
8:00 Pusryčiai, 
9:00 Registracija, 

10:00 Suvažiavimo atidary
mas, 

10:30 Paskaita 'Įvairios ap-

Mirtis yra taip tukra, kaip ry
tojaus diena, kaip naktis po die
nos, kaip žiema po vasaros. Kodėl 
taip rūpinamės rytojaus diena, 
naktimi ir žiema, tačiau ne mir
timi? Pasiruošimas mirčiai tega
li būti vienas —^ doras gyveni
mas. Juo doresrfis mūsų gyveni
mas, juo mirties baisumas mažė
ja ir pati mirtis lengvėja. Šventa 
jam mirtis neegzistuoja. 

K. Noetzel 

Protingas žmogus neturi geisti 
mirties, bet neturi jos ir bijoti. 

Arabu priežodis 

Mūsų kolonijose 
BOSTONO ŽINIOS 
AUKOS TAUTOS FONDUI 
Tikrai susidarė gražus paprotys, 

jau lyg ir tradicija, kad norint 
pagerbti mūsų artimus mirusius, 
aukojame lietuviškiems reika
lams: Tautos fondui, Lietuvių 
fondui ir panašiai. Bostone mi
rusio savanork)4tųrėjo a a Kazio 
Merkio šermenų metu Tautos 
fondui aukojo po 20 dol. F. Kon-
tautas, J. Stašaitis, po 10 dol. — 
K. Adomavičius, A. Astravas, E. 
Cibas, A. ir A. Januškos, ir J. ir 
B. Kuodžiai, G. Makaitienė, P. ir 
J. Plikšndai, P. ir E. Račkaus
kai J. Starinskas ir P. ir E. 2ič-
kai; po 5 dol. P. KaAvaitienė, V. 
ir E. Kuodžiai ir A. Lileikis. Viso 
suaukota 155 dol. Tai tikrai gra
žus pavyzdys. Tik teko nugirsti, 
kad tarp fondų įgaliotinių atsi
randa trintis. Kito fondo lapą 
bando pakišti apačion po savuo-f 
ju, kad žmonės jo nematytų! 
ar net agituojama, kad anas fon 
das yra politinis ir panašiai. Be 
jokios agitacijos, žmonės yra su
brendę ir žino, kam aukoja. Visi 
mūsų lietuviški fondai yra geri 
ir visos organizacijos, kurios dir
ba lietuvišką politinį, kultūrinį 
ar visuomeninį darbą yra reika
lingos ir remtinos. Tad nebandy-
kim skaldytis ar skaldyti, o dirb
kime vieningai ir nuoširdžiai. 
Patartina pasiskaityti "Pokalbį 
su Kanados LB pirmininku", 
"Drauge", 1980 m rugpiūčio 27 
d. Jame labai rimtai pasisakoma 
mūsų reikalais. 

RENGINIAI 
Laisvės Varpo rudens koncertas j 

spalio 5 d. S. Bostono Lietuvių 
piliečių d-jos salėje. 

Brocktono LB apylinkės ruo
šiama Zitos Sodeikienės dailės 
darbų paroda Brocktone, spalio 
4 ir 5 dienomis, o tą pačią spalio 
5 d. kultūrinė popietė su rašyto
ju Jurgiu Jankum. 

Spalio 18 d. matysime atvyku 
sį iš Chicagos ''Antrą Kaimą". 
Jis vaidins S. Bostono Lietuvių 
piliečių d-jos salėje. 

Rugsėjo 20 d. Kultūrinių su-
batvakarių 20-čio koncertas First 
and Second Church Bostone. 
Pradžia 3 vai. p. p. Programą at
liks solistė Ona Pliuškonienė ir 
pianistas Saulius Cibas. 

Spalio 26 d. LB Bostono apy
gardos rengiama. Lietuvių diena. 
S. Bostono Lietuvių piliečių Gi
jos salėje. Bus suvaidintas rašy
tojo Antano Gustaičio "Sekmi
nių vainikas". 
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East St. Lenas, U I 
RUOŠIAMAS SUBUVIMAS 

— GEGUŽINĖ 
Tikime, kad taip negailestin

gi karščiai mus kankinę daugiau 
negu 2 mėnesius, pasibaigs ir 
ir mes vėl atsigausime Spėjama, 
kad apie rugsėjo vidurį bus jau 
pakenčiamas oras ir mes St Louis 
lietuviai ta proga rugsėjo 14 d. 
2 vai. p.p. Grybinų ūkyje (O'Fa-
llon, 111.) ruošiame vasaros pa
baigos subuvimą — gegužinę. 

Laiką parinkome 2 vai. p.p, 
nes tikime, kad tuo laiku visi 
jau bus gerai užkandę namuo
se, o čia tik troškulį nuraminsi
me ir atsigaivinsima 

Rengėjų tikslas — šioje gegu
žinėje padraugauti su seniai be
matytais draugais, kurių daug 
laukiame. 

Kviečiame visus iš arti ir iš to
liau. Įėjimas laisvas. Tad iki pa
simatymo rugsėjo 14 d. Grybi
nų ūkyje. 

KG. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLACTS 

na 
VINCAS BR1ZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St, Chicago, 01. 

Visi teL 778-8000 
Valandoa p*«ai auritirUną 

DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS! 
PIRMAS AR ANTRAS SĄRAŠAS KNYGŲ — T A I 

PUIKI IR NEBRANGI DOVANA BET KURIA PROGA 

Užsakydami ar pirkdami visas kartu žemiau išvardintas knygas moka
te tik $10.00 ir $2.00 ui persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00. 

Siuntinys No. I 
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povfla* Gaučys. Anglų raiytojų novelių 

antotoglia. 460 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė PovHas Gaučys. Lotynų 

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

gavo J. Vaišnora, MIC. I ir II dalia. Dvi knygos. 580 pusi. 
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala. Žmogus ir Suo ir 

kitos novelės. 213 pusi. 
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. Žvilgsnis i mūsų laiko

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

Siuntinys Nt. 2 
Knygų origmaJi kaina $26.00. Pardavimo karna su persiuntimu taip pat 

S 12.00. 

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 
Var.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 • 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VYest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. VVALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 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) 
iVal.: pirmad.,antrad.,ketvirtad.irpenktad. 
]3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

TeL SSS-4413, STS-Sttt, 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

iT» 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact ienses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonu Balys. 230 pusi. 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI I d. F. M. Dostojevskis. 2 6 pusi. 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI n d. F. M Dostojevskis. 290 pusi. 
MARIJA DANGUJE m ŽEMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 142 pust 
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Volertaa. Premijuota* romanas. 

273 pusi. 
ŠONUS PALAIDŪNAS. Fultto J. Sheen. 174 pusi. 
AIDAI IR SESĖUAL Vecvi KAvaliums. Premijuotai romanas. 234 pusi. 

Usaakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. Mrd St, CMeafe, IL 90939 
aisnojaus gyventojai dar prideda prideda 50 et. valstijos moktafio. 

Jstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOAKD 
OT FAMILY PRACTICE 

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

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

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

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

Ofiso tel HE 4 2123 namu GI 8-6195 

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

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

Ofs. tel. 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 —T) šeštadieniais pagal susitarimą. 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, nes 

jis plačiausiai skaitomas lietuviu dien

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems 

prieinamos. 



Ar Kremlius pakęs ? 

KOMUNISTINES SISTEMOS 
GRIOVIMĄ? 

' 

• 

• 

Tris savaites Lenkija buvo 
pasaulio dėmesio centre. Strei
ko metu buvo spėliojimų, kaip 
reaguos Maskva, ką darbinin
kai laimės ar nieko nelaimės, 
ar nepasikartos 18 amžiaus 
pabaigos įvykiai, palaidoję 
Lenkiją kartu ir Lietuvą 123 
metams. Kol kas Maskva 
dant is sukandus i kenč ia . 
Per daug įklimpusi Afganis
tane, kur jai pranašaujamas 
antras Vietnamas. Viso pa
saulio spauda pripažįsta, kad 
pirmas toks a t s i t i k i m a s 
komunistiniam pasaulyje — 
leisti laisvus rinkimus į darbo 
unijas ir suteikti teisę jiems 
streikuoti. Įspūdis ir būsimos 
pasekmės Rytų Europoje neap
skaičiuojamos. Net ir tuo 
atveju, jei Maskva netektų 
kantrybės ir pasiųstų savo 
divizijas, kaip tai padarė su 
Vengrija ir Čekoslovakija, vi
sas reikalas tuo nesibaigtų. 
Tik priartintų neišvengiamą 
komunistinio pasaulio griu
vimą, imperija pradėtų braš
kėti dar greičiau. 

Reformų, pažadų kokių 
pasiekė lenkai, pradės rei
kalauti ir kiti kaimynai. 
Nesvarbu, kokiomis prie
monėmis bandoma nutildyti 
atgarsius tų įvykių, bet nuo ar
čiausių kaimynų nuslėpti 
negalima. Vokiečiui, čekui, 
vengrui ar kitiems knietės: jei
gu gali lenkai, kodėl negalim 
mes? Politinio pobūdžio refor
mos Sovietijoj visad būdavo 
herezija. Netoleravo to nei sa
vo imperijoj, nei satelituose. 
Vakarų spaudos žiniomis, Ry-

iJįt^. Vokietijos Rostocke, 260 
myiių į vakarus nuo Gdansko, 
šimtai uosto darbininkų vieną 
dieną pradėjo pranešinėti sa
vo bosams, kad jie "serga", 
parodė savo solidarumą len
kams. Čekoslovakijos ko
munistų partija davė nurody
mus1 įmonių v a d o v a m s 
atsižvelgti į smulkius darbi
ninkų reikalavimus, juos iš
klausyti, negalint rast i greito 
sprendimo, atsiklausti par-
tjjpf," vadinas neaštr int padė
ties: nesudaryti priežasčių 
didesniems įvykiams. 

Šio streiko metu lenkai pa
rodė netikėtą ir j iems iki šiol 
nebūdingą šaltumą, discipli
ną. Jokio išsišokimo, van
dalizmo , demonstracijų. Sėdė
jo savo darbovietėse ir nieko 
daugiau. Meldėsi, giedojo 
patriotines ir religines gies
mes. Gdansko uoste, kuriam 
duotas Lenino vardas , šalia to 
primesto diktatoriaus portreto 
buvo kabinami kryžiai, Jono 
Pauliaus II paveikslai, o vi
dury kiemo kasdien 5 vai. 
vakaro laikomos Mišios, dali
nama komunija, klausoma 
išpažinčių. Koks kontrastas su 
komunistine linija ir kaip ga
lėjo Leninas ir^ jo gerbėjai tai 
pakelti! Kai taip ramiai lai
kėsi darbininkai, Maskvai pa
galiau ir nebuvo preteksto pa
siųsti tankus. Gerai žino, kad 
lenkai kovos, dar labiau nei 
vengrai. Kovos, nors ir žinos, 
kad kumščiu prieš moder
niausią ginklą neatlaikys. O 
po to, kai "socializmas" nu
galės, juk liks 35 milijonai ar
šiausių priešų čia pa t Europos 
širdyje. "Kremlius parodė iki 
šiol nepažįstamą lankstumą ir 
supratimą, kokiuose sunku-

'muose šiandien yra Lenkijos 
komunistų partijos vadai, kai 
jiems reikia turėti reikalų su 
karingais ir patriotiškai nusi
teikusiais tautiečiais", pra
neša "U.S. News & World Re-
port" korespondentas David 
Richardson. 

grūdų, bet jų visvien trūksta. 
Visi žino, kad geriausi pro
duktai eina į Rusiją, o šiek tiek 
dar eksportuojama, norint 
gauti užsienio valiutos. To vie
no užtenka pakelti balsą ir 
pareikalauti daugiau duonos 
ir mėsos, neeksportuoti "vyres
niam broliui", kuris per 60 me
tų niekad nesusitvarkė ir nesu
s i tva rkys , kol vykdys 
kvailiausią žemės ūkio poli
tiką. Pagaliau ir uždarbis, 
palyginus su pragyvenimo 
kainom daug lemia. "Time" 
korespondentas Barry Kalb 
lankėsi Gdanske, susitiko su 
streikuojančiais, aprašo vieno 
jauno darbininko pasakojimą. 
Tas stiprus vyras per mėnesį 
sunkiai dirbdamas uždirba 
nuo 3,500 iki 4,500 zlotų. Jo 
penkių asmenų šeimai išlai
kyti -per mėnesį normaliai rei
kėtų 5,000 zlotų, todėl jo vai
kai pusbadžiu gyvena. Apie 
mėsą nėra ko ir svajoti net ir 
tuo atveju, jei jos krautuvėse 
būtų. Prie streiko prisidėjo ir 
nebuvimas minimalios poli
tinės laisvės, laisvės išsirinkti 
nors savo darbininkų ratelio 
vadovyę tokią, kokios kas no
ri, o ne kokius vadovus primeta 
partija. 1956, 1970 ir 1976 me
tų neramumai ribojasi tik 
ekonomin ia i s nepasi tenki
nimais, bet šis, paskutinysis, 
jau turi ir politinį pamušalą. 
Buvo pareikalauta ir sistemos 
pakeitimo. Žinoma, dar labai 
ribotos, kol kas komunistų 
partijos pašonėje. 

AFGANISTANO OKUPACIJA PANAŠI 
l ČEKOSLOVAKIJOS 

Igai ir kruopščiai planuc>ta,sateutams bendradarbiaujant 
BR. AUŠROTAS 

IŠ VLADO ŠAKALIO PASAKOJIMŲ 
Lietuva laisve pasitikti geriau pasiruošusi 

1918 metais 

-• 

Ar vien dėl ekonominių sun
kumų kilo streikas? Ir taip ir 
ne. Lenkijos ūkininkai, bū
dami nesuvaryti į kolchozus, 
kaip pvz. Lietuvoje, gamina 
kiek galima daugiau mėsos ir 

Galima buvo laukti, kad val
džios šefas, Gierekas, dėl to tu
rės nukentėti. Iš sovietų spau
dos pasisakymų buvo aišku, 
kad Kremlius įpykęs dėl jo per 
didelių nuolaidų, kurios yra 
tik pradžia komunistinė* sis
temos griovimo. Gierekas bu
vo "nuimtas", paskelbiant jį 
gavus "širdies ataką". Niekas 
paprastai neatleidžiamas iš 
pareigų tą pačią dieną vien tik 
dėl ligos. Negudrus paaiš
kinimas, kaip ir daugelis kitų 
bolševikinių melagysčių. Vai
rą skubiai įdavė kitam žmo
gui, neužsiangažavusiam jo-
k a i s pažada i s . Buvo pa
r inktas vyriausiasis policinin
kas, saugumo viršininkas 
Stanislaw Kania. Jam duotas 
nelengvas uždavinys — išma
nevruoti duotų pažadų ribose 
taip, kad šalia partijos neat
sirastų nauja organizuotų dar
bininkų jėga. Toji jėga ilgai
niui galėtų Lenkiją išstumti iš 
komunistinio ekonominio ir 
karinio bloko. Jeigu jam to n e 
pavyks padaryti, sulaikyti 
pradėto kilimo, Vakarai spė
ja, Jog galimybė invazijai yra 
99 procentai, jei ne dabar, tai 
kada nors vėliau. Kremlius 
priežastį suras. Nereikėtų ste
bėtis, jei naujasis Lenkijos še
fas duotų pažadų formulę taip 
interpretuos, kaip interpretuo
jama bolševikinė konstitucija 
ir įstatymai, ir iš žadėtų lais
vių nieko neliks. 

Lenkijos įvykiai vis vien yra 
įspėjimas Kremliui: ne tik Len
kijos, bet ir kitų Rytų Europos 
valstybių laisvių varžymas 
gyvybinių interesų ignoravi
mas ir jų resursų išnaudoji
mas anksčiau ar vėliau prives 
prie katastrofos. Negalima 
g i n k l a v i m o s i r e i k a l a m s 
sunaudoti 15 procentų visos 
savo imperijos produkcijos ir 
dar čiulpti syvus iš savo kai
mynų satelitų. Kitiems porei
kiams vis mažinamos išlai
d o s , d i d i n a m o s t ik 
ginklavimuisi. Centrinė Žval
gybos įstaiga turi žinių, kad 
Kremlius pasiryžęs ir toliau 
karo reikalams išlaidas di
dinti, nežiūrint kaip tai atsi
lieptų į gyventojų interesus ir 
koks bebūtų produkcijas kili
mas. Kas bus toliau, niekas 
nežino, belieka laukti panašių 
įvykių ir kituose kraštuose. O 
kaip tąjį įsibėgėjimą paskui 
sulaikyti? čg. 

Amerikos karinės žvalgy
bos įstaigos teigia, kad jų 
sekimo priemonės galinčios 
nufotografuoti Sov. S-gos teri
torijoje bet kokius žymesnius 
žemės paviršiaus pasikei
timus... ir net autovežimių 
numerius (Past . žinoma, jeigu 
tokie atžymėjimai nėra pri
dengti, kad stebėtojų akys jų 
nepastebėtų — aut.). 

Tiesą pasakius, sovietams, 
savo milžiniškoje imperijoje, 
labai jau sunku viską nuslėpti 
nuo įgudusių sekėjų ir prie jų 
rankų esančių tikslių fotogra
favimo priemonių. Taip ir atsi
tiko su Afganistano ilgai ruoš
ta okupacija. Taigi, jeigu tam 
užėmimui buvo ilgai ruoštasi, 
tad ir JAV žvalgyba ir jos 
sekėjai Afganistane tai iš 
anksto žinojo: logiškai, tai ne
buvusi jokia staigmena nei 
Pentagonui, nei jo galvai pre
zidentui. Tačiau į šio strate
giškai svarbaus krašto užėmi
mą atsakyta stiprių žodžių 
artilerija... bei Maskvos olim
pinių žaidimų suniekinimu. 

P a k a r t o t a s prat imas 
Teko palaukti gerą pusmetį, 

ligi JAV visuomenei „Av Wk 
Sp. Tchn" savaitraštis liepos 
14 d. pateikė išsamų straips
nį, pranešimą. Jo autorius yra 
vienas iš savaitraščio redak
torių p. D. E.' Pink. 

Straipsnyje teigiama, kad 
amerikiečių stebėtojų nuo
mone, neseniai grįžusių iš 
Afganistano, yra aišku, jog 
Sovietų karo veiksmų planuo
tojai panaudojo ir čia tą pačią 
taktiką, sėkmingai panaudotą 
prieš Čekoslovakiją, 1968 m. 
vasarą. Kaip žinoma, okupuo
dami Čekoslovakiją Sovietai 
p a š a l i n o r e f o r m a t o r i ų 
Dubčeką, „Prahos pavasario 
ir komunizmo su žmogišku 
veidu" iniciatorių. (Past.: 
Maskvos, bolševikai netiki nei 
į komunizmo pavasarį nei į 
komunizmą su žmogišku 
veidu.) Iš Kambodijos ir Afga
nistano patyrimo visiems 
žinoma, kad „komunizmo 
veidas",- kaukolė. Okupacijai 
užtikrinti, Sovietų Aerofloto 

Brno miestuose. 
I r Kabule 

Be abejonės Čekoslovakijos 
okupavimas Sovietų karinių 
planuotojų buvo atidžiai išstu
dijuotas. Jo pritaikymas Afga
nistano užėmimui buvo atitin
kamai pataisytas, kiek tai 
diktavo metų laiko ir geogra
finės bei klimatinės sąlygos. 

Sovietų įsiveržimas į Afanis-
taną prasidėjo tuoj po to, kai 
Sovietų oru atskraidy tos jėgos 
užgrobė Kabulo, Kandahar, 
Bagram ir Herat miestus ryti
niame Afganistane. Ir kai tik 
Kabulo aerodromą perėmė 
Sovietų kontrolieriai, tai oro 
tiltą sudarę transporto lėk
tuvai, AN - 12 ir AN- 26, per 
naktį į Kabulą atskraidino 
krašto sostinės okupacines 
jėgas. Kai vakarop gruodžio 
26 d. oro tilto skridimai susto
jo, tai Sovietų armijos pala
pinių miestas išsirikiavo neto
liese nuo aerodromo. 

Oro keliu permestieji šar
vuočių daliniai, kai tik užtik
rino Kabulo užėmimą, paju
dėjo į Šiaurę link Kanduz, 
sutikti tankų kolonos, peržen
gusias Afganistano sieną ir 
riedančias į pietus. Krašto 
sukilėlių dalys, sėkmingai 
pasipriešinę besiveržiantiems 
Sovietų daliniams į pietus, 
pat . H o į „reples" ir privalėjo 
pasitraukti. Tačiau Sovietams 
Afgan i s t ano užėmimas 
neįvyko „lyg sviestu tepta", 
taip kaip sekėsi Čekoslova
kijoje. Sovietų okupacinė ar
mija sutiko, visos tautos neti
kėtai griežtą pasipriešinimą; 
toliau nuo miestų esančios 
sritys, kaip ir tolimesni nuo 
Kabulo rajonai, tebėra suki
lėlių kontrolėje. 

Okupacijos įrodymai 
Šis straipsnis pilnas pui

kiai pavykusiomis Sovietų 
okupacinių jėgų žvilgsniais. 
Vienoje jų matome Sovietų 
karo aviacijos tris didžiulius 
AN - 12 transporto lėktuvus, 
išsirikiavusius aikštelėje prie 
Kabulo tarptautinio aerod-

kariai ir okupantų šeimų 
nariai, ok. Lietuvoje žinomi 
kaip ,,katiušo84 '. Antroje 
nuotraukoje „suč iuptas" 
Deutsche Dem. Republic (pa
rodija!) valstybinės b-vės „In-
terfulg" TL - 18 lėktuvas. 
Sakoma, kad šiais lėktuvais iš 
Rytų Vokietijos ir Čekoslo
vakijos į Afganistaną buvę 
permetami KGB pareigūnai. 
Trečioje nuotraukoje, sostinės 
aerodrome atvaizduoti sovie
tiniai kariški helikopteriai MI 
- 24 ir HIND A ir D, skirti pulti 
žemės taikinius. Pastebima, 
kad, kaip šie helikopteriai, taip 
artimos žvalgybos dvispar
niai lėktuvai turi ant šonų už-
paišytus Afganistano karo 
aviacijos tarpt, ženklus, Ket
virtoje nuotraukoje matomas 
sudužęs, prieš nusileidimo 
kelią, didžiulis AN - 12. Ste
bėtojų nuomone, šis lėktuvas 
buvęs pažeistas sukilėlių prieš
lėktuvinės ugnies: jo įgula 
žuvusi, lėktuvas žiauriai 
sužalotas. Tai tik menkutė 
dalelė faktų, kaip buvo „laisvi
namas" Afganistanas. 

Kova tęsiasi 
Savaitraštyje nurodoma, 

kad liepos pradžioje Kabulo 
srityje buvusi pastebėta pagy
vėjusi Sovietų karinė veikla. 
Jos tikslas buvęs numalšinti 
padidėjusius sukilėlių puo
limus prieš Sovietų pozicijas 
Kandehar apylinkėje, į pietus 
nuo Kabulo. Kiti puolimai 
buvę šiaurėje nuo sostinės 
prieš Bagram sovietinę bazę. 

Stambios Sovietų šarvuočių 
vilkstinės, susidedančios iš 
kelių šimtų tankų. Šarvuotų 
pėstijai pervežti sunkvežimių 
bei įvairių raketsvaidžių vyko 
iš Kabulo „nuraminti" padi
dėjusius sukilėlių puolimus. 

Padėties vertintojai sako, 
kad Sovietai kontroliuoja oro 
erdvę ir didžiuosius miestus, 

specialūs skrydžiai atvežė romo. Šitokie lėktuvai gabeno 
gausius KGB dalinius į 
Ruzynę, Prahos aerodromą. 
Šie vienetai, kai tik sutemo, 
užgrobė aerodromo kontrolę. 
Tuo pačiu metu Sovietų okupa-

Į Afganistaną pirmuosius 
okupacijai parengtus šarvuo
čių dalinius. Toje pat nuotrau
koje, netoliese aerodromo, 
matomas Sovietų kariuome-

cinės dalys jau buvo pakeliui į nės palapinių miestelis. 
Ruzynę. Ir kai tik šie vienetai 
išsikėlė, iš juos atgabenusių 
lėktuvų jie nuskubėjo prie 
Čekoslovakijos sienų sutikti 
įsiveržiančių šarvuočių vilks
tinės. 

Visiškai panašūs veiksmai 
.juvę pakartoti Bratislavos ir 

Sekančiame psl. 3 puikios 
nuotraukos. Vienoje atvaiz
duotas Aerofloto lėktuvas 
Tupolev, TU-154. Ant lėktuvo 
šono parašas: Ofncial Olym-
pic Carrier. Šiais lėktuvais 
karinio „oro tilto" dienomis į 
Kabulą būdavo atvežami 

Šio "dešimtmečio Lietuvos 
rezistentas Vladas Šakalys, iš 
Lietuvos per Suomiją pabėgęs 
Švedijon, į JAV atvyko rug-
piūčio mėn. pabaigoje. Netru
kus buvo atvežtas į sostinę 
Washingtoną, o antradienio, 
rugsėjo 2 d. vakare Vliko įstai
goje Washingtone įvyko jo pir
masis oficialus susitikimas su 
būreliu lietuvių: Vliko val
dybos nariais, radijo ir spau
dos atstovais. Vliko vicepirm. 
inž. L. Griniaus pristatytas, 
Vladas Šakalys padarė maž
daug 2 valandų pranešimą 
apie šio meto padėtį Lietu
voje, atvėręs eilę detalių iš 
savo pergyvenimų dirbant 
rezistencijoje (jo pareiškimu, 
Lietuvoje veikia ne disidentai, 
bet rezistentai), papasakojęs 
kai kurias tikrai drąsias deta
les, kaip dabar areštuotieji lie
tuviai tardymų metu kalbasi 
su saugumo pareigūnais, ir 
taip pat labai nuosekliai atpa
sakojo savo kelionę per Kare
liją, Suomiją iki Švedijos, kur 
jam buvo suteiktas politinis 
prieglobstis. 

1942 metais Vilniuje gimęs 
Vladas Šakalys sovietiniuose 
kalėjimuose bei darbo la
geriuose, tris kartus nuteistas, 
iš viso praleido 15 metų. Ir kai 
į Vliko įstaigą Washingtone, 
inž. L. Griniaus lydimas, atėjo 
nedidelis šviesiaplaukis, paly
ginus atletiško sudėjimo 
vyras, jo veide matėsi kaž
kokia samaninė spalva: pan
aši, kaip praėjusį pavasarį 
sovietų disidento Ginsburgo 
arba prieš kelerius metus atvy
kusio Simo Kudirkos veiduose 
pirmosiomis laisvės dienomis, 
kai jį masės lietuvių triumfa-
liškai pasitiko tiek New Yorke, 
tiek Chicagoje ir kitur. Rezis
tentų ar disidentų veiduose 
kalėjimų ir kitų pergyvenimų 
šešėlis greit neišnyksta. Nors 
Vladas Šakalys paskutinį 
kartą iš kalėjimo buvo 
paleistas 1978 m. birželio 1 d., 
bet šią vasarą vėl saugumo 
buvo ilgai tardytas už 45 pa-
baltiečių pasirašytą peticiją 
Maskvai ryšium su Ribbentro-
po-Molotovo pasirašyto pakto 
40 m. sukaktimi. Kai po pasta
rojo tardymo liko aišku, kad 
už poros dienų jis bus suimtas 
ketvirtą kartą ir nuteistas 10 
ar 15 metų vėl kalėti, Vladas 
Šakalys nutarė, jog tą naštą 
vargu bepakeis, greičiau bus 
sunaikintas, ir todėl apsi
sprendė labai rizikingu bei pa
vojingu keliu bandyti pasiekti 
laisvę. Jam tai pavyko, bet ki-

bet sukilėliai dar vis gali 
užpulti ir pabėgti krašto 
gilumoje. 

tiems nebelinkėtų taip elgtis, 
kaip elgėsi jis pats, nes susi
dūrė su didele, neapskaičiuota 
rizika ir tik stebuklo dėka jam 
pavyko išlikti gyvam. 

VI. Šakalio žodžiais, dabar 
sovietinių teismų nuteisti 
lietuviai į kalėjimus eina pra
švitusiais veidais, ne taip, 
kaip buvo Stalino laikais. 
Tada kaliniai eidavo į neži
nomybę, gerai suprasdami, 
kad pasaulis apie jų kalinimą 
bei kančias nieko nežinos, ir 
jie dings kaip nežinomieji. O 
dabar kas kita: apie nuteis
tuosius greit sužino užsienis, 
skelbia užsienio spauda, tai 
radijo bangomis vėl sugrįžta į 
Lietuvą, ir kalinamųjų kan
čios jau žinomos daugeliui ir 
kartu užregistruotos istorijai. 

Vlado Šakalio teigimu, „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika" buvusi ledlaužis, sulau
žęs psichologinį barjerą, kad 
sovietinis saugumas n ė r a 
visagal is , ir kartu su ja kiek
v i e n a s o k u p a n t o n u s i 
kaltimas išėjo viešumon. Po 
„Kronikos" Lietuvos pogrin
dyje gimė dar apie dešimt 
pogrindžio leidinių. Seniau, 
caro priespaudos metais, lietu
viška raštija į Lietuvą būdavo 
atnešama iš Rytų Prūsijos, o 
dabar Rytų Prūsijos vaidmenį 
atlieka Lietuvos pogrindis. VI. 
Šakalio pareiškimu, dabar
tinis Lietuvos pogrindžio 
spaudos tiražas gal didesnis 
už aną, atneštąjį iš Rytų 
Prūsijoą. 

Lietuvos Katalikų Bažny
čios vaidmenį VI. Šakalys 
įvertino tik pozityviai, paste
bėdamas, kad joje bręsta ne 
tik teologinės mintys. Jo žo
džiais, viena srovė gimdo kitą ir 
dabar aiškiai matoma Sovietų 
krizės galo pradžia . 

Pats VI. Šakalys, augęs ir 
mokęsis jau sovietinėje okupa
cijoje, pastebėjo, kad vyres
nioji karta Lietuvoje esanti 
„paralyžuota kraujo", atsargi, 
o jaunoji karta kraujo ne
matė, todėl ji žymiai drąses
nė, nors tėvai savo vaikams 
patarinėja: „Sūnau, neneški 
Kristaus kryžiaus kančios". 
Bet jaunimas to nepaiso ir, VI. 
Šakalio teigimu, aktyviai jun
giasi į rezistenciją. Net sau
gumiečiai tardytojai pri
pažįsta žodį „okupaciją", tik 
vis pabrėžia, kad toji okupaci
ja esanti „pažangi". 

Rusijos disidentai, VI. Šaka
lio teigimu, gimė kaip impe
rijos kregždės ir jos prana
šauja pavasarį- Bet lietuviai ir 
kitų pavergtų šalių rezistentai 
su jais gali rasti bendrą kalbą 
tik žmogaus teisių klausime. 

DVI SAVAITĖS 
PRANCŪZIJOJE 

DR. JUOZAS KRIAUČIŪNAS 

Kiekvienas žmogus yra daugiau ar mažiau žin
geidus pamatyti svetimus kraštus juose bent trum-

Būdamas gimnazijoje 4 metus mokiausi prancū- esanti Vokietijoj gimusi ir jau kuris laikas gyvena 
zų kalbos ir jau galėjau ja naudotis, bet laiko dulkės Amerikoje. Perėjom prie abiem parankesnės vokiečių 
užnešė tą žinojimą. Tai pastaruosius 6 mėn. teko vėl kalbos. Ji papasakojo, kad jos vyras yra amerikietis, 
prisėsti prie knygų ir mokytis tos užmirštos kalbos, iš Vokietijos į Iraną skrendančių lėktuvų pilotas. J i 
Daug padėjo prancūzų kalbos plokštelės, gaunamos bijanti, kad jos vyrą iraniečiai nepaimtų įkaitu, 
viešose bibliotekose, kurias vis pakartotinai grojant Paryžių pasiekę atsisveikinome — mes išlipome, o ją 
atsiveria ausys kalbos garsams priimti ir girdimo pervežė į kitą lėktuvą kelionei į Vokietiją, 
teksto reikšmę suprasti, o liežuvį padaro paklusniu 
tiems garsams ištarti. 

Jau kovo mėn. pradėjau susirašinėti su kun. J. 
Petrošiumi, Lietuvių Misijos kapelionu Paryžiuje, 
prašydamas kai kurių patarimų ir pagalbos. Gegu
žės mėn. pabaigoje buvome beplanuoją savo kelionę, 
bet kapelionas patarė, kad atidėtume ją po Popie
žiaus vizito Prancūzijoje. Jis mums ir viešbutį užsa
kė Lotynų kvartale. 

Birželio 4 d. iš Bostono pakilome pakeliui į Pary
žių. Pasus turėjome, o netikėtoms išlaidoms pasi-

Paryžiaus aerodrome turėjome kiek bėdos savo 
bagažus surasti, nes yra daug bagažams išnešti kon
vejerių, o mes nepataikėme prie savojo. Kol bagažus 
suradome, muitininkai jau buvo palikę savo postus ir 
mes perėjome muitinę niekeno nepatikrinti. Iš aero
dromo miestą pasiekti galima autobusu, išsi
nuomotu automobiliu, greituoju traukinėliu ar 
taksiuku. Pasiėmėme taksį, nes neturėjome Pary
žiaus plano, ypač susisiekimo kelių plano. Nuotolis 
nuo aerodromo iki mūsų viešbučio apie 20 km (12 
mylių). Kelias į miestą nesiskiria nuo mūsų greit
kelių. Tačiau jau mieste prasidėjo tikra kamšatis: 
daugybė automobilių, gatvės siauros, riestos, daug 
šviesų signalų, važiuotojai lenda vieni už kitų... 

pai pabuvoti ir pabendrauta su lankomo krašto žmo- ė m ė m e k e l i o n i n i ų tekiUf D a r p r i e S i š v y k d a m i į 
nėmis. Žinomą, tokioms kelionėms reikia pinigų, Bogbo telefonavome kun. J . Petrošiui klausdami, 
sveikatos ir laiko. Jei jų turima pakankamai, reikia k a i p g e r i a u ift P a r y ž i a u 8 aerodromo pasiekti užsa-
dar vieno svarbaus dalyko - mažiau ar daugiau kai- k y t ą ^ ^ D a b a r ) k a i g a l i m a t i e s i a i ^ 8 a v o n a m ų 

bėti lankomo krašto kalba, nes tik tada galima telefonu pasiekti viso pasauho telefono abonentų nu- N e i m e 8 ' n e i š o f e r i s nežinojome, kad rasime 
genau bendrauti su žmonėmis, suprasti jų reikalus ir m e r i u g ^ ^ m i n u t e 8 m o k a n t 6_8 d o l ^ k u r užbarikaduotą Bastilijos aikštę, per kurią reikėjo 
pažinti jų kraštą. Lankomas kurio krašto istorines E u j e ( i 8 8 k y r U 8 geležine uždangą), tai sudaro m u m 8 Pervažiuoti. Aikštėje vyko kažin kokia 
vietas, paminklus, įžymybes galima įvertinti, pažin
ti ir tuo gėrėtis daug geriau, jei žinoma jų istorija, 
atsiradimo aplinkybės ir kas bei kada įruošė — 
pastatė 

nepaprastą patogumą. demonstracija su eisenomis išilgai gatvių, kurias 
mums reikėjo perkirsti. Pamėginome nemažu lanku. 

Lėktuve turėjau nuotykėlį. Mūsų eilės trečioje tou n u o aikštės, tas gatves iš vieno ir kito šono apva-
sėdynėje radome besėdinčią moterį, matomai, in- 2iUoti, bet visas radome užbarikaduotas. Šoferis 

Niekad nebuvau buvęs Prancūzijoje, tai, nors validę, šalia turinčią ramentus. Man buvo proga iš- m u m s patarė, pasiimti savo bagažus, kurie nebuvo 
pensininko amžiaus sulaukęs, aš ir žmona, nuspren- mėginti savo prancūzų kalbos žinojimą ir mes labai sunkūs, pereiti demonstrantų eiles ir pėstute 
dėme ten nuvykti, pamatyti Paryžių, apie kurį tiek pašnekesį pradėjome prancūziškai. Ji pasisakė, kad pa8iekti savo viešbutį, kuris buvo tik už 3/4 km 
daug gražių ir liūdnų pasakojimų teko pasiklausyti, tapo invalide prieš 10 metų, po nugarkaulio sužei- nuotolio. Taip ir padarėme. Ta nepilna kelionė vis 
ir ypač stebuklais garsųjį Liurdą. Vykom ne su kokia dimo. Ramentų pagalba dabar galinti neblogai tiek kainavo 24 dol. 
nors ekskursija, bet vienu du. Čia iškilo prancūzų judėti. Tik į kelionės pabaigą pastebėjau, kad jos 
kalbos mokėjimo reikalas. prancūzų kalba taip pat prasta. Paklausta, pasisakė . (Bus daugiau) 

'. 



4 DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 10 d. 

ASS 1980 M. STUDIJŲ DIENOS IR SUVAŽIAVIMAS 
Camp Eberhardt (YMCA),|savo įspūdžius patirtus Lietuvo-

Three Rivers, Michigan, prie gra j je. G. Juodvalkis, Lietuvoje bai-
žaus ežero Cedar 1980.VIII.21 
24 d. įvyko Akademinio Skautų 
sąjūdžio studijų dienos ir (ASS) 
narių akivaizdinis suvažiavimas, 
kuriuose dalyvavo apie 80 asme
nų, daugiausia ASS Chicagos 
vienetų nariai. Studijų programą 
koordinavo fil K. Ječius. Suvažia
vimo eigą tvarkė ASS vadijos pir
mininkas fil. dr. R. Strikas. 

Studijų dienų programa bu
vo pradėta ketvirtadienį, VIII.21 d. 
1 vai. dienos metu su paskaita, 
skirta Vytauto Didžiojo 550 me
tų mirties sukakčiai paminėti. Pa 
skaitą "Vytauto Didžiojo valsty
bės administracija" skaitė fil. J. 
Damauskas. 1392 m. Astravo su
sitarimu su Jogaila perimdamas 
valdyti Lietuvos valstybę, per 38 
metus, t y . iki savo mirties 1430. 
X 27 d.,- Vytautas sukūrė labai 
stiprų, lankstų ir aukšto lygio 
valstybės valdymo aparatą. Tą 
darbą jis pradėjo nuo sistemingo 
sritinių kunigaikštijų savistovumo 
naikinimo, į jas skiriant savo vie
tininkus. Jis rūpinosi žemės ūkiu, 
plėtė prekybą ir rėmė pramonę. 
Savo daugiakalbės kanceliarijos 
pagalba palaikė gyvus ryšius su 
įvairiausiais kraštais bei valdo
vais. Savo politikai vykdyti pui
kiai mokėjo panaudoti lenkus, 
kryžiuočius, totorius, rusus ir t t . 

Tą pačią dieną vakare prof. L 
Sabaliūnas kalbėjo tema "Mask
va ir Artimieji Rytai", pateikda
mas tų santykių istorinę apžval
gą. Sovietų Sąjunga, labai lanks
čiai vis naujas priemones pasi
rinkdama, sistemingai braunasi 
į arabų kraštus, ypač turinčius 
naftos išteklius, Mažojoje Azijo
je, Arabijos pusiasalyje ir Šiaurry
tiniame Afrikos "rage". Šiandie
ną tie Sovietų užsimojimai tame 
rajone jau vykdomi globali
niu mastu. 

Po to tą patį vakarą buvo prof. 
J. Šmulkščio paskaita "Amerikos 
politika Artimuose Rytuose". 
JAV bilijoninė parama ginklais 
ir ekonominėmis vertybėmis pa
dėjo Izraeliui atsispirti prieš ara-

gę Veterinarijos akademiją, dau
giausia kalbėjo apie mokymosi, 
darbo, pragyvenimo sąlygas Lie
tuvoje. Ypač G. Juodvalkio pasa
kojimai iššaukė labai gyvas dis
kusijas. Daug jam klausimų 
davė jaunesnieji to simpoziumo 
klausytojai. 

Po pietų prof. dr. T. Remeikis 
kalbėjo apie "Lietuvos partiza
nus", ginkluotą pasipriešinimą 
Lietuvoje. Antrosios Sovietų oku
pacijos metų (ir iki 1952 metų) 
partizanų eilėse buvo daugiau 
kaip 100,000 kovotojų, kurių dau 
gumą sudarė ūkininkai, o jų va
dovai buvo daugiausia jaunesnie
ji Lietuvos kariuomenės karinin
kai. Okupantų įvykdytas visų Lie
tuvos gyventojų gyvenimo sąly
gų sužlugdymas, depravacija, re
presijos, nusavinimai, masiniai, 
fantastiški kaltinimai bendradar
biavimu su naciais ir paga
liau Lietuvos patriotizmo panei
gimas vedė prie partizanų eilių 
didėjimo, o taip pat ir prie gink
luotos kovos prieš "stribus", par
tiečius ir kitokius kolaborantus 
su sovietišku okupantu. Čia būti
na pabrėžti, kad Lietuvos parti
zanų kovos niekad nebuvo (kaip 
kartais okupuotoje Lietuvoje ban 
doma sakyti) koks tai "pilietinis 
karas", o, vien tik viso krašto 
ginkluotas pasipriešinimas sovie
tiškai okupacijai. Ta proga buvo 
priminta ką tik pasirodžiusi di
džiulė prof. dr. T Remeikio kny
ga "Opposition to Soviet Rule in 
Lithuania 1945-1980", kur yra 
labai daug dokumentinės me
džiagos apie tas Lietuvos partiza
nų kovas. 

Vakare fil. J. Dainauskas kal
bėjo apie "Lietuvos pogrindžio 
spaudą", daugiausiai paliesda
mas rašinius, gautus Šiemet iš 
Lietuvos, kaip "Pastogė" 1 ir 2 nu
meriai, "Aušra" — 19, 20, 21 
mrmer., "LKB Kronika" 40, 41 
numeriai (tai vis periodika ir 
rankraščius "Vergijoje prie Le
nos" dienoraštis 1955-56 metų į-
vykių stovyklose prie Lenos upės 

ma ASS padaliniams suruošti vi
są virtinę paskaitų bei simpoziu
mų, ypač lituanistinėmis temo
mis. 

Nutarta 1981 m. surengti ASS 
studijų dienas su lituanistine te
matika, greičiausiai šioje pačioje 
vietovėje. Kitus suvažiavimo die
notvarkės klausimus nutarta per
duoti ASS korespondenciniam su 
važiavimui, nes nutarimams pri
imti šiame suvažiavime nebuvo 
reikalingo kvorumo. Vadija pa
rengs klausimus balsavimams 
(ypač kiek tai liečia nuostatinius 
klausimus). Užbaigus suvažiavi
mą kun. A. Kezys pušų prieglobs
tyje atlaikė Mišias. Suvažiavimą 
sveikino visa virtinė asmenų ir 
organizacijų. 

Formaliai studijų dienos ir ASS 
suvažiavimas buvo uždaryt i sek
madienį po pietų, užbaigiant tą 

D. Bruškytė ir fil. G. Aukštuo
lis (PLJS pirmininkas). Gana gy
vai buvo išdiskutuoti PLJS at
likti ir planuojami darbai, lietu
viško jaunimo iš visų pasaulio 
kampų tarpusaviai ryšiai. 

Vakare prof. A Mickūnas kal
bėjo tema "Laisvės esmė", filoso
finiais suformulavimais pateikda
mas modemišką žmogaus lais
vės sampratos apibūdinimą. Ir ši 
paskaita buvo gyvai diskutuota. 

Sekmadienį iš ryto prof. R. 
Šilbajoris, Lituanistikos instituto 
pirmininkas, kalbėjo tema "Sovie 
tinės lietuvių poezijos aspektai", 
pateikdamas daug pavyzdžių, 
tekstų, citatų "oficialiosios" poe
zijos, 1947-79 m. paskelbtos Lie
tuvoje. Besikeičiant Sovietuose 
režimo varžtais, keitėsi ir "žmo
niškesnė" darėsi ir poezija. Dis
kusijose buvo paliestas ir aukš
čiau minėtas pogrindžio poezijos į susitikimą akademišku "Gaudea-

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

M*rquecte Parke — 2638 West Lith-
nantan Plaza Coart parduodamas 
namas su taverna. 5 kamb. butas. 
Įrengtas beismeutas. Apsauga nuo 
potvynio. 2 maš. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos 
biznio, tinka kitam bizniui. 

Skambint — 776-4956 

rankraštis "Balsas iš laisvės kapo". 
Trumpai suglaudus, visos pa

skaitos, simpoziumai buvo akade
minio lygio ir susilaukė gyvų ir 
daug diskusijų. 

Buvo dvi vakaronės. Prof. A. 
Mickūnas skaitė savo kūrinį 
"Sancho Pancho pašnekesys su 
asilu", kur su pašaipa ir net sa
tyriškai buvo nagrinėti "pono ir 
tamo" ir iš viso tarpusavio žmo
nių santykiai. Šeštadienį puikų 
koncertą davė kanklininkė M. 
Bankaitytė ir birbynininkas R. 
Kasiulis, pakartotinai kviesti duo
ti kūrinius virš savo programos. 

Kiekvieną vakarą rugpiūčio 21„ 
22, 23 d. prie ežero kranto buvo 
labai įdomūs laužai, prie kurių 
dainos skambėjo ilgai po vidur
nakčio. Tai buvo darnios sutar
tinės "jaunųjų ir senųjų" akade
mikų skautų. 

Šeštadienį prieš piet vyko ASS 
vienetų (ASD, Korp! Vytis ir 
FSS) narių sueigos, kurių ypač 
FSS praėjusi labai gyvai, ilgai dis
kutuojant veiklos pagyvinimo 
klausimus. Po pietų prasidėjo aki
vaizdinis ASS suvažiavimas, ku
ris tęsėsi ir sekmadienį. Pradžioje 
AS leidyklos pirmininkas fil. 
R. Dirvonis ir FSS c.v. pirminin
kas fil. J. Damauskas pristatė ASS 
vadovą: "Akademinis Skautų są
jūdis. Ideologijos, tradicijų ir veik 
los bruožai", 414 p. veikalą, ku
rio paskirtį nusako ASS vadijos 
pratarmė: "...Sis leidinys skiria
mas visoms Akademinio Skautų 
sąjūdžio kartoms. Jaunesniesiems 
jis turėtų būti vadovas geriau pa
žinti ir suprasti savo organizaci
jos prasmę, pareigas ir užduotis. 
Vyresniesiems ... šis leidinys tu
rėtų atnaujinti dvasinius ir orga
nizacinius ryšius su savuoju są
jūdžiu..." Su ta knyga turi susi
pažinti visi Akademinio Skautų 
sąjūdžio nariai! 

Toliau suvažiavimo buvo pri
imtas "Akademinio Skautų sąjū
džio veiklos projektas", ASS vadi
jos pavedimu specialios 4 narių 
komisijos parengtas. Jame siūlo

mus ir ASS daina "Dievui, Tau , 
Tėvynė, ir Žmonijai", o nulei
džiant vėliavas 
tos himną. 

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

Mūrinis — 6 butų. Labai geras in
vestavimui. $69,000. 

Medinis — lVi aukšto. 5 ir 3% 
kamb. 2 auto garažas. Tik $29.000. 

VAINA REALTY- 925-6565 

B E A L E S T A T E 

s u f f i p d a n t T a u - ' F O R SALE BY O W N E R very clean 2 
s u g i c u a i u x a t < > r y brlck. bldgf. l s t n o o r eutabllahed 

| t a v e r a and 4 r m. apt. In reor; 2nd 
r. f - f t .„ f . ? „ , „ - • ; floor — 7 rooms and 2 baths. Ea -
zenas tlllSiens JOTUS J c ^ , ^ p < > r c aes , large ya rd . Small cot-

t&ge in rear — neėda repalr. Vlc. 
7 l s t and washtenaw. Aaklng $59,900. 

a.m. to S Sommerville, N . J., mies
t a s negalėjo išsaugoti eglučių 
miesto pakraščiuose a r tė jan t 
Kalėdoms, vis j a s pradėdavo 
kirsti ir vogti. Nieko negelbė
jo draudimas ir pabaudos. Mies
to tėvai r ado išeitį: eglučių ša
kas apipurkštė naujai i š ras tu 
skysčiu, kur is p o kurio laiko, 
j au nukirtus eglutes ir j a s par
sinešus namo, pradeda dvokti 
supuvusiu kiaušiniu. Vagims bū
davo sugadintos šventės, 

— Lenkų mokslininkų apskai
čiavimu, Baltijos jūros lygis 
kasmet pakyla 1 milimetrą. Va
dinas Lietuvą d a r negreit už-
lies. 

CaU A \ N — 247-9557, 7 
p .m. a r 776-0899 after 4 p-m. 

M l S C E L L A N E O L S 
• _ l l_ III. II ! • I Hll T - -Į 

N A M Ų A P Š I L D Y M A S 
Įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 
AJLBES B A N Y S , TeL 447-8806 

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

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

Mūrini* bungaknr Brigbton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai per
luoti. Geras pirkinys. 

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

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

71 I R SACRAMENTO 
Parduodamas gražus mur. "ralaed 
r a a c h " n a m a a 6 kamb. (2 miec&ml) 
ir 3-jų kamb . butas rūsy. Virimui pe
čiai ir šaldytuvai. Naujai dekoruota 
iš vidaus i r 15 lauko. Naujas stogas. 
Nuo sienos iki sienon kilimai. 1% 
maš. garažas. Kampinis sklypas. Tuo
jau galima užimti. Oeriauslas pa
siūlymas. 

TeL — 445-6071 

V YK.V1 IB MOTERYS 

PENSININKAI 
Reikalinga vyras su žmona prižiū

rėti 2 namus ir sodą-darią, Floridoje 
prie juros. Už tą darbą gausite 3-jų 
kamb. su virtuve namą. Rašykite Šiuo 
adr.: 'Draugas", Adv. 5*87, 4545 W. 
63rd Strtet, Chicago, ilL 606». 

D I H I S I O 

Pamesta auksinė grandinėlė su 
kryžiuku Marųuette Parke. Bus 
atsilyginta. 

Skambint teL 776-1938 

»>«>«>S>e>^B>»«^«C-&«>«>C-SJ<^5 

Dirvonis, dr. Remeikienė, 
vai.av-ne 

J. Dainauskas ir dr. Mickūnas pokalby ASS su-

bus. Prie to taip pat prisidėjo ir 
JAV piliečiai žydai; daug kartų 
sumesdami nemažai milijonu do
lerių. Amerikos politikos pasėko
je sudaryta taikos sutartis tarp 
Egipto ir Izraelio ne tik susilpni
no Izraelio priešų eiles, bet ir pa 

su daugybe faktu bei asmenų ap
rašymu, netoli 300 pusi.), "Bal
sas iš laisvės kapo", 212 pusi. To 
rankraščio, rašyto ant plono, "ci-
garetinio" popieriaus per kalkę 
120 pusi. apima eilėraščiai, su
kurti "Klajūno", o likusieji pus-

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

i>ietuvių &a.iu&: nuo JJUiua.uieiiio i.41 
penKtaaieniu perauodama nuo 4:vni 
vai. p.p. iki 5:o0 vai. p.p. per tą pa
čią stotį. Šeštadieniais ir seKma-
dicuiais nuv »;3t»*u i»'.30 va». ryU>. 

Telef. 434-2413 
1490 A K . 

7139 S. MAPLEVTOOD A VE. 
CHICAGO. ILL. 60629 

uiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHMiiititmiuiuuiuiH 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
BEIKJU.Ū 

• 
Vizitinių kortelių naudojimas yra 

gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gra i i s s vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais pansiiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mą. 

lltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHlllllllIlllllIllll 
t ; J vairių prekių pas i r ink imas ne

brangia i ii mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXFRESS 

2501 W. 69 S t , Chicago, IlL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
IIIIIIIIIIIIIIIIHtUlIllIlIlUlUllIilIlIlUUUUl 

JESKAU PASKOLOS 

i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i imimii i imim 
IEŠKAU PASKOLOS — mokėsiu 

1 5 % N U O Š I M Č I Ų 
Galiu užstatyti Real Estate. 

V A C Y S — 4 3 6 - 9 6 6 7 
arba vakarais — 769-6259 

ilIlIlIiilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlillIlIlIlIL 

D Ė M E S I O 

didino galimybes pastovesnes tai , lapiai apima "įvairių nežinomu 
kos Artimuose Rytuose Deja, ara- • ir žinomų, tebesančių gyvų ir se-
bai, ypač valdantieji naftos at- niai žuvusių politkalinių, poetų 
•argas, eksporto suvaržymais i r ! eilėraščiai, užrašyti 1951 - 1956 
kainos kėlimu gerokai susilpni- Į m." To paties autoriaus yra ir 
no JAV politikos vientisumą. 

Penktadienį, 22 d., iš ryto fil. 
D. Korzonienė vadovavo simpo
ziumui tema "Lankymasis Lietu
voje ir kultūrinių ryšių palaiky
mas su Lietuva", kuriame tą 
klausimą diskutavo R. Jelionytė 
(apie dalyvavimą lietuvių kalbos 
kursuose Lietuvoje), K. Kotovai-
tė (apie ekskursiją i Lietuvą drau 
ge su Vasario 16-sios gimnazijos 
mokiniais), R. Dirvonis (apie 
Lietuvos menininkų bei kitokių 
kultūrininkų lankymąsi išeivių 
tarpe) ir G. Juodvalkis (pastara
sis, su žmona tik š.m. balandžio 
mėn. atsikėlęs iš Lietuvos i JAV 
pas savo tėvus). Vadovė ir pir
mos dvi diskutantės kalbėjo apie 

"Filosofinių minčių" rinkinys. 
Tiesa, "LKB Kronikos" paskuti
niuose numeriuose rašoma, kad 
Lietuvos pogrindyje (1980 m.?) 
išėjo "Perspektyvos" 11, 12,13, 
14, 15, 16, nr., "Alma Mater" — 
2 nr. "Rūpintojėlis" — 10, 11, 12 
nr., "Vytis" — 1,2,3 nr., 'Var 
pas" — 8 nr., "Ateitis" — 1 nr. 
Tačiau jų iki šiol nė vienas egz. 
nėra pasiekęs šį kraštą. Taip pat 
nėra gauti "Aušros" 17 ir 18 nu
meriai. 

Šeštadienį iš ryto buvo simpo
ziumas "Kokį įnašą jaunimas ga
li duoti lietuviškos visuomenės 
veikoje". Vadovavo fil. Vyt Ka-
mantas (PLB pirmininkas), dis-

| kutavo filisterės R, Lukienė bei 

JAY DRUGS VAISTINE 
2759 W. 7lst St.. Chicago. UI. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara šiokiadieniai* nuo £ «aL ryto Qd 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN. B.S., Registruotas vaistininkas , 

Tel. - 4 7 6 - 2 2 t) 6 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiui 

M. A. Š I M K U S 
LVCOME T A S SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Haptoft'jod, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

ki tokie b lankai . 
-liHIllUIIItlIlIlIlIlIlUllllIlUUUlUUUUIlilt 

V A L O M E 
KILIMUS I B BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
vtatf raštu grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

We'll help you make the right movė. 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AB PARDUOTI 

Kreipkitės J 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Paltskl Rotd 

Ttl. - 767-0600 

Ineependently owned and operatai 

IHIIIIIIUtlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIII 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariataa — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
HnmiimmiitHiiuimmiiiiiiiimimiHffl 

iiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiuiuiuuuiiintt 

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

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

SERAPINAS — 636-2960 
imnumumuiiinimiiitmiiiiMiii'»m»u 

jiHiuiiHiiiiiiimiuiiuiimiiminiiiiiuMi 

Liaudies menas ir kitkas 

a i apdrmud* nuo ngaiem ir autotno-
10% — 30% — SO% pigiau mokėsit 
biiio pas m o s . 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208 Vi West 95th Street 

Telef. — G A 4-8664 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4058 Archer Ave, 
Chicago, UI. 60632, tel. 927-5988 

D t, M E S I O 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. F IRESTONE TIKĖS. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filtera. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Strtet — Tel. GA 6-7771 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro . 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ry to iki 4 vai. popiet. 

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

TeL — W A 5-8063 

mimiiiiiiiiiuiiiiiiiimniimiiimimniin 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5896 
1MIIIIIII1I1III1III1III1II1I1I11U11II1111UII1I1II 

II Drauge II eJ eci 
^aJaosn 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TY 

2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
•tiiiiiiiiiiMtiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiniii 

REMKTTE "DRAUGĄ". 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

^UiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiuiiNiimiiiiiiiimiinii& 

| VALIO JAUNYSTEI! j 
= Los Angeles LB Jaunimo Ansamblio § 

"SPINDULYS" choras — 80 dainininhų | 

E i , J aunys t e ! Tykus buvo vakarėli*. Kur t a s Sal- I 
tinėlia. Kurtel ia i sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk 1 
mergele. Tėvynės maršas. Kad a š jojau. Šiandien mūsų | 
šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau I 
vakar. P laukia sau laiveli*. Per tamsią naktelę i r kitos 1 
populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom
pozitorių. 

Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Bronius 
Budriūnas. 

Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė i r Ona 
B^ auskienė. 

Sr. u iHninkas Raimundai Mickus. Fleitistė Kristina 
Mickutė t kordeonistas Rimas Polikaitia 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti j -
vairių liaudies meno darbų: ma-
džio, keramikos, drobės, t a ip 
pat gražiai papuoštų lėlių 

Apsilankykite } "Draugo" ad
ministraciją is pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams. ^ \ 

"Draugo" adresas: 4545 Wes1 

63rd S t , ChJeago, DL 80629. 
įimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiuiuitiH 
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Juigis Blekaitis 

K U D E N 5 R I T M U 
fllėrattlai 

• 
Išleido Algimanto Mackaus 

knygų leidimo fondas 1979. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. 

Kaina su persiuntimu $6.50 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t 
Chicago, EL 60629 

iimimmuitiimimimiiiiimiiitmiiimiti 
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A U Š R A 
(Nr. U ) 5 1 - W 5 5 / 

LIETUVA 
1978 m. gegužės b? 

1979 m. vasario 
Redagavo ir vardų rodyklę su
darė Jonas Dainauskas. Išleido 
Akademinė Skautijos Leidykla 
Chicagoje 1980 m 260 pusi. Kai
na su persiuntimu $5.85. 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

Illinois gyventojai dar prideda 30 
et valstijos mokesčio. 

nniimmimiiHiiiiimtmmiimiiiHiiiiim 

= Plokitelę iSleido Los Angeles LB Jaunimo ansamblis 
| "SPINDULYS". Kaina su persiuntimu 18.95. Užsakymus 
| siusti: DRAUGAS, kStf W. 6Srd St., Chicago, IL 606Ž9. | 
?UUUIIIUllUIPIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIUIHIIIIIIIIUUllinilllUIIIMUIIIIIIllllllll|||||UU|||||Ki 

Apsimoka skalbtis disn. DRAUGB, 
>MB «* ptaflaustal skaitomas tts» 
tuvių dtanrastk, gi skelbimu kai-
MS vr* 

* 



MODERNIOJI POEZIJA, ŠVIETIMO AKTUALIJOS 
Mokytojų studijų savaite (5) 

j tas nruo karto rengia, kad tokiu 
| būdu atgaivintų lietuviškus iai 
į dimus savo pasilinksminimuose. 

i GLOBĖJO ŠVENTĖ 
JUOZAS MASILIONIS 

Ketvirtadienis, rugpiūčio 21 į studijų savaites: ar ruošti, kur 
d. Dienos pirmininku pakvie-! ir kada ruošti, kokio pobūdžio 
čiamas V. Kavaliūnas. J. Masi- \ turėtų būti paskaitos. Nuomo-
lionis tęsia ' 'Vientisinio sakinio nių, žinoma, buvo labai įvairių, 
ir jo skyrybos" pamokas, paga- į bet daugumas pasisakė už Dai
liau prieidamas prie skiriamųjų į navą, pageidaudami ją daryti j jos valanda buvo 4 vai 
ženklų. į bent savaite anksčiau, daugiau I dovavo kun. Pranas 

''Atsimainymas'' buvo švęstas 
rugpiūčio 13 d., sekmadienį. Tą 
dieną buvo laikomos„Atsimainy-
mo" Mišios ir dėkota Kristui už 
glovą ir laiminimą parapijos ir 
parapiečiu. Eucharistinė parapi-

p. p. Va-
Bulovas, 

Antrąją šios dienos paskaitą | praktiškų mokyklinėmis temo- j dalyvaujant tikintiesiems. 
savo ir trečiąją iš 

ciklo skaito dr. R, Šilbajoris: 
"Modernioji ok. Lietuvos poezi
ja". Labai ūkanotas rytas da
vė, anot prelegento, gerą toną 

paskaitų mis paskaitų, bet neatsisakant 
ir šilbajoriškų, nes R. Šilbajo
ris visus sužavėjo. 

Vakare jaunojo R. Kiršteino, 
V. Dundzilos ir kitų rūpesčiu 

poetus supranta, 
į gilesnius klodus, 

moderniai paezijai nagrinėti, nes j kieme prieš baltąjį namą buvo 
ten yra daug neaiškumų, daug j suruoštas dainų ir "radijo" va-
nesuprantamų dalykų. Kai ku-! karas, 
riuos tokius 
kai pasir.eši 
kai kuriuos skaitai ir stebiesi, 
kaip galima daug ir skambiai 
rašyti ir nieko nepasakyti. Kiek 
giliau ir plačiau prelegentas pa
nagrinėja tris okup. Lietuvos 
modernistus: Mieželaitį, Juškai-
tį ir Gedą. Mieželaitis yra mo
dernios poezijos ok. Lietuvoje 
pradininkas, turįs žodžio ir ar
tistiškumo dovaną, sovietijos 
pripažintas, bet vis jaučiąsis 
nuskriaustas, neįvertintas. Jo
nas Juškaitis, iš paviršiaus žiū
rint, neryškus, remiasi ne tikro
vės formomis, o šešėliais, niuan
sais, laikomas mažu ir nereikš
mingu, bet gilesnis. Vyt. Gedos 

Mūsų kolonijose 
Maspeth, N. Y. 

PAVERGTŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ 

Liepos 13 d., sekmadienį gru
pė vyčių dalyva\o pamaldose Šv. 
Patriko katedroje New Yorke, de 
monstracijose aikštėje ir protesto 
programoje. 

Lietuvių dienoje Bamesville 
vyčiai gausiai dalyvavo. Iš Mas
peth nukeliavo pilnas autobu-

I sas ir dar atskirai automobi-
poezija dar gilesnė, jos prasmės j j i a i s $ didžiulė Lietuvių diena 
reikia ieškoti pačiuose giliau-1 rengiama' Lietuvos vyčių 144 
šiuose kloduose. 

Popietis buvo paskirtas aktu
aliesiems švietimo reikalams. 
Naujasis JAV LB švietimo ta
rybos pirm. Juozas Plačas pla
čiai ir išsamiai nušvietė švieti
mo tarybos darbų apimtį, fi
nansinę padėtį, vadovėlių leidi
mą. Šiuo metu švietimo taryba 
turi išleidusi vadovėlius ir pra
timus visiems aštuoniems pra
džios mokyklų skyriams ir 
aukštesniųjų mokyklų klasėms. 
Užsisakyti pas tų leidinių''san
dėlio vedėją (A. Kareiva, 5620 
S. Claremont Ave., Chicago, Ūl. 
60636). švietimo taryba leidžia 
mokytojams ir tėvams .Jįirnalą 
"Švietimo gaires1'.' Kvietė šį 
žurnalą prenumeruoti ir jame 
bendradarbiauti. Čia pat, sto
vykloje, išplatinta nemažas jų 
skaičius. Mokyklos turėtų jas į 
užsiprenumeruoti per vedėjus ar Į 
kiekvienas, bet mokytojų pa-į 
reiga savo žurnalą paremti ir \ 
išlaikyti. 

Laisvojoje tribūnoje buvo 
kalbėta apie būsimas mokytojų! 

kuopos, todėl atvyksta vyčiai iš 
visos apylinkės. Maspetho HO k. 
nariai yra uoliausi lankytojai ir 
palaikytojai jau eilę metų. 

L. VYČIŲ 110 KUOPOS 
VEIKLA 

Nuotaikingas šokių vakarėlis 
buvo birželio 20 d. Atsimainymo 
parapijos salėje. Nemaža vyčių 
grupė vaišinosi ir šoko bei žaidė 
lietuviškus žaidimus šeimyniš
kame vakarėlyje kurį vyčiai kar 

SVARBUS VYČIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Po seimo HO vyčių kuopos 
Maspeth, N. Y., susirinkimas 
įvyko rugpiūčio 3 d., trečiadienį. 
Atsimainymo parapijos salėje. 
Įvykusio Vyčių seimo apžvalga 
ir nutarimai pasakyti visiems na
riams. Seime dalyvavo žymus 
skaičius HO k. narių: centro vai 
dybos pirm. Pilypas Skabeikis su 
žmona Marian, kuopos pirm. Jo
nas Adomėnas su žmona Anta
nina, kun. Kazimieras Pugevi-
čius, lietuvių reikalų vadovas, j 
Anelė Skabeikis, iždininkė, jau pa 
darė puikų pranešimą iš seimo 
per Laisvės Žiburio radijo progra 
mą. 

Metinis balius — šokiai bus 
rugsėjo 13 d. Atsimainymo pa
rapijos salėje. Bus sutarta tiksli 
programa Motinos Kaupaitės mi
nėjimui jos 100 metų gimimo 
sukakčiai atžymėti. Ji yra Šv. Ka 
zimiero Seserų įsteigėja ir daug 
nusipelniusi lietuvė vienuolė. Mi 
nėjimas rengiamas rugsėjo 21 d., 
sekmadienį, Kultūros židinyje. 
Viena Šv.Kazimiero seserų kalbės 
minėjime, brolis Jurgis su vyčiais 
yra to minėjimo iniciatoriai ir 
pagrindiniai rengėjai. 

40 METŲ VEDYBINĖ 
SUKAKTIS 

Antanas ir Sally Zupkai šven
tė savo 40 metų vedybų sukaktį 
rugpiūčio 24 d. sekmadienį. At 
simainymo parapijos bažnyčioje 
buvo sukaktuvininkų intencija 

šv. Mišios. Jubiliatai su gausia 
artimųjų grupe dalyvavo pa
maldose. Po Mišių įteikė Šv. Tė
vo palaiminimą specialiu raštu. 
Mišių metu giedojo parapijos 
choras, o po pamaldų visi sveiki 
no ir vėliau pasivaišino J. Belec
ko restorane. Cia buvo jiedu pa
sveikinti ir palinkėta ilgiausių 
ir sėkmingiausiu metų. Pami
nėjimu labiausiai rūpinosi sūnus. 

Šv. Onos šodalietės d-ja atžy
mėjo savo 40 metinę sukaktį sek 
madienį, liepos 27 d. Narės pri
ėmė bendrą Komuniją, išklausė 
savo dvasios vadovo kun. Prano 
Bulovo pamokslo ir po to turėjo 

bendrus pusryčius su programa ir DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 10 d. • * 
sveikinimais 40-mečio sukakties I ~ 
proga. Šv. Onos sodalicija yra 1 dalyvavusi madų parodose su amerikiečiams. Visi nuoširdžiai 
yra viena gausiausių draugijų | 
Atsimainymo parapijoje. 

K R. 

Philadelphia, Pa. 
Lietuvių Tautodailės instituto 

Philadelphijos skyrius rugsėjo 
14 d., 12 vai. Šv. Andriejaus 
parapijos salėje rengia Marijos 
Raugienės mezginių parodą. 

Marija Raugienė, būdama mo
kytoja, dar Lietuvoje mokė jau
nimą mezgimo. Amerikoje yra 

savo darbais. Keletą kartų bu
vo surengusi savo individualias 
mezginių parodas lietuviams ir 

kviečiami dalyvauti 
LTI Philadelphijos 

skyriaus vaidyba 

Mūsų brangiai kolegei 

Dr. Irenai Sakavičiūtei - Jasienei, 
jos mylimai mamytei 

A. f A. OLGAI SAKAVIČIENEI 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame ir kartu mirus, 

liūdime 
KORP! FILIAE SAMOGITIAE KORPORANTES 

APIE GEDIMINĄ 
Pagal tradicija, prie Bayern-J 

burgo pilies 1241 metais žuvo, 
D.LK. Gediminas. Jį pašovė kry- • 
žiuotis, pirmą kartą pavartojęs į 
Lietuvoje šaunamąjį ginklą. Lie
tuviai esą supylė Gediminui at
minti piliakalnį Veliuonoje ir čia 
sudeginę ar bent laikę pašarvo
tą. Vilniečiai tvirtina, kad Gedi
mino kūnas buvo atlydėtas į Vil
nių ir ten sudegintas ant jo var
du vadinamo, bet ne Pilies kalno. 

Veliuoneičiai vadina savo pi
liakalnį Gedimino kalnu. 1922 
metais čia pastatytas kuklus Ge
dimino paminklėlis, o kan. J. Tu
mas-Vaižgantas pašventino kry
žių, kaip žmonės sakė, „pakrikš
tijęs Gediminą". 

S. Kolupaila iš „Nemunas" 

(Atkelta iš 3 psl.) 

Pastebėjęs, kad ne armijos 
gimdo tikėjimą, o tikėjimas 
armijas, VI. šakalys teigė, kad 
Lietuvos byla spręsis ne Lie
tuvoje, bet sovietinės imperijos 
griuvime, ir kad dabar lietuvių 
tauta laisvę pasitikti pasiruo
šusi geriau, negu buvo 1918 
metais. 

Tai tik svarbesnės užuomi
nos iš ilgo Vlado Šakalio pra
nešimo, kurį apie 20 asmenų 
Vliko įstaigoje Washingtone 
išklausė su dėmesiu ir vėliau 
pateikė jam eilę klausimų. 

Kor. 

A. + A. 
ALOYZUI BARONUI mirus, 

žmoną NIJOLĘ, sūnus GINTARĄ ir SAULIŲ skaus
mo prislėgtus nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Kazys ir Stase Maurukai 
Olga Tilindiene 
Albertas ir Asta Snarskiai su seimą 
Aigis ir Halina Til'mdžiai su šeima 

Rašytojui, "Draugo" redaktoriui 
A. f A. ALOYZUI BARONUI mirus, 
žmonai NIJOLEI, sūnums GINTARUI ir SAULIUI 
bei kitiems artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą. 

Lietuviu Bendruomenes Cicero Apylinke 

A. f A. 
MARCELEI GAILIENEI mirus, 

dukterims ONAI ZUBAVICIENEI, MARIJAI LAU-
ŽECKIENEI ir ANTANINAI RUČINSKIENEI ir jų 
šeimoms reiškia gilią užuojautą 

ALEKSANDRAS ir LAIMA PLATER1AI 

Pranešame visai lietuvių visuomenei, 
6:30 vai. vakaro mirė rašytojas 

P5m 

kad 1980 m. rugsėjo 7 d. 

ALOYZAS BARONAS 
Gyveno, Cicero, Illinois. Gimė Lietuvoje, Vabalninke. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Nijole, sūnūs Gintaras ir 

Saulius, Lietuvoje sesuo Janina Sribikienė ir jos duktė Benedikta; 
uošviai Stefa ir Benas Dundai, svainiai Jūratė Maurukienė su vyru 
Algiu ir jų vaikai krikšto sūnus Rimas, Darius ir Daiva, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioj, 1446 S. 50 Ave., 
Cicero, Illinois. Lankymo valandos nuo 2 vai. iki 9 vai. vakaro. 

Atsisveikinimas su velioniu trečiadienį, rūgs. 10 d., 7:30 vai. vak. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo II dieną. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje.gėlių prašoma aukoti Lietuvių Rašytojų draugijai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, sūnūs ir gimines. 
Laidotuvių direkt. Vasaitis-Butkus, Tel. — OL 2-1003. 

A. + A. 
ALGIRDUI MIKULAI mirus, 

jo mamytei A. Mikulienei, sesutei Verutei 
Mykolaitienei ir jos seimai draugišką už
uojautą reiškia ir kartu liūdi 

Vanda ir Antanas Brazdžiūnai 
Lionė ir Antanas Skeivelai 
Shirley ir Laisvūnas Skeivelai 

Nepakeičiamam Vyskupo M. Valančiaus kuopos 
bičiuliui rašytojui 

A f A. ALOYZUI BARONUI mirus, 
jo žmoną NIJOLĘ, sūnus GINTARĄ ir vyr. moksleivių 
ateitininkų būrelio nari SAULIŲ nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Vysk. M. Valančiaus Cicero Kuopos 
Ateitininkai, Globėjai ir Tėvų Komitetas 

Brangiam prieteliui 

A. f A ALOYZUI BARONUI 
amžinybėn iškeliavus, žmoną NIJOLĘ ir sūnus GINTA
RĄ ir SAULIŲ nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

ALGIS GRIGAS 

Mielam ir maloniam rašytojui 
A. f A. ALOYZUI BARONUI 

mirus, 
nuoširdžiai užjaučia jo žmoną N i j o l ę , 
sūnus G i n t a r ę ir S a u l i ų , visus arti
muosius ir rašytojus, netekusius lietuviško 
žodžio kūrėjo. 

JAV LB KULTŪROS TARYBA 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
d&ir-

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
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 

Tel . 47fr-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. f A. OLGAI BRUČIENEI mirus, 
jos vyrui PETRUI, sūnums RIMANTUI ir ALGIMAN
TUI reiškiame nuoširdžia užuojautą. 

Steponas Viščius 
Jonas Viščius 
Agota Viščiūte-šuopienė| 

• \ 



X Pedagoginį lituanistikos 
institutą (1980. IX. 6) užsire
gistravo į pirmą kursą 18-ka 
naujų klausytojų, daugumas 
sumokėdami ir privalomą mo
kestį už pirmąjį semestrą. Lau
kiama, kad rugsėjo 13 d. dar 
padidins pirmos registracijos 
dienos skaičių. Institutas džiau
giasi sąmoningais lietuviais jau-
nuoliais,-ėmis, kurie ryžtasi kop
ti aukščiau lituanistinių mokslų 
laiptais. 

X Indrė M. Bauža, anksčiau 
gyvenusi Los Angeles mieste, 
persikėlė į Santą Monicą, Calif. 
Ji savo tarnyboje Bank of Ame
rika buvo pakelta i assistant 
viceprezidentės postą energijos 
paskolų skyriui tvarkyti. Tar
nybos reikalais buvo neseniai 
išsiųsta į Quebecką, o grįždama 
dar sustojo pas savo tėvelius 
Wisconsine atšvęsti savo močiu
tės Stefanijos Baltūsienės 80-jį 
gimtadienį. Taip pat ji atsiun
tė 10 dol. auką, už kurią nuo
širdžiai dėkojame ir linkime vis 
aukščiau kilti profesiniais laip
tais. 

x Dalia Bilaišytė vadovaus 
grupei studentų ir moksleivių, 
kurie ruošiasi atlikti programą 
gegužinėje Ateitininkų namų so
dyboje rugsėjo 21 d. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Dailininkas Jurgis Juodis, 
ne Jurgis Juodelis, kaip klai
dingai parašyta "Drauge" VUI. 
30 d. numeryje, su savo kūrinių 
paroda atvyksta į Les Angeles. 
Paroda atidaroma rugsėjo 27— 
28 d. šv. Kazimiero parapijos 
patalpose. Tomis dienomis 
vyksta Californijos Lietuvių 
diena su plačia ir įvairia kultū
rine, visuomenine ir sporto pro
grama. Parodos atidarymas 
rugsėjo 27 d., šeštadienį, 6 vai. 
popiet. 

— Dr. Algis Kabaila, lietuvis 
profesorius iš Australijos yra 
pusmečiui atvykęs į Ameriką ir 

i mokslinius tyrinėjimus atlieka rms pažvmejimus (bluenbbon). _ . .. . . „ *TJi ,. • • i _/ !Texas universitete Austai mie-Ses. Adele jau ne pirmą kartą 

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 10 3. 

X Prezidentinis kandidatas 
Ronald Reagaai su Illinojaus gu
bernatorium Thompsonu pirma
dienį, kaip ir buvo žadėta, atva
žiavo į Chicagos lietuvių centrą, 
Marąuette Parką. Automobilių 
vilkstinė sustojo prie lietuvių 
bažnyčios, jį pasitiko lietuvių 
didelė minia, mergaitės tauti
niais drabužiais. Susipažino su 
lietuviais respublikonų vadais ir 
Lithuanian Plaza Court (6© 
gatve) pėsčias buvo palydėtas 
iki "Ramunės" restorano, kur 
valgė priešpiečius. Buvo dau
gybė fotografų ir filmuotojų. 
Vakare rodė visi televizijos ka
nalai ir aprašė didžioji spauda. 

x Ses. M. Adelės Šv. Kazimie
ro seserų vienuolijos narė, įvai
rių gėlių augintojų konkurse 
Marąuette Parke laimėjo ketu
rias pirmąsias premijas ir įvai-

mu. ŽVAIGŽDUTĖ 
l^toMflL^'* J* Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plsčas. Medžias* siusti: 3206 W. 6Sfli 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicaįps skyriam 

Chfcago, n . 60629 

savo išaugintomis gėlėmis yra 
pelniusi tokį gražų pripažinimą,, N e w 
Sveikinimai seselei ir sėkmes j , _ ^__„ . „ ,? ., *_«_ 

ste. Rugsėjo viduryje yra nu
matęs vykti į Chicagą, o vėliau 

ateityje. 
X Saint Anthony Savings 

bankas, Cicero, UI., į "Draugo" 
! banketą paėmė stalą ir atsiuntė 
250 dol. auką. Banko egzekuty-
vinis sekretorius yra Juozas F. 
Gribauskas, lietuviškų įstaigų ir 
jų veiklos rėmėjas. "Draugo" 
parengimų komitetas nuoširdžiai 
dėkoja. 

x Bronius Petrauskas iš Juno 
Beach, Fla., buvo atvykęs ke
lioms dienoms į Chicagą ir ap
sistojęs dr. P. Kisieliaus šeimoje. 
B. Petrauskas eina aukštas pa-

x Sofija Sakalienė ir duktė į reigas vienoje kompanijoje Flo-
Aldona, anksčiau gyvenusios j ridoje, o laisvu laiku lanko lie-
Marąuette Parke, įsikūrė Vai- į tuvius, išsibarsčiusius įvairiose 
paraiso, Ind., kur buvo iškelta vietovėse, ir platina lietuviškas 
Aldonos Sakalaitės darbovietė, knygas. Chicagoj, be kitų įsipa-
Jos ten džiaugiasi nuolat "Drau
go" atsilankymu su žiniomis. 

reigojimų, jis aplankė "Draugo" 
redakciją, painformuodamas 

Ign. Sakalas buvo ilgametis j apie Floridos lietuvių veiklą, ir 
"Draugo" redaktorius ir spalio i administraciją, peržiūrėdamas 
19 d. bus ketveri metai nuo jo 
mirties. Sukaktis bus minima 
Marijonų koplyčioje 11 vai. šia 
proga S. Sakalienė ir A. Saka-
laitė įteikė 40 dol. auką "Drau
gui" stiprinti. 

x Standard Federal Savings 
bankas vis daugiau plečia ryšius 
su lietuviais ir lietuviškomis įs
taigomis ir labai remia lietuviš
kus sąjūdiuis. Standard Fede
ral Savings paėmė į "Draugo"' 
banketą stalą. t. y. 10 bilietų sa
vo tarnautojams, prisiuntė už 
stalą 250 doL auką, o dabar 
dar atsiuntė koncerto ir vaka
rienės proga 250 dol. Standard 
Federal Savings vicepirminin
kas yra solistas Stasys Baras, 
direktorius Lietuvių katalikų 
spaudos draugijos, kuri leidžia 
dienraštį "Draugą". "Draugo" 
vadovybė ir parengimų komite
tas už spaudos parėmimą nuo
širdžiai dėkoja. 

X Inž. Pranas UrbaUs iš 
Lighthouse Point, Fla., LB apy
linkės vardu siųsdamas "Drau
gui" 25 dol. auką, tarp kita ko. 
rašo: "Sveikiname Draugą ir 
linkime mūsų dienraščiui ištver
mės, stiprybės ir sėkmės! Die
vas telaimina visus Draugo dar
buotojus, jo leidėjus ir redak
torius. Draugas yra lietuviš
ko žodžio švyturys ir kartu kel
rodis kovoje už Lietuvos laisvės 
atgavimą". Už auką ir linkėji
mus nuoširdžiai dėkojame. 

X Alfonsą Kelpša iš Chica
gos, apsilankiusi "Drauge", pa
skyrė 10 dol. aukų savai spaudai 
stiprinti. Labai ačiū. 

X V. Kazlauskas iš Los Ange
les yra atsiuntęs "Draugui" 
stiprinti 10 dol. auką. Nuošir
džiai dėkojame. 

X Aukomis "Draugą" parėmė, 
siųsdami laimėjimų bilietų šak
neles po 8 dol.; J. P. Pažemė-
nas, Jamaica, N. Y., E- L Čiup-
linskas, Toronto, Canada, 7 dol.: 
Zuzana Petrauskienė. Chicago, 
IU., ir 10 dol. Stasys Pakulis, Ci
cero, HL Nuoširdžiai visiems 
dėkojame. 

x Midland Taupymo bendro
vei reikalinga 

TARNAUTOJA - TET LER 
su patyrimu ar be. Skambint. 
254-447L (ak.). 

naujausius leidinius, kuriuos 
būtų galima platinti Floridos lie
tuvių tarpe. Taip pat paliko 10 
dol. auką, už kurią nuoširdžiai 
dėkojame. 

X Ch. L. SuvaJkiečkj piknikas 
bus rugsėjo 14 d., sekmadienį, 
Vyčių salėj. Veiks virtuvė, ba
ras, bus dovanų, gros orkest
ras. Pradžia 12 vai. 

x lietuviškas muzikinis ra
dijo "Kaleidoskopas'' rugsėjo 
10 d. duos pasikalbėjimą su ne
seniai iš pavergtos Lietuvos iš
trūkusiu Vladu Šakaliu. Pro
grama prasideda 7:05 vai. vak. 

X Kun. Juozas Prauskis, no
rėdamas išvengti rudeninės 
šienligės, išvyko porai savaičių 
i Pompano Beach, Fla. Grįš ir 
vėl pradės spaudos informacijos 
darbą Amerikos Lietuvių tary
bos būstinėje rugsėjo 20 d. 

X Miesto bibliotekos paskai
tų cikle apie lietuvių liaudies 
dainas ir jų poveikį emigracijai 
šiandien kalbės ir filmą rodys 
Elena Bradūnaitė 7 vai. vak. 
bibliotekos patalpose 6120 S. 
Kedzie Ave. Visi kviečiami. 

x Milą Alevander paroda 
"Mėlynosios antkapių atspau-
dos" vyks Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje rugsėjo 13-21 
d. Atidarymas bus penktadienį, 
rugsėjo 12 d., 7-9 vai. vak. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

x Atsiskaitydami už laimėji
mų bilietėlius, aukų po 10 dol. 
spaudai stiprinti pridėjo šie as
menys : 

A. Lakas, Chicago, UI., 
S. Gotceitas, Toronto, Ca

nada, 
Vladas Mieželis, Fhoenbc, 

Ariz., 
Br. Pabarčius, Chicago, m., 
B. Grajauskas, Hamilton, Ca

nada, 
S. Rakauskas. Hamilton, Ca

nada, 
K. Martinkus, Chicago, BĮ., 
A. Piežinis, Hot Springs. Ark.. 
Antanas Matukas, Chicago, 

Ulirois, 
A. Tamošiūnas, Chicago, Dl., 
Jonas Jasaitis, Chicago. BL, 
Leonas Bajorinas, Bingham-

ton, N. Y. 
Nuoširdi padėka visiems sa-

vos spaudos rėmėjams. 

ką. Spalio 6—8 d. dalyvaus 
mokslinėje konferencijoje Wa-
shingtone. 

— JAV LB Visuomeniniu rei
kalų taryba palaiky ryšius su 
VVashingtone veikiančia „Inter
national Human Rights Law 
Group". Si organizacija ruošia 
konspektą žmogaus teisių srities 
darbuotojams. Jame bus .pateik
tos taisyklės kaip pateikti Jungti
nėms Tautoms ir kitoms valdi
nėms įstaigoms peticijas bei in
formaciją žmogaus teisių panei
gimo klausimais. 

— Antanas Mažeika, Newport 
Beach, Calif., veiklus jaunesnio
sios kartos lietuvis, Los Angeles 
Lietuvių Fronto bičiulių sambū
rio pobūvyje rugsėjo 21 d. pra
ves jaunimo pokalbį jaunimo 
veiklos Lietuvos laisvės kovoje 
klausimu. Antanas Mažeika bu
vo vienas iš j^ųpindinių organi
zatorių, suruošusių sėkmingas 
pavergtųjų tautų demonstraci
jas prie rusų konsulato San 
Francisco mieste. 

MIMI 
Mano šuniuko vardas Mimi 

Mimi buvo balta, jos plaukai bu
vo trumpi ir susisukę. Aš ją 
labai mylėjau. Ji touvo gera ir 
manęs klausė. Aš ėjau su ja 
pasivaikščioti. Mimi su mumis 
jau nebegyvena, nes ją suvaži
nėjo mašina. Aš dabar turiu 
kitą gyvulį. 

Lana Lukoševičiūte 

BEŽDŽIONĖ 
Aš buvau matęs beždžionę 

zoologijos sode. Aš sužinojau, 
kad beždžionės valgo pieštukus, 
trintukus, bananus ir kad jos 
laipioja po medžius. Beždžionės 
gyvena šiltuose kraštuose, džiun 

tame aukšte su gražiu balkonu 
nuo jūros pusės. Man labai pa
tiko eiti į paplūdimį ir maudy
tis juroje, ypač kai bangos bū
na didelės. Kartą man į koją 
įkando medūza. 

Grįžtant namo, buvome su
stoję Washingtone. Ten aplan
kėme Arlington Memorial, Lin
coln Memorial, pravažiavome 
pro White House ir Capitol. 
Taip ir praėjo mano vasaros 
atostogos. 

Jomis Dainius, 
Montrealio lit. m-los mokinys. 

Kanada. "Liepsna". 
MANO ZUIKIAI 

Vieną kartą aš turėjau du 
zuikius. Kai aš išleidau juos, 

glėse. Beždžionės labai protingi' ™™f iš jų kasė ir kasė. Mano 
sutvėrimai, bet jos nekalba. 
Beždžionių yra daug rūšių: go
rilų, orangutangų, šimpanzių ir 
dar daugiau. 

Marius Bijūnas 
Abu Montrealio lit. m-los mo

kiniai. Kanada. "Liepsna". 
ATEITIS 

Pamiškėje stovi penki medi
niai barakai. Prie jų beveik vi
sos šviesos užgesintos ir žmonių 
nėra. Tylu. Tik ramus miško 
ūžimas. 

Iš miesto skubėdama grįžta 
jauna mergaite. Jai devyniolika 
metų. Jos plaukai šviesūs, akys 
mėlynos. Ji labai liūdna, Įeina 
į baraką ir tyliai susiranda savo 
lovą. Visos kitos jos draugės 
jau seniai miega, bet ji negali 
užmigti. Galvoje maišosi viso
kiausi prisiminimai. 

— Viktorija, kodėl taip vėlai 
sugrįžai? — paklausė ją atsi
budusi kaimynė. 

— Laukiau žinių apie savo 
tėvus. Jokių žinių, tie žmonės 
nieko nesužinojo. ,' 

Tikra bėda. Aš irgi lau
kiau žinių apie savuosius ir su
žinojau, kad mano brolis peršau
tas, bet dar g, *as, dabar yra 
Jugoslavijoje. Tu esi vienintelė 
šiame barake, kuri dar nes-'si-
rviai artimųjų. Aš užjaučiu ta-

bet nenusimink, greitai ką 

tėvelis sakė, kad ji turės mažiu
kų zuikučių. J i turėjo septynis. 
Už penkių savaičių ji turėjo dar 
tris zuikius. Vienas numirė dar 
liko devyni Neužilgo mums 
reikėjo juos parduoti, kadangi 
mano juodas zuikis man įkando. 
Tėvelio draugas man davė de
šimt dolerių už juos. Kitus du 
atidaviau savo draugui Tadui 

Kęstutis Gorodeckas, 
Los Angeles lit. m-los moki

nys. "Saulutė". 

M O K Y K L O N 

Rudenėli, kam skini 
Po lapelį nuo šakų, 
Kam paukštelį tu veji 
Ant sparnelių iš miškų? 

Nusiskynus žiedelius 
Vasarėlė jau išėjo, 
Rudenėlis pamažu 
Lapais žemę sėjo . . . 

Mokyklon, mokyklon, 
Varpelis jau šaukia, 
Nėra laiko žaisti 
Darbeliai mūs laukia. 

Taip skuba Rasutė, 
Ją lenkia brolelis, 
O klasėje laukia 
Medinis suolelis. 

Čia mokos mergaitės, 
Čia mokos berniukai, 
Šeštadienio rytą 
Vaikai lietuviukai. 

Jie skaito ir rašo, 
Lietuviškai moka, 
Daineles dainuoja, 
Suktinį pašoka. 

Alb. Kašiubienė 

Piešė Sabina Markvaldaite, Marąuette Parko lit. mokyklos mokine. 

dėlę tvorą su vartais. Namas 
turėtų daug kambarių su gra
žiais baldais. Name būtų tar
nai kurie valo kambarius. Aš 
turėčiau didelį miegamąjį kam
barį su didele lova. Kambarys 
būtų paruoštas su auksu. Vasa
ros metu aš skrisčiau aplink 
pasaulį su lėktuvu. 

Darius M inkūnas, 
Šv. Kazimiero lit. mokyklos 

mokinys, Clevelande. 

SALDAINIS 
Į maisto produktų krautuvę 

įeina 5 metų "vyras". 
— Duok man saldainį, kad 

galėčiau jį čiulpti ligi vakaro, 
taip pasakęs padėjo ant sta-

lotris pinigėlius po vieną centą. 
Pardavėjas jam padavė mažą 

saldainį. 
— Ar negalėjai duoti didesnį, 

šį aš greit sučiulpsiu. 
— Dabar ruduo, dienos su

trumpėjo, užteks ir to iki va
karo — maloniai šypsojosi par
davėjas norėdamas greičiau at
sikratyti įkyraus pirkėjo. 

UETUVIU TAUTOSAKA 
Senas jautis vagos negadina. 
Senystė — ubagystė, 
l iga pėsčia nevaikščioja: rai

ta jodinėja. 

Senovėje lietuviai karvelį taip 
pamėgdžiodavo: "Kur tu, kur 
tu, ten aš, ten aš. Padūks vy-
ruks, žirnių pabers, sulesim mes. 
Va kur, va kur, ir tau, ir man 
užteks grūdų, užteks grūdų". 

Ištark greitai: "Žalioj girioj 
dėdė gerą girą gėrė ir gyrė, kad 
labai gera gira". 

DĖKINGAS SAVO 
TĖVELIAMS 

I. Zmuidziniene deklamuoja per kar. 
Juozapavičiaus saulių kuopos vakarie
nę Clevelande. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

x SoL Margarita ir Vacys 
Momkai sudarė pilną stalą į 
"Draugo" koncertą, kuris bus 
rugsėjo 14 d. Jaunimo centre. 
Abu Momkai jau daugelį metų 
dainuoja Lietuvių operoje, gie
da Marąuette Parko liet. par. 
chore ir dalyvauja visuomeni
nėje veikloje. 

X Dr. Rimvydas Šilbajoris 
kalbės Chicagos knygyne, 78 E-
VVashington St., ketvirtadienį, 
rugsėjo 18 d., 1:30 vai. p. p. 
Preston Bradley salėje. Jo pas
kaita yra dalis "Amerikos et
ninio palikimo" programos, ku
rią remia "National Endow-
ment for the Humanities". 

x Sol. Algis Grigas, Lietuvių 
operos baritonas, užsisakė be
veik visą stalą į "Draugo" kon
certą, kuris bus ateinantį sek
madienį, rugsėjo 14 d., Jaunimo 
centre. 

X Marcelė Mockaitis, čikagie-
tė, savai spaulai stiprinti įteikė 

nors iš jų išgirsi. Labanaktis, 
Viktorija! 

— Labanaktis, Angelika! 
Vistiek Viktorija neužmiega. 

Jos mintys visur keliauja. Gal
voja apie namus New Yorke, 
Amerikoje, kuriuose dar 
prieš metus su tėvais ir vyres
niąja seseria Lidija gyveno. 
Jos tėvai buvo atvažiavę į Ame
riką po Antrojo Pasaulinio 
karo. Viktorija norėjo lankyti 
universitetą, bet staiga viskas 
pasikeitė. Ji retai tada pagalvo
davo, kad tikrai bus karas ir 
dar pati atsiras kariuomenėje. 
Taip, ir moterys sulaukusios 
aštuoniolikos metų amžiaus bu
vo pašauktos į kariuomenę. Ne
galėjo pabėgti nė j Kanadą, nė 
į Meksiką, nes tos dvi valstybės 
taip pat kariavo. Viskas prasi
dėjo Afganistane, vėliau Irane 
ir Irake. Sovietų Sąjunga šiuos 
tris kraštus buvo beveik pagro
busi. Amerika ir kiti kraštai 
negalėjo vien tik stebėti šiuos 
rusų nusikaltimus. Prasidėjo 
karas ir ji kariavo Jugoslavijo
je ir kelias savaites Afganis
tane. 

(Bus daugiau) 
Lina Klimaitė, 

Rochesterio lit. m-los mokinė. 
MANO ATOSTOGOS 

šią vasarą buvome nuvažia
vę i Virginia Beach. Su mumis 
kartu važiavo ir mano pussese
rė Regina. Ten taip pat atva
žiavo mano dėdė ir teta iŠ Co-
lumbus. Ohio. Buvome apsistoję 

Jei aš turėčiau daug pinigų, 
aš nupirkčiau daug turto savo 
tėvams ir seneliams. Aš duo
čiau pinigų vargšams ir nupirk
čiau maisto tiems, kuriems rei
kia. Aš pats važinėčiau po pa
saulį ir duočiau pinigų visiems, 
kuriems jų trūksta. 

Aš sudaryčiau kariuomenę ir 
išlaisvinčiau visus kraštus iš 

tjk l komunistų vergijos. Pripažin
čiau visus kraštus laisvus. 

Aš sau nusipirkčiau tik ko 
noriu ir daug lietuviškų knygų. 
Duočiau daugiausia pinigų Lie
tuvai ir visiems lietuviams, kad 
jie užaugtų lietuviais, galėtų 
daug gero Lietuvai padaryti ir 
jai laisvę iškovoti. 

Šį rašinį rašau todėl, kad ma
no tėvelis mane lietuviu užaugi
no ir siuntė į lietuvišką mo
kyklą. 

Tadas Dabšys, 
Los Angeles šv. Kazimiero] 

parapijinės mokyklos mokinys. 
"Saulutė". 

piovė veidą. Jis sakė, kad ne
skauda. Vieną dieną ant mūsų 
"patio" aš įsipioviau kojos pirš
tą. Tėtei pritrūko medžiagos, 
tai nebaigė statyti. Aš lipau 
ant stalo ir užsigavau į aštrų 
kraštą. Visai neskaudėjo. Ma
no sesutė niekada nesusižeidžia. 

Matas Stanevičius, 
Hamiltono "Vysk. M. Valan

čiaus" lit. m-los mokinys. Ka
nada. "Jaunystės Aidai". 

10 dol. auką, už kurią nuošir-1 dideliame viešbutyje prie pat 

NUSKRIDO Į DANGŲ 
Vieną kartą berniukas rado 

balioną. Kiti trys berniukai no
rėjo sudraskyti jo balioną. Jie 
sugavo tą berniuką ir strėle su
badė jo balioną. Tas berniu
kas nubėgo ir surado daugiau 
balionų. Jis pasiėmė visus tuos 
balionus ir nuskrido į dangų. 

Algis Driemionas, 
Hamiltono "Vysk. M. Valan

čiaus" lit. m-los mokinys. Ka
nada, "Jaunystės Aidai". 

MANO ŠEIMOS NELAIME 

Mano mama piaustė mėsą. Ji 
įsipiovė su dideliu peiliu pirštą. 
Bėgo truputis kraujo. Mano se
sutė ir aš tuo metu buvome mo-

PiešS Kathy Morkūnaitė, Kr. Donelai
čio lit. m-los spec. klasės mokinė. 

KODĖL Aš NORfcČIAU 
PAMATYTI LIETUVA? 

Aš labai norėčiau pamatyti 
kaip atrodo Lietuva, Mamytė 

Užgimusį kūdikį reikia išmau
dyti šaltame vandenyje, tai jis 
užaugs labai stiprus ir drąsus. 

(Veliuona). 
DD3VAS KREMLIUJE 

(Juokinga pasaka) 
Kartą Stalinas nutarė pas sa

ve pasikviesti Dievą į svečius, 
tą didįjį savo priešą. Tiesą pa
sakius ir nelaikė "dideliu prie
šu", nes nugalėjo Hitlerį, už
migdė Chruchilį ir amerikiečius, 
laimėjo Kiniją su 600 milijonų 
žmonių. Atsisėdo ir rašo laiš 
ką: 

"Draugui Dievui, iš draugo 

Stalino, Maskvoje. 
Brangus drauge Dieve! 
Atvyk į Kremlių. Tu mano 

pats didžiausias priešas, tai tie
sa (bet, rodos, sakei, kad rei
kia mylėti priešus). Aš tavęs 
laukiu, gal būt, mes rasime ben
drą kalbą. Tu mylėjai elgetas, 
aš visą rusų tautą (200 mil.) pa 
verčiau elgetom. Tu valdyk dan 
gų, o aš žemę. 

Draugiškas jums — Josif 
Džugašvill - Stalin". 

Atsakymo negavo, bet Dievas 
atvyko. Užsidarę Kremliuje kai 
bejosi. Niekas nežino, apie ką 

pasakojo, kad Lietuvoje labai Į kalbėjo. Po Dievo vizito Stali-

džiai dėkojame. j paplūdimio. Butas buvo dešim- kykloje. Tėvelis skutosi ir įsi-

gražu. Ten žydi gražios gėlės 
ir daug yra miškų. Aš norėčiau 
pasimaudyti Nemune. Norėčiau 
prie Baltijos surasti gintaro. 
Nueičiau i Gedimino pilį ir pasi-
melsčiau prie Aušros Vartų. 
Mamytė sakė, gal kai būsiu vy
resnė, galėsiu nuvažiuoti į Lie
tuvą. 

Rasa Bublytė, 
Šv. Kazimiero lit. mla Oeve-

lande. 

PINIGAI 
Jei aš turėčiau daug pinigų, 

aš pasistatyčiau didelį namą. 
Lauke būtų fontanai ir basei
nas. Aplink namą turėčiau di-1 dar nežinomas. 

nas buvo labai piktas. Enkave
distams Stalinas įsakė parūpinti 
asilą, kad Dievas galėtų grįžti 
namo. Dievas užsėdo ant asilo, 
bet asilas nė krust (asilai mėgs
ta užsispirti). Tada Stalinas sa 
ko Dievui: "Štai ir to vieno asi
lo nesuvaldai, o kaip man rei
kia 200 milijonų asilų (rusų) 
valdyti". Dievas nutylėjo, bet 
pagalvojo, ar ilgai taip bus. Da
vė suprasti, kaip jam bus, kai 
po mirties pas Jį atvažiuos. 
Tikrai, po savaitės Stalinas mi
rė (o Dievas — ne). Daug kal
bėti, dar nereiškia viską galėti. 
Juo labiau, kad ir pats galas 


