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MASKVOS PROPAGANDINIS 
TINKLAS 

Maskva propagandai išleidžia bilijonus 
VVashmgtonas. — Sovietų Ru

sija, kaip vėliausi duomenys ro
do, per metus išleidžia 2 bil. dol. 
komunistinei ir prieš nukreiptai 
propagandai skleisti. Tuos duo
menis pateikė, Central Inteli-
gence Agency, pareikalavus kong 
reso nariui Ascbrook (R. — O-
hio), kuris yra kongreso Inteli-
gence komiteto narys. Šios žinios 
tačiau liečia tik rusų šnipinėjimą 
kituose kraštuose, nes CIA drau 
džia viešai atskleisti sovieti
nių šnipų veiklą Amerikoje. 

Transliacjos 84 kalbomis 
Kaip skelbiama tame doku

mente, Sovietų Rusijos propagan
da planuoja ir diriguoja aukš
čiausieji Sov. Rusijos pareigūnai. 
Didžiausia propaganda yra nu
kreipta prieš Ameriką, norint ją 
atskirti nuo sąjungininkų ir taip 
sudaryti vaizdą, kad Amerika yra 
imperialiste ir rasiste. Ypač Sovie 
tų Rusijos propaganda nori suda
ryti pasuliui įspūdį, kad Ameri
kos ginklavimasis sudaro grėsmę 
pasaulio taikai. Kaip matoma, 
Sovietų Rusija suorganizavo mil
žinišką kampaniją prieš norima 
Amerikoj pradėti gaminti neut
rono bombą. Maskva taip pat no
rėjo įtaigoti pasauli,"kad Italijoj 
pagrobtas ir vėliau nužudytas po
litikas Aldo Moro yra CIA auka. 
Lygiai taip pat Sovietai skelbia, 
kad Amerika nori padėti V. Vo
kietijai taptj atomine šalimi. Vi
sam šiam reikalui pasiekti, Sovie
tai turi platų radijo tinklą. Trum
pomis bangomis sovietinė propa
ganda perteikiama net 84 kalbo
mis. Dvj sovietinės agentūros 
Tassas ir Novosti pateikia užsie
niui savo žinias be jokio užmo-
kesnio. Daug padeda propagan
dai 75 komunistų partijos užsie
nyje, ne komunistiniame bloke, 
turinčios 3.5 mil. narių. Taip pat 
gausu įvairių draugijų, kurios tu
ri nekaltus vardus, daugiausia pa
deda, kaip tik komunistų idėjos 
skleidimui. 

Naudoja falsifikuotus 
dokumentus 

Apie 500 Sovietų Rusijos žur
nalistų, besidarbuojančių užsie
nyje* yra taip pat ir saugumo a-
gentai. Sovietų Rusijos saugumas 
KGB padeda užsieny dirban
tiems šnipams, parūpindama 
reikiamą medžiagą ir dokumen
tus ir siųsdamas agentus į reikia
mus kraštus. Visos šios įstaigos, 
o taip pat pridėjus Kubą ir sovie
tinį Rytų Europos valstybių blo
ką yra pajėgios suorganizuoti no
rima prieš Ameriką ar kitą kurį 
kraštą kampaniją. 

Sovietų Rusija suorganizuoja ir 
įvairias kitas, jai tarnaujančias 
organizacijas. Pasaulio Taikos ta
ryba, kurios skyriai yra 180 kraš
tus, faktinai yra svarbiausias so
vietinės propagandos frontas. 
Šiuo metu vykstąs Kuboje jauni
mo festivalis yra taip pat komu
nistiniam reikalui pajungtas. 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 7 d.: Domininkas. 

Klaudija, Sirvydas, Jogilė. 
Rugpiūčio 8 d.: Kajetonas, 

Lelija, Tulgirdas, Daiva. 
Saulė teka 5:50 vai., leidžiasi 

8:02 vai. 

ORAS 
Chicagoje ir apylinkėse šian

dien malonus oras. Temperatū
ra apie 80 1. 

Sovietai čekistai naudoja įvai
rius padirbtus dokumentus, ku
riais norima suniekinti oficialūs 
Washingtono asmenys. Įvairiais 
padirbtais dokumentais piūdo-
mos viena su kita laisvųjų valsty
bių pareigūnai. 

Nuo II-jo pasaulinio karo 
pabaigos Sovietų Rusija kovojo 
prieš kiekvieną JAV ginklo gamy
bą. Atominė bomba buvo nuo
latinis Sov. Rusijos -propagandos 
taikinys, kol pagaliau pati Sovie
tų Rusija tokią bombą pasigami
no. 

Vienas vėliausių prieš Ameri
kos ginklus suruoštus pasaulinio 
masto propagandinių triukšmų 
yra kova prieš neutrono bombą, 
kurią Maksva pradėjo 1877 m. 
rugpiūčio mėnesį. Rusija įrodinė
ja, kad bomba yra nemoralus 
ginklas ir ta propaganda ri
tosi per visą Rytų Europą ir vė
liau buvo permesta į Vakarus. 

Daugybė įvairių organizacijų 
Pasaulyje yra skambiais var

dais daugybė organizacijų, ku-
riis yra pajungtos Maskvai. Vie
na tokių Afro-Asian Liaudies so
lidarumo organizacija, jos cent
rinė būstinė Kaire. Toliau Mo
terų tarptautinė demokratu fede
racija, jos centrinė būstinė Rytų 
Berlyne. Skelbiama, kad ji turin
ti per 200 mil. narių, dau
giau kaip 100 valstybių. Yra dar 
tarptautinė Demokratų advokatų 
sąjunga, būstinė Briuselyje, turi 
25,000 narių, Tarptautinis Taikos 
institutas, būstinė Vienoje, ap
jungia nemaža intelektualų. 
Tarptautinė Radijo ir televizijos 
darbuotoju sąjunga, būstine Pra 
hoje, Pasaulio Taikos taryba, būs
tinė Helsinkyje, apimanti 130 vai 
tybių, Pasaulio Unijų federacija, 
turinti 170 mil. narių, 70 valsty
bių, Pasaulio Demokratinio jau
nimo organizacija, turinti 150 
mil. narių, būstine Budapešte, 
Tarptautinė Žurnalistų sąjunga, 
būstinė Prahoje, turinti 150,000 
narių, Pasaulio Mokslo darbuoto
jų federacija, būstinės Londone ir 
Paryžiuje, turi 300,000 narių. 
Taip pat yra dešimtys įvairių ma
žesnių organizacijų dirbančių ko
munistų naudai. Šias žinias patei
kia "U.S. News and VVorld Re-
port*' žurnalas. 

Pagerbė už kovę 
su rūkymu 

Washingtonas. —Grupė asme 
nų pagerbė sveikatos, švietimo ir 
gerovės sekretorių Califano už jo 
pradėtą akciją prieš rūkymą. Ca
lifano pavadino rūkymą lėta sa-
vižudyste, pirmuoju amerikiečių 
sveikatos priešu. 

NEPASITEISINI VILTYS 
Šv. Tėvas apie Helsinkio konferencijos nepasisekimą 

Bėgliai iš Vietnamo Tailande 

MARKSISTINES IDEOLOGIJOS 
BANKROTAS 

Sovietų disidento Vagin liudijimas 
Roma. — Šešiasdešimt metų 

Rusijoje ne tiktai nesunaikino ti
kėjimo, bet, priešingai, akivaiz
džiausiu būdu parodė visam pa
sauliui, kaip giliai rusų tautos sie 
loję yra įsišakniję religiniai įsiti
kinimai, pažymi buvęs rusas disi
dentas Evgen Vagin italų žurna
le "P.-ospettive nei Mondo" pa» 
skelbtame straipsnyje. Vagin, y-
ra 40 m. amžiaus, buvęs Sovietų 
mokslo akademijos narys, 1967-
-ais metais buvo sovietų suimtas 
dėl to, kad drauge su grupe bi
čiulių buvo įsteigęs nelegalią 
krikščionių socialinę uniją. Pra
leidęs aštuonerius metus įvai
riuose sovietų priverčiamųjų dar
bų stovyklose, gavo valdžios lei
dimą išvykti į Vakarus ir dabar 
pastoviai gyvena Romoje. 

Nuo pat komunistinės revoliu
cijos pradžios besitęsiantis tikėji
mo persekiojimas, pažymi Vagin, 

Priekaištai, kad JAV 
stiprinasi S. Arabijoje 

Maskva. — Sovietine spauda 
kaltina Amerika, kad ji stiprinasi 
Saudi Arabijoje, kad parduoda 
jai ginklus ir iš viso, kad joje 
šiuo metu darbuojasi 6,000 ame
rikiečių, jų tarpe 250. aukšto ran
go aviacijos patarėjų ir 750 tankų, 
technikos specialistų. Šiai 8.5 mil. 
gyvenotojų valstybei 1977 m. 
parduota ginklų už 2.5 bil. dol., o 
iš viso per pastaruosius metus 
parduota net už 5.75 bil. dol. 
Ateityje numatoma parduoti dar 
už 10 bil. ginkly, Prancūzija ir 
Vokietija Saudi Arabijoj pasta
čiusios milžiniškas ginklų dirb
tuves. Sovietų teigimu, ginklai 
parduodami, norint susigrąžinti 
valiutą, išleidžiama alyvai, ta
čiau iš esmės amerikiečiai nori 
čia įsitvirtinti. 

ir, netiesioginiai represinės prie
mones prieš žmogaus teisių bei 
laisvių gynėjus, akivaizdžiai pa
liudija marksistinės pseudo reli
gijos skelbiamos utopijos visišką 
bankrotą. Ne tiktai kovoje prieš 
religiją, bet ir kitose gyvenimo 
srityse, marksizmas neatsiekė sa
vo tikslų? Rusų- tautoj išlikęs gy 
vas tikėjimas, rodo, jog religijas 
skelbiama tiesa yra nenugalima. 
Sovietų keliami procesai tikintie
siem ir visiem kovojantiem už tie 
są ir teisingumą, pažymi Vagin, 
sovietinių teismų tiem asmenim 
skelbiami sunkūs nuosprendžiai 
tėra gilios marksizmo krizės reiš
kinys. 

.,' 

Sovietų Sąjunga 
vimą. čia sovietiniai tankai Maskvoje. 

savo aęsiginkla-

Plečia prekybę 
Tokio. — Japonija ir komunis

tinė Kinija dar nėra pasirašiusios 
taikos sutarties, tačiau tas 'nekliu 
do išvystyti didelę prekybą ir eko 
nominį bendradarbiavimą. Jau 
vasario mėn. buvo padėti pama
tai ilgų metų prekybai. 

Kinija turi milžinišką darbo 
jėgą ir nemažai įvairių žaliavų, 
ko trūksta Japonijai, kuri gali di
džiuotis technologiniu pranašu
mu. Planai iki šiol apima apie 
20 bil. dol. prekybą. Japonija 
gaus žaliavų ir SIŲS į Kiniją išti
sus fabrikus ir įmones. Bendromis 
jėgomis bus plečiama Kinijos 
naftos pramonė Kinų jūros ry
tuose.- Kinijos valdžia planuojan
ti pirkti Japonijoje ir ginklų. 

Susijungė leidyklos 
New Yorkas. — Dvi didelės 

gero vardo leidyklos Scribner ir 
Atheneum susijungia, kadangi 
sunku vegetuoti dėl pasunkėju
sių ekonominių sąlygų. Abi lei
dyklos veiks mažesnio maštabo 
skalėje. 'Leidyklos vadovai paste
bėjo, kad niekas netampa turtin
gesnis susijungdamas, tačiau e-
konominė padėtis privertė taip 
daryti. Atheneum leidykla įsistei
gė 1959 m., o Scribner 1846 m. 
Praėjusiais metais Scribner išlei
do 350 knygų, Atheneum 146. 

Daugiausia užmiršti 
Princetone, N.J. — Apklausi

nėjimo biuras patyrė, kad iš ke
lių grupių prez. Carterio admi
nistracija mažiausia kreipianti 
dėmesio į farmerių, toliau į pen
sininkų ir į smulkaus verslo savi
ninkų grupes, Apklausinėja
moms buvo pateikta-; dvylikos 
grupių sąrašas. 

Gavo 
Antikomunistines 

tarybos atžyrnejimą 
VVashingtonas. — Gen. John 

Singlaub, 57 m., kuris turėjo pasi
traukti dėl prez. Carteriui nepa
tinkamų pareiškimų, apdovano
tas Tarybos prieš komunistinę 
agresija žymeniu. Anksčiau ši 
antikomunistinė organizacija ap
dovanojo keletą kitų žymių as
menų, tarp jų ir iš Sovietų Rusi
jos išvykusį gen. Grigorenko ir 
šiuo metu Amerikoje besilankan
tį jugoslavų rašytoją Mihailovą. 
1951 m. Antikomuistinė taryba 
įsteigta 1951 m., Korėjos karo 
metu. 

Nepasiruošę studentai 
Toronto. — Ontario švietimo 

ministerija, paskelbė anglų kal
bos gaires gimnaziją XI-XIII kla
sių moksleiviams. Trečdalį viso 
anglų kalbos kurso gimnazijos tu 
rės skirti žodžių mokymuisi pa
raidžiui, gramatikai ir rašybai. 
Anksčiau tų klasių anglų kalbos 
kurse vyravo literatūrinė progra
ma. Naująsias gaires padiktavo 
iš universitetų bei kolegijų ateiną 
skundai dėl buvusių gimnazistų 
skurdaus žodyno, gramatikos 
klaidų, nesugebėjimo savo mintis 
dėstyti raštu. Kaikur pirmakur
siams studentams tekdavo įvesti 
specialų anglų kalbos kursą tiems 
trūkumams pašalinti. 

Daugėja turistų 
....New Yorkas. — Krintant do
leriui, vis daugiau iš kitų kraštų 
turistų lankosi Amerikoje, nes 
jiems atrodo, kad čia viskas yr 
pigu. Šiais metais Amerikoje tu
ristų skaičius pakilo ligi 20 proc. 
Šveicarų frankas, palyginus su 
praėjusiais metais, prieš dolerį 
pakilo 33 proc. vokiečių marke -
10 proc. ir japonų jena pakilo 30 
proc. Nepaisant to, amerikiečiai 
užsienyje šįmet išleis tris bil. dol. 
daugiau, negu, kad užsieniečiai 
išleis Amerikoje. Iš Japonijos pra
ėjusiais metais lankėsi 750,000 as
menų, iš Anglijos lankėsi 533, 
000, o iš V. Vokietijos 368,000. 
Praėjusiais metais Floridoj buvo 
tiek daug vokiečių, kad reikėjo 
steigti mokykla papildomiems gi
dams paruošti. 

Vatikanas. — Popiežius Pau
lius VI išreiškė savo skausmą dėl 
sovietinių teismų paskelbtų nuo
sprendžių žmogaus teisių gynė
jam, karštai paragindamas visus 
melstis už nuteistuosius ir jų ar
timuosius. Šventasis Tėvas savo 
kalboje pažymėjo, jog Helsinkio 
konferencijos dalyvių iškilmin
gai paskelbti nutarimai sukėlė 
žmonijoje didelių vilčių: bendru 
įsitikinimu, konferencijos nutari
mai turėjo patarnauti žmonijos 
visuotinei gerovei ir jos pažangai, 
sustiprinti visų įsipareigojimą 
gerbti ir apsaugoti tuos morali
nius principus, kuriais privalo 
remtis pavienių žmonių ir tauti
nių bendruomenių gyvenimas. 
Bet štai, kalbėjo Sv. Tėvas, mus 
pasiekia skaudinančios žinios a-
pie teisminius procesus, kurie su
kėlė tokį platų atgarsį visame pa
saulyje. Dėl savo ideologinių įsi
tikinimų apkaltinti asmenys bu
vo nuteisti labai griežtomis kalė
jimo bausmėmis. Įvykę teismo 
procesai dėl įvairių priežasčių pa
grįstai sukėlė visuotinę reakciją. 
Visų pirma dėl to, kad, procesai 
nebuvo viešį ir todėl apie jų eigą 
labai mažai tėra žinoma; be to, 
visuotiniu įsitikinimu, kaltina
miesiems nebuvo pilnai užtikrin
ta apsigynimo teisė; paskirtų 
bausmių giržtumas nėra propor
cingas iškeltiem kaltinimam. 

Svarbiausia priežastis, dėl ku
rios visuomenė taip jautriai rea
gavo į įvykusius procesus yra ta, 
jog visj yra įsitikinę, kad politi
nių pažiūrų išreiškimas arba rei
kalavimas apsaugoti kiekvienam 

Pasveikino prezidentę 
Vatikanas. — Popiežius Pau

lius VI telegrama pasveikino nau
jąjį Italijos respublikos preziden
tą Pertini, palinkėdamas jam 
sėkmės vykdant atsakingas parei
gas, o visai italų tautai išreikš
damas linkėjimą taikoje ir san
tarvėje toliau ugdyti visuotinę 
krašto pažangą. Šiuos linkėjimus 
Šv. Tėvas pakartojo, kalbėdama 
Sv. Petro aikštėje susirinkusiems 
tautiečiams. 

žmogui priklausančias teises, ne-
galibūti laikomas nusikaltimu ir 
baudžiamas. Yra natūralu, pažy
mėjo popiežius, kad žmogaus tei
sių apsaugojimas sukelia visuoti
nį susirūpinimą. Sis rūpestis ne
gali būtį* laikomas kišimusi į vals 
tybių vidaus reikalus, juo labiau, 
kad žmogaus teisės yra skelbia
mos ir ginamos- iškilminguose 
tarptautiniuose dokumentuose. 

Šventasis Tėvas baigė savo kal
bą pažymėdamas, jog pastangos 
apsaugoti žmogaus teises anaip
tol negalį būti laikomos ardan
čiąja veikla, bet priešingai, pade
da ugdyti pavienių žmonių ir tau 
tų tarpe. 

Jugoslavijoj 7 mil. 
katalikų 

Zagrebas. — Jugoslavijos vys
kupų konferencija paskelbė nau
jausius statistinius duomenis apie 
šio krašto katalikų Bažnyčios pa
dėtį- Jugoslavijoje dabartiniu me
tu yra apie septyni milijonai ka
talikų, kurie sudaro trečdalį visų 
krašto gyventojų. Juos dvasiniai 
aptarnauja daugiau negu 4,000 
kunigų. Seserų vienuolių yra 
6,000. Katalikai ypač gyvai pasi
reiškia Kroatijoje, kur sudaro di
delę gyventojų daugumą. Vien 
Zagrebo vyskupijai priklauso 
daugiau negu du milijonai. — 

1976 metais Jugoslavijoje buvo 
įšventinti 156 nauji kunigai, pa
krikštytųjų skaičius siekė 89 tūks
tančius, religinių sutuoktuvių skai 
čius kiekvienais metais yra apie 
35 tūkstančiai. Jugoslavijoje ku
nigams ir vienuoliams bažnyčiose 
leidžiama laisvai katekizuoti vai
kus. 

Keisis daktarais 
VVorcester, Mass. — Komunis

tinė Kinija ir Massachusetts Me
dicinos mokykla pasikeis dakta
rais. Mokyklos vicerektprius dr. 
Ph. Caper sako mokykla nori pra 
dėti su Kinija pasikeitimo progra 
mą. Bus pasikeista iš abiejų kraš
tų po porą daktarų. 

Šveicarų įmonėj gamina eksportui laikrodžius 

Prisipažino 
Teheranas, Iranas. — Vyriau

sybė patvirtino, kad septyni as
menys žuvo, keletas tuzinų su
žeista ir 300 buvo suimta riaušė
se, kurios prieš vyriausybę įvyko 
trylikoje miestų. Vyriausybė pa
reiškė, kad nukentėjusių skaičius, 
skelbtas spaudos buvo tikslus, tik 
jokių būdu nežuvo 40 asmenų 
Meshed mieste. 

TRUMPAI IŠ VISUR 
-1 Boleslavs Maikovskis, 73, ševčenko bus keičiamas į kalinį 

m., Sovietų Rusijos kaltinamas Į —"The Pittsburgh Press" 
žudymais nacių koncentracijos į dienraštis, rašydamas apie So-
stovykloj Latvijoj, buvo peršau vietų ir JAV prekybą, paminėjo 
tas per koją New Yorke. Mano
ma užpuolimas buvo suplanuo
tas iš anksto. 

— Quebece, Kanadoje, auto 
busas su keleiviais nukrito nuo 
kelio į ežerą. Manoma kad žu
vo 43 asmenys. 

— Vienoje kursuoja gandai, 
kad Sovietų Sąjunga už Šča-
ranskį reikalaujanti pabėgusio 
ruso, Jungtinių Tautų tarnauto-

ir Baltijos valstybes, pabrėžda
mas, kad prez. Carterio draudi
mas parduoti elektroninius reik
menis liečia Sov. Rusiją, o taip 
pat Lietuvą, Latviją ir Estiją. 

— Japonijos motociklai Hon
da Amerikoje parduodami pi
giau negu Japonijoje ir tas su
daro sunkumų vietos motociklų 
pramonei-

— JAV 1979 nv biudžetui re
komenduojama 43.7 bil. dol. dė

jo Ševčenko, 47 m. Tačiau ne- j ficitas. Apie tai praneša JAV 
manoma, kad laisvę pasirinkęs j biudžeto komisija. 
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CAL1F0RNIJ0J 
UETUMAI TARPTAUTINĖJE kytojai, kad galvojo. Viena sie-

PARODOJE na nukabinta įvairiaspalvių ne-
Ką tik praėio garsi tarptautinė ^ i ū t ų m e d ž į ^ kur vaizduoja-

, . , • • u -i mi sijonai. Kitur kabo gatavos 
paroda, kuri vyko naujai besiku- I w«--—ii. ^ >.-• *_-. ... —-• -~ • riančiame etnografinio muzie- bliūzės. žiurstai, kiklikai. Viskas 

r „ . . , -v I patraukiančiai sudenntai spal 
jaus rajone. Los Angeles, kur iš i *T . . „ ,.», . ».. F, v viso dalyvavo 36 tautybės. Paro
dos metu vyko liaudies dainų ir 
šokių programa. Tik gaila, kad 
lietuviai čia nepasirodė. Bet už 
tai lietuvių tautodailei buvo duo
tas vienas kambarys, kuriame per 
tris dienas buvo reprezentuojami 
mūsų išgarsėjusios liaudies meist
rės — menininkės Julijos Šlapely-
tės rankinėse staklėse gimė spal
vingi Lietuvos tautiniai raštai. 

Lankytojų dėmesys bene buvo 
vienas'iš dėmesingiausių. Didelis 
plakatas patraukdavo visų dėme
sį, kad štai čia rodoma lietuviš
ki tautiniai rūbai, lėlės, pagalvė
lės, rankšluosčiai, takeliai ir ki
limėliai. Manikenas su tautiniais 
spalvingais rūbais buvo apstotas. 
Spalvingos lėlės, kuriomis Šlape-
lytė išaudė tautinius rūbus, buvo 
graibstomis. Juostos ir kaklaraiš
čiai sulaukė nemaža dėmesio. Vis 
kas reikėjo aiškinti viskas stebi
no žiūrovą, tuo labiau, kai suži
nodavo, kad tokie audiniai gims
ta čia Los Angeles, bet ne im
portuojami, kaip iš pradžių lan-

vingai ir autentiškai. Čia aukš
taičių, čia žemaičių, o čia klaipė
diškių ir suvalkiečių. Visų raštai 
suderinti, spalvos gyvos ir pa
trauklios. Taigi tokia tekstilės 
ekspozicija traukė kiekvieno akį. 

! Viena pagrindinė audėjos ypaty
bė yra spalvingo kolorito 
kruopštus išbaigimas ir spalvų 
suderinimas. 

Julija Šlapelytė, nuo atvykimo 
j Los Angeles, čia yra turėjusi vi
so jau 18 parodų. Laimėjusi kele
tą prizų pas lietuvius ir kitatau
čius. Be tautinių audinių, ji dar 
siuvinėja ir tai labai kropščiai 

Amerikos Lietuvių bibliotekos leidyklos iki šiol iSeistos knygos-albumai. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 

kad. Amerikos Lietuvių bibliote
koj ' išleistos knygos —albumai 
puikiai reprezentuoja išeivijos lie
tuvių gerą vardą. T a i ypač by-

|Kfa leidyklos išleistų knygų pa
sisekimas ir gaunami laiškai su 
puikiais atsiliepimais. 

Kaip žinome, Amerikos Lietu
vių bibliotekos leidykla iki šiol 
išleido šiuos veikalus —albumus : 
"Palikę tėviškės n a m u s " , "Pen -
nsilvanijos angliakasių Lietuva" 
ir dr. D. Fainhauzo anglišką 
veikalą apie Chicagos lietuvius 
iki II pas. karo. D a b a r skulpt. P. 
Aleksa su dail. V. Luku dirba 
prie naujųjų veikalų, kuriuos 
leidykla artimiausiu laiku išleis. 
Tai kun. S. Ylos "Lietuvių šei
mos tradicijos", A Skrupskelienės 
"The Lithuanian NVriters" — iš
eivijos lietuvių rašytojų —be
letristų rinktinė anglų kalba ir 
kun. J. Prunskio "Lietuviai Sibi-

^« 
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PaSto išlaidas matmant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nestunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus is jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 mėn. 3 mfin. 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kitur J.A.V. 31.00 18.00 13.00 
Kanadoje (U. S.) 33.00 19.00 15.00 
Užsienyje 34JQ0 20.00 . 15.00 
Savaitinis 25.00 1500 9.00 

VLADAS RAMOJUS 
paveikslus, iš kurių vienas per j JAV INSTITUTO AUKLĖTINIS, 

DIRBANTIS LIETUVIAMS parapijos lietuvių dieną laimėjo 
premiją. Jos tautinių rūbų audi
niai, nukeliauja net į Australiją, 
Argentiną, Europą ir kitus kraš
tus. Tik gaila, kad dėl jos adreso 
pasikeitimo, norintieji užsisakyti 
susiklaidina. Taigi, dabartinis jos 
adresas: Julija Šlapelytė, 2836 St. 
George SMT., Los Angeles, Calif. 
90027 ir tel. 664—5935. 

Los Angeles Šv. Kazimiero par. sode stovi iš kairės: Jonas Čekanauskas 
(Argentina), sol. J. čekanauskienė, K. čekanauskienė (Argentina), J. Čeka
nauskas, B. Čekanauskaitė (Argentina) ir gen. konsulas V. Čekanauskas. 
Antroj eilėj: Rita, Vida ir Daiva Čekanauskaitės. Nuotr. L. Briedžio 

ATVIRAS LAIŠKAS 
Didžiai Gerbiamas Redaktoriau: 

Prašau įdėti į "Draugą" šį pa
aiškinimą. 

Išvykus man su žmona šią va
sarą j Lietuvą, Los Angelėj lei
džiamas mėnraštis birželio mėn. 
laidoj atspausdino aprašymą: 
"Prof. Jonas Kuprionis birželio 
vidury su žmona išvyko mėnesiui 
į Vilnių; jis ten skaitysiąs pa
skaitas apie Amerikos miškus ir 
augmeniją". Supraskite? 

t o l i au jau pereinama prie Lie

sai asmeniška, kaip Louisianos uni 
versiteto profesoriaus emerito, 
šiam universitetui rekomenduo
jant mane Vilnius universiteto 
rektoriui. Ten gi manęs laukė ir 
daugiausiai padėjo mano drau
gai, ypač kurie dirba Lietuvos 

įėjęs į l iet jėzuitų koplyčią 
Chicagoje, maldai nusilenki prieš 
altorių. Už altoriaus kairėje pu
sėje matyti didelis, tuščias kry
žius, o dešinėje pusėje skulptūra, 
kurioje prisikėlęs Kristus laimina 
maldininką, atvykusį į koplyčią. 
Šį palyginus gana modernų pro
jektą paruošė skulpt. Petras Alek
sa, su šeima gyvenantis Chicago
j e Projektą realybe savo koply
čioje l ie t jėzuitai pavertė 1964 m. 

Su savo artimu bičiuliu skulpt 
P. Aleksa susitinku mažiausiai 
bent kartą savaitėje. Tai talentin
gas žmogus, nuo 1976 m. savo 
tiesioginį darbo laiką, talentą ir 
jėgas skiriantis Amerikos Lietuvių 
bibliotekos leidyklai, nes jo žo
džiais, "Amerikos Lietuvių bib
liotekos leidyklos išleistos kai ku
rios knygos turės universalinės 
reikšmės. Jas įsigys ir platins ne 
tik J A V Viešosios bei universite 
tų bibliotekos, bet taip pat per 
Jungtines Tautas jos pasieks ir ne
mažai įvairių pasaulio tautų"... 

Petras Aleksa su žmona (buv. 
Radzyte) augina tris sūnus ir 
dukrą. \ lietuviškąjį gyvenimą 
"pilnam laikui", sakyčiau, atėjo 

darbu, kabinetais, mokslo prie
monėmis. Taip pat teko larkytis 
Lietuvos miškuose, kur yra vyk
domi stacionariniai miškų moks
linio tvrimo darbai. 

iš amerikietiško forumo, kur jam 
ir jo šeimai duona buvo užtikrin
ta. 1957 m. jis baigė Illinojaus 
Technologijos institutą (IIT) ir 
iki 1976 m. kaip ' projektuotojas 
dirbo įvairiose amerikiečių bend
rovėse. Dirbo elektr. instrumentų 
įmonėse, projektavo viešojo tele
fono būdeles, žafelus vaikams. 
Illinois Technologijos institutas 
P. Aleksos viešojo- telefono būde
lių projektą aukštai vertino ir jų 
kūrėją apdovanojo specialiu at-
žymėjimu. Projektą paskelbė spe
cialūs JAV žurnalai, atgarsiai 
atėjo iš V. Vokietijos, Japonijos 
ir kitų valstybių: \ Ir dabar P. 
Aleksos telefono >būdelių projek
tas su kiek suprastintomis formo
mis yra naudojamas IUlinois ir 
kitose JAV valstybėse. 

MAGIŠKAS JĖZUITAS 

Visiems gerai pažįstamas foto 
menininkas ir plačių kultūrinių 
užmojų žmogus kun. Algimantas 
Kezys ne vieną, ypač jaunesnės 
kartos žmogų pavergia savo pro
jektais ir užmojais. Ne kas kitas, 
o kun. Alg. Kezys įsteigė Ameri-
Keziui, įsteigus prabangią leidyk
lą, kurios puošn i^ leidiniai neša 
garbę lietuvių išwvijai. Kun. A 
Keziui, įsteigua prabangią leidyk
lą, reikėjo žmogus menininko, 
sugebančio puoŠrfioms knygoms 
— albumams rasti formą, teksto 
ir iliustracijų išdėstymą, tinka
mą spaudos grafijį ir visas kitas 

Vieno tokio veikalo — albu
mo paruošimas leidyklai atseina 
apie 25,000 dol. Išpardavus visą 
tiražą —1000 egz., leidykla su
renka apie 17,000 dol. T a d po 
kiekvienos knygos išleidimo defi
citas siekia apie 8,000 dol. Kaip 
išlyginti susidariusį deficitą, tai 
leidyklos kūrėjo ir jos valdybos 
pirmininko kun. A. Kezio kasdie
ninis galvosūkis. Bet tas magiškas 
žmogus sugeba viską padaryti : 
daugiausia jo dėka leidykla turi 
per 500 nuolatinių prenumerato
rių, iki šiol išleistų trijų knygų 
tiražai jau visai baigiasi, o leidyk
los nuostoliams išlyginti kun. A. 
Kezys vis ieško rėmėjų bei auko
tojų, kurių dėka leidykla galą su i 

• Redakcija straipsnius taiso sa- = 
vo nuožiūra. Nesunaudotų straipa- r 
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš = 
anksto susitarus. Redakcija už ~ 
skelbimų turini neatsako. Skel- r 
bimų kainos prisiunčiamos gavus = 
prašymą. ~ 

:illllllllllllllllllll||l|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||IHItfi|||||||||||||||||||||||u= 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 12.-00. 

žai pasidarbavo lietuvių kultūri
niams reikalams. 1970 —74 m. 
jis buvo Čiurlionio galerijos di
rektorius, vėliau padėjo St. Balze-
kui suorganizuoti skrajojančią 20 
lietuvių dailininkų parodą, kuri 
buvo rodoma daugelyje vietų ne 
tik Chicagoje, bet ir visame Illi
nois. O dabar linkime sėkmės 
įforminant tris ar daugiau nau
j u s svar ius leidinius. 

DR. K. C. BALUKAS 
Akušerija ir moterų Ilgos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Laikau, kad tas mano apsilan-! m^nines p lonybėj Tas magikas, 
užburiantis zmonę, ( jų tarpe ir kymas ir pasidalinimas žiniomis 

bei patyrimais su Lietuvoje dir
bančiais tautiečiais buvo ir jiems 

Miškų ūkio mokslinio tyrimo in- j naudingas ir man pačiam labai 
st i tute (toks pavadinimas). Tai Į įdomus. O maniškis Louisianos 
didžiulė miškų bei gamtos moks- j universitetas yra įprašęs suteikti 
lų institucija, kurios sudėtyje tarp: jiems informacijų apie Lietuvos 
180 joje dirbančiųjų, šalia eilės 
turinčiųjų miškų inžinieriaus dip
lomus, dirba 40 daktaro ar moks
lo kandidato (mūsiškai —. ma> 

tuvių žurnalistų sąjungos. Apie* . x , . . . v . 
. ~" , j , , gistro) laipsnius tunncių moks-jos centro valdybos sudarymą t f. . / v . , . ., . 7 , ^ ' . „ it* . . v. .. J i limnkų. Kai kurie iš jų dar buvę 
taip rašoma: Kadangi cia is pen- . . , r • • 

~ . įmano seni kolegos profesoriai ar 
kių, asmenų nė vienas nesutiko 
pirmininkauti, tai jam (atseit, J. 
Kuprioniui, J.K.) teko pirminin
ko pareigos". Tuo, žinoma, sie
kiama diskredituoti žurnalistų są
jungą, nes tikrumoje tokio atve
jo, kad kas kratytųsi kokių pa
reigų, visai nebuvo. Darniai bu
vo pasidalyta darbu, sutariant, 
kad kiekvienas pasiimtą sritį ves 
savistoviai. Aprašymas baigiamas 
taip: "Nežinia, kaip Amerikos L. 
Žurnalistų skyrių valdybos re
aguos, į tokį J. Kuprionio elgesį 
(atseit, jo važiavimą į Lietuvą, 
J.K.) ir kaip reaguos visi, kurie 
už jį balsavo". Atseit, sugestijo-
nuojama, kad padarytas nusikal
timas, į kurį turėtų būti reaguo
jama. 

Galiu pranešti, kad į Lietuvą 
vykau ne atstovauti kokios nors 
čia veikiančios organizacijos, ku
rių visai eilei čia priklausau ir 
einu vienokias ar kitokias parei
gas. Tad nevykau ir kaip žurna
listų sąjungos narys ar pirminin
kas ir, ten būdamas, ne tik nie
kur šios org-jos neatstovavau ir 
jos vardu neveikiau, bet netgi ne
turėjau nė mažiausio bet su kuo 
tuo reikalu kontakto. 

mano studentai miškininkai Vil
niaus universitete prieš maždaug 
35 metus. Tad su šio instituto 
darbuotojais ir turėjau didesnę 
dalį savo paskaitų bei diskusinių 
minčių pasidalinimą. Ypač kad 
jų darbas apima sritis, kurioje 
man teko apie 3 metus dirbti Va
karų Vokietijos miškininkystės ir 
vėliau daugiau kaip 20 metų 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
dirbti universitetinį mokymo ir 
mokslinį tyrimo darbą. Tos sri
tys apima: miškų želdymą, me
dynų kokybės gerinimą, augalų 
genetiką, gamtos apsaugą ir kt. 
Tie darbai plačiai vykdomi Lie
tuvoje. 

Be paminėto instituto, keliais 
atvejais turėjau pasidalinimą ži
niomis bei mintimis Lietuvos že
mės ūkio akademijoje, taip pat 
Kauno Miškų technikume ir Vil
niaus universitete. Gamtos-mate
matikos fakultete netgi sutikau 
ten ifcDeuimančius senuosius ko
legas — prof. dr. A. Minkevičių, 
prof. dr. J. Dagį ir kt. Lankiausi 
Lietuvos Mokslų akademijoje 
Vilniuje bei jos sudėtyje esan
čiuose Botanikos, Gamtos ap
saugos ir Lituanistikos institutuo-

Mano kelionė į Vilnių buvo vi- j ̂  susipažinau su jų vykdomu 

mūsų sūnų Eugerftų, kad jis stu 
dijuotų ir baigtų Jlptografijos me
ną) , iŠ amerikiečių kompanijos 
paviliojo ir skulpt." Petrą Aleksą 
leidykloje dirbti pilną laiką. Tai 
įvyko 1976 m. 

Sėdėdamas leiį^klos besidali
nančiose didelės Jfc gana moder
nios patalpos tūriu, su dr. M. Mor
kūno spaustuve, 3001 W . 59th 
St., Chicago, 111., aarbo kambary
je, ir žvelgdamas į leidyklos pa
talpų sienas, kurias puošia iki 
šiol leidyklos išleistų albumų 
spalvoti viršeliai ir kun. A. Kezio 
padidintos rinktinės nuotraukos, 
paklausiau skulpt. P. Aleksą, kas 
jį paviliojo pilną laiką dirbti lie
tuviams: 

— Sąmoningai. darau tai, — 
pasakoja skulpt. P. Aleksa. — Pa
čiam kūrybingume būdamas, no
riu atiduoti duoklę ir išeivijos 
lietuvių kultūrai. Jei laukčiau pen
sijos, gal tada tų knygų — albu-

šfam mano gimtosios šalies ap-1 « u jau niekam nebereikėtų, 
lankymui, šalia mokslinio bei j Butų gera kad I lietuviaijvainų 
miškininkiškai profesinio c h a - , W ' ų mokslininką., kulturmm-
rakterio, kieno nors ieškojimas ar 

miškus ir ten vykdomą mokslinį 
miškininkystės darbą. Tą jie nori 
panaudoti savo spaudai. B šios 
visos kelionės liktų daug nepasa
kyta, jei nepažymėčiau, kad ne 
tik miškininkystėje, bet, kiek te
ko matyti, ir kitose srityse mūsų 
tautiečiai ten įdeda daug rūpes
čio ir* iniciatyvos. Jie ten pažįsta 
ir žino darbo sąlygas, kurios ki
tur gyvenantiem kartais nesu
prantamos arba net ir nenorimos 
suprasti. Bendrai paėmus, jie ten 
su tikru lietuvišku atsidėjimu ir 
tokiu pat nusiteikimu daug dirba 
savo tautos ir gimtojo krašto la
bui. Gal ir dėl to žymioj daly 
jiems pavyksta stovėti net žymiai 
aukščiau, negu kitiems tokias pat 
sąlygas turintiems kraštams. 

Jei neatsiliepia skambint 874-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquett« Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 

pirmad.. antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 1 iki S v a i 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 3-2670. 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048. 

Vai 

galu suveda ir į dailių knygų J Medicai Boildmg) Tel LU 5-6446 
lapus guldo naujus vertingus 
rankraščius. Bet sku lp t P. Alek
sa, atidavęs savo kūrybingiausius 
metus lietuviškos reprezentacinės 
leidyklos užmojams atlikti, neno
ri joje dirbdamas susilaukti pen
sijos. Jis sako: 

— Visą energiją, šalia šeimos, 
skiriu leidyklai, bet čia visą am
žių nesėdėsiu. Pabaigsiu įfor
minti svarbiausius veikalus, ypač 
angliškąją "The Li thuanian Wr i -
ters", kuris, tikiu, per Jungtines 
Tautas pasieks daug pasaulio vals 
tybių, ir tuo būsiu atlikęs reikš
mingą uždavinį išeivijos lietuvių 
tautinei kultūrai puoselėti. 

— Ar domisi jūsų leidiniais 
įvairūs universitetai, bibliotekos? 

— Taip, ypač paskutiniu metu 
užsakymų ateina vis daugiau ir 
daugiau. Po trejų metų egzisten
cijos vis labiau pradedam pasiek
ti ir platųjį pasaulį. Ypač su ang
lų kalba išleistomis knygomis — 
albumais. 

Skulpt. P. Aleksa, dirbdamas 
pas amerikiečius, ta ip pat nema-

— Rankos, kurios pagelbsti, 
yra šventesnės už lūpas, ku
rios meldžiasi. 

Robert G. Ingersoll 

įstaigos Ir boto tel. 652-1881 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1467 So.49th Court, Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus trei ir Sestad 

TeL ofiso ir boto: OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1448 So. 50th A ve.. Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir «-8 vai. vak., 

iš&kyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

iVal.: 
h : 00 

priskyrimas kokių kitokių dalykų, 
išskiriant pasimatymo su giminė
mis bei pažįstamais, būtų ir ne
tikslingas ir neteisingas. O skati
nimą "reaguoti" dėl išeivijos lie
tuvio santykiavimo su Lietuvoje 
dirbančiais tautiečiais, nei nebe-
svarstant, kokio pobūdžio tas san
tykiavimas yra, reiktų priskirti 
arba prie neapgalvojimo, arba 
prie piktų norų. 

Reikšdamas pagarbą ir meilę 
lietuviui, 

Jonas Kuprionis 
Kalifornija 

kai, menininkai savo duoklę išei 
vijos lietuvių kultūrai, menui, 
mokslui atiduotų būdami taip 
pat pačiame kūrybingume. Iš savo 
taško žvelgdamas, šventai tikiu, 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — 887-1285 

AKTŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 North IBcMgan. Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 71st Street 
pirm., antr.. ketv. Ir peokt. 

- 5:00 vai. popiet, treč. Ir Sefit. 
tik susitarus. 

Dr. Jonas 6. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS K STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Chicajgo, Illinois 60629 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

TeL REUance 5-1811 
DR. WALER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas) 
8925 West 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir sestad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
k f IM k H IK VAlKf LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BCILDINO 

3200 W. 81* Street 
Valandom: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

Iki 1 vai. noplet 
Ofs. teL 737-1168, rez. 239-2919 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-08 ir Campbell Ave. kamp. 

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

Dr. Ant, Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUHD L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 Ir 7-9; antrad. Ir penkt 

• 10-4: SeStad. 10-3 vai. 

iiiinrniiiiHin* 

Banaičio 

JŪRATE IR KASTYTIS 
S velkanuĮ opera 

• 
Dainuoja Chicagos Lietuvių Operos 
choras, Dana Stankaitytė, Marga
rita Momkienė, Aldona Stempužie-
nė, Stasys Baras. Groja simfbni-
ais orkestras. Diriguoja Alaksand-
rasKuciūnas. 
Puiki dovana. Albumas. 3 plokš
telės. Raina su persiuntimu $15.55 
ras KuirOnas. 

Užsakymus silpsti: DRAUGAS 
4545 West 63rd SU Chicago, Di 

Ofis. teL 785-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe" — Utrrų tr 
EmodnSs ligos. 

CRAWFORD BfELHCAL BL.DG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHJRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

8907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKšEVIčIUS 
J O K 8 A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir pankt 
nuo 12 iki 2 vai. Ir nuo 6 lkl 8 vai. 
rak. še*tad. nuo i lkl 4 vai. 

Telef. —282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTU LIGOS — CHERURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Raiba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akintos n-
"Coatact tensea** 

2618 W. 71st St. - Tel. 787-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LIONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

Ofa. PO 7-6000 Bes. GA 8-7278 

DR. A. JUKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 We»t 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Be*. — 327-1965 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
1002 No. Westsm Anm 

Ofiso teL 4894441 
Vs 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 63 rd Street 
Ofiso telef. RE S-443? 

Rezidencijos uit*. GR 6-0*11 
Ofiso vaL: pirmad. ir ketvirtad. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

Ofiso tel. H E 4-2123. Vamg GI 8-«l»5 

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 — U anksto susltarut 

TeL ofiso PR 64446 
F. C. -VINSKUHAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8107 West 71st Street 

Valandos: l-< vai. popiet. 
TreC. ir Seštad. pairai susitarimą 

'Ofa. teL 586-8166; namo 881-3772 
DR. PETRAS ŽL10BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 6Srd Stnw* 

:; Vai : pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 
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Po 34 metų 

IŠSKIRTŲJŲ BROLIŲ DIALOGAS 
Neseniai po penkiadienės eks

kursijos iš oku'p. Lietuvos grįžęs 
vienas' lietuvis išeivis (vadinkime 
jį Vytautu) mums papasakojo 
apie pokalbį, kurį jis turėjo Vil
niuje su savo tėvynėje likusiu bro
liu Petru. Kai jie du jau buvo 
šiek tiek nugėrę Anykščių vyno ir 
išlenkę po taurelę kitą konjako, 
pasikeitę dovanomis ir apsipirkę 
dolerinėse krautuvėse, atitrukę 
nuo savo kitų giminių, vaikščiojo 
Neries pakrantėmis, nuošalesnė
mis vietomis. Arti nebuvo kurių 
nors pastatų, retai tesimatė pra
eivis. Įtampa atslūgo ir brolis Pet
ras, aštuonerius metus "ėjęs aukš
tuosius mokslus Karagandoje", 
ėmė pasakoti kai kuriuos poka
rio meto laikotarpio įspūdžius; 
suminėjo visą eilę mirusių, žuvu
sių, ištremtų, kankintų ir nukan
kintų artimųjų giminaičių, papa
sakojo ir apie miestelio aikštelėje 
tysojusius bolševikų istrebitelių 
nužudytą brolį, du pusbrolius ir 
keletą kitų valsčiaus jaunuolių. 
Pagaliau, šluostydamasis ašaras, 
prisiminė laikus, kai vykdant 
prievartini žemės sukolchozi-
nimą, reikėjo palikti savo gimtuo
sius namus, sodybą, kurią Petro 
ir Vytauto protėviai valdė šimtus 
metų. 

* 
Kai jau artėjo vakaras ir bro

lis Petras, rodosi, viską buvo iš
sakęs, jis sustojo, apsidairė ir pa
klausė: O kaip jūs ten, Vaka
ruose gyvenate? Kaip įsikūrėte? 
Kaip jūsų vaikai ir vaikaičiai. 
Mus pasiekė žinios, kad dauguma 
jų lietuviškai nekalba ar nenori 
kalbėti? Vytautas nupasakojo, 
kad jam sekasi dirbti savo pro
fesijoje, esąs bendrovės gerai ver
tinamas inžinierius; nusakė savo 
užmiesčio rezidencijos dydį, ap
linką, kokius mokslus ir jo vaikai 
pasiekė, tik apie savo vaikų ir 
vaikaičių šnekamąją kalbą nuty
lėjo. 

Po to abudu broliai kurį laiką 
tylėjo. Pagaliau nejaukią tylą su
drumstė Vytautas, paklausdamas 
Petrą: — Na, sakyk, o jūs, Lie
tuvoje pasilikusieji, kaip žiūrite 
į mus, kovojančius už Lietuvos 
laisvę užsienyje, kuo laikėte ir 
kuo dabar laikote — niekšais ar 
didvyriais". 

Brolis Petras atsakė: — Iš pra
džių, kai mus užplūdo bolševikų 
—maskolių gaujos, kai mes iš 

savo lietuviškos rezistencijos ne
turėjome jokių nurodymų ką veik
ti, ką daryti, mes jus, pabėgėlius, 
iš tiesų laikėme niekšais. Ir tai to
dėl, kad jūs, Lietuvos inteligen
tai, kuriuos per 20 metų išugdė 
vargšė mūsų tauta, kurie organi
zacijų susirinkimuose šaukėte už 
Lietuvos laisvę ir kovą už tėvynę, 
palikote mūsų tautą didžiosios 
nelaimės metu. Kai ypač reikėjo 
tautai vadų, jie pabėgo. Reikėjo, 
kad inteligentai duotų instrukci
jų ką veikti — niekas nedavė. Iš 
jutos pusės, enkavedistai mus 
kankino, reikalaudami pasakyti, 
kur jūs esate, dėl jūsų mus su
iminėjo, tardė, kalino. 

* 
— Tai matai, sako Vytautas 

— mums vis dėlto reikėjo iš Lie
tuvos pasitraukti... — Taip, atsa
kė Petras, — reikėjo, bet ne vi
siems. Gal pusę Jūsų rusai būtų 
į Sibirą išvežę, likusioji pusė bū
tų gyvenus ir dirbus savo krašte. 
Į Lietuvą nebūtų tiek daug rusų 
privažiavę; būtumėm geriau ap-
valdę ištuštėjusį mūsų pajūrio 
kraštą, greičiau sukūrę savo ad
ministraciją. O dabar, kai jūsų 
nebuvo savo krašte, reikėjo lauk
ti 15 metų, kol mes vėl prisiau
ginome reikalingą mokytų žmo
nių skaičių. Deja, tarnybas jau 

buvo užėmę kolonistai rusai ir 
mums be galo sunku juos iš ten 
išstumti. 

Toliau, tęsdamas pokalbį, Pet
ras kalbėjo: — Kai okupantai 
vykdė trėmimus, žudynes, mes 
vėl atsiminėme jus ir tada ne vie
nas darėsi pabėgėliams atlaides
nis, nebelaikė jūsų niekšais ir sa
kė: — Gerai, kad pabėgo. Vistiek 
istrebiteliai būtų suėmę, o gal ir 
sušaudę, pakorę... O kai išgirdo
me, kad jūs, gyvendami užsie
nyje, šį tą darote Lietuvos labui, 
kai pradėjote Įsiusti dovaninius 
siuntinius, lankyti savo gimtąjį 
kraštą, mes ir visiškai atsileido-
me. Didvyriais, tiesa, jūsų — po
litinių pabėgėlių mes nelaikome, 
bet ir niekšais nepravardžiuoja
me. 

Ar jūs ir jūsų ainiai objektyvio
je Lietuvos istorijoje toliau bus 
vertinami teigiamai ar neigiamai, 
priklausys nuo to, ką jūs savo 
kraštui padarysite, kaip savo pa
žadus ištesėsite, ką Lietuvai duo
site, ką jai konkrečiai padarysi
te. 

* 
Brolio Petro, kolchozininko, 

pasirodo, būta "nepėsčio". Jis ge
rai orientavosi pasaulinės politi
kos reikaluose, klausėsi Amerikos 
Balso, Laisvosios Europos, anglų 
BBC radijo pranešimų, gerai pa
žinojo Sovietų Sąjungos gyveni
mą. Nemažai buvo girdėjęs ir 
apie išeivių veiklą. Iš kitos pusės, 
jis iš kažkur sugebėdavo paskai
tyti jei ne kiekvieną, tai kas ant
rą LKB Kronikos ar pogrindžio 
"Aušros" numerį. Nebuvo jis as
meniškai rezistentas, bet žinojo, 
kad Lietuvoje pogrindžio judėji
mas reiškiasi, tegul tik labai gi
liai ir neplačiąi. 

Petras žinojo ir tai, kad išeivi
joje nesame vieningi, kad gero
kai tarp savęs pešamės, kad dau
guma gyvosios išeivijos yra geri 
patriotai, nesitaiksto nei lietuvių 
tautos priešui, nei savo šeimini-
kams. Bet taip pat žinojo, kad 
išeivijos lietuvių tarpe esą ir ne
apdairių lietuvių, netgi vadovų ir 
veiksnių tarpe, kurie žavisi Hel
sinkio - Belgrado konferencijų 
nutarimais, palaiko detentę, su 
Sovietais, vengia turėti ryšių su 
Lietuvos rezistencija, jos nei ma
teriališkai nei morališkai nere
mia. 

Baigiant pokalbį broliams pa
aiškėjo, kad per 34 metus skir
tingose sąlygose gyvenant, yra la
bai daug kas pakitę, kad kiekvie
nas brolis yra savo keliais nu
ėjęs. Tiesa, abudu broliai myli 
Lietuvą, bet kiekvienas skirtingu 
būdu, kažkaip kitaip. 

Išryškėjo skirtingos pažiūros ir 
į Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo reikalus. Vytautas bandė 
įtikinti Petrą, kad Lietuva laisvę 
gausianti Amerikos malone, kad 
išeivijos lietuviai daug aukoja ir 
aukojasi, kad turi gerus ir patiki
mus ryšius su aukštais pareigū
nais ir kad lietuviai nebūsią už
miršti. Tačiau Petras dėlto tik 
liūdnai šypsojosi ir, rodosi, neti
kėjo, ką brolis sakė 

Brolių dialogas taip ir liko ne
baigtas, nes Vytautui reikėjo grįž
ti į viešbutį, kurio aplinkoje (val
džios akys ir ausys) jiedu nebe
galėjo pokalbio šia tema tęsti. 

Nebandysime mes šiame raši
nyje daryti kurios nors išvados. 
Kiek palauksime. Gal būt atsi
ras kita proga susitikti dviem 
broliam ir daugiau pasikalbėti. 
O kalbėtis reikia, nes ir tikriausi 
kraujo broliai tėvynėje ir išeivi
joje yra gerokai vienas nuo kito 
nutolę. h. ko. 

f 

NAMIBIJA - NAUJA VALSTYBE 
Pietvakarių Afrikos kolonija netrukus bus nepriklausoma 

Prieš I-jį pasaulinį karą pietva
karių Afriką, vadinamą Namibi
ja, valdė Vokietija. Pralaimė-
jusĮi karą, ji jos neteko. Jau karo 
metu >ją užėmė Pietų Afrika, o 
19?0 m. Tautų Sąjunga Pietų 
Afrikai pavedė ją valdyti manda
to teisėmis. Po H-jo pasaulinio ka
ro, Afrikoje įsigalėjus nepriklau
somybės sąjūdžiams ir Vakarų ko 
loninėms valstybėms pradėjus sa
vo valdomas kolonijas perieidinė-
tj Čiabuviams, ilgainiui ir pietva
karių Afrikoje susiformavo nepri
klausomybės siekiąs sąjūdis SW 
APO, kuriam iškilti daugiausia 
prisidėjo pačios Pietų Afrikos per
nelyg griežtas juodosios rasės žmo 
nių teisių varžymas, o taip pat 
ir g'ų noras, skatinamas kitų Af
rikos tautų pavyzdžio, nusikra
tyti bartųjų valdymo. Pietų Af
rikai vis neatleidžiant varžtų 
juodosios rasės žmonėms, Afrikos 
valstybėms reikalaujant, Jungti
nėj Tautos panaikino Tautų Są
jungos suteiktą Pietų Afrikai 
mindatą valdyti Namibiją ir nu-
taiė, kad ji turi gauti nepriklau
somybę. 

Be Jungtinių Tautų mandato 

Pietų Afrika to Jungtinių Tau
tų! nutarimo ilgą laiką nevykdė 
ir visokiais būdais ji boikotavo, ta-
tačiau didžiųjų valstybių spau
džiama, o Sovietams apginklavus 
čiabuvius partizanus ir šiems 
pradėjus partizaninį karą, paga
liau sutiko priimti JAV, Kanados, 
Anglijos, Prancūzijos ir Vakarų 
Vokietijos paruostą planą — Na-
bijos teritoriją perduoti Jungti
nėms Tautoms. Tačiau to plano 
nenorėjo priimti Nujomos vado
vaujama SWAPO. Svarbiausia ne 
sutarimų priežastis buvo ta, kad 
penkių valstybių planu vienin
telis pietvakarių Afrikos teritori
joje esąs tinkamas uostas — Wal-
vi$ iBay —paliekamas Pietų Afri
kos žinioje. Mat, jis niekad nepri
klausė Namibijai ir nuo 1 pas. ka 
ro laikų 'Pietų Afrikos valdomas. 

Ilgos derybos dėl Vvalvis Bay 
uoisto atidavimo Namibijai dali-1 
nai primena Lietuvos derybas su | 
sąjungininkais Tautų Sąjungoje, 
kai vienintelį išėjimą į ativiras jū
ras norėta perduoti Lenkijai ar jo 
administravimą sutarptautinti, 
kajd Lietuva būtų Klaipėdoje li
kusi kampininkė. Skirtumas tas, 
kad Pietų Afrika turi legalų ti
tulą tą uostą valdyti ir jis jai ga
li turėti strateginės reikšmės, tuo 
tarpu Namibijai jis yra gyvybiš
kai svarbus. Pietų Afrika sutiktų 
derėtis dėl jo atidavimo Namibi
jai, šiai pastarajai tapus praktiš
kai nepriklausoma ir sudarius lais 
vaiis rinkimais išrinktą vyriausy-

P. GAUČYS 

bę. Bet SWAPO tuo nesutiko. Bu
vo kilęs siūlymas Walvis Bay pa
skelbti laisvu uostu, panašiu į 
Hong Kongą, kuriuo visi galėtu 
laisvai naudotis. 

JAV įtaka Pietų Afrikoje 

Dabartiniu metu JAV pradė
jus labai domėtis Afrikos reika
lais ir užsistoti už juodųjų lygias 
teises Rodezijoje ir Pietų Afriko
je, SVVAPO organizacijai grasi
nant išplėsti partizaninį karą ir 
Afrikos valstybėms spaudžiant J. 
Tautų saugumo tarybą greičiau 
įgyvendinti Namibijos nepriklau
somybę, saugumo taryba nutarė 
Pietų Afrikai legaliai priklausan
tį VVakvis Bay uostą įjungti į 
penkių valstybių planą, kuriuo 
suteikiama nepriklausomybė Na
mibijai, šiuo atveju, kaip ir dau
gelyje kitų, saugumo taryba at
sistojo trečiojo pasaulio, kuriam 
priklauso visos Afrikos juodųjų 
valstybės, pusėje. Šis gi karštai re
mia "tautinį" (iš tikrųjų komu
nistuojantį) SVVAPO partizani
nį judėjimą. Kadangi saugumo 
taryba neturėjo teisės Pietų Af
rikai priklausantį VValvis Bay 
uostą atiduoti, ši pareiškė griež
tą protestą ir atsisakė tą nutari
mą pripažinti. Spėjama, kad da
bar šis reikalas gali užsitęsti, nes 
P. Afrika Namibiją laiko savo stip 
rioje kontrolėje ir Namibijai būtų 
geriau jau dabar gauti nepriklau
somybę, kad ir be uosto, negu ne
žinia kiek laukti. 

Trečiasis pasaulis 

Tačiau atsižvelgiant į tai, kad 
SWAPO remia ne tik trečiasis pa
saulis, bet ir komunistinis blokas, 
P4eru Afrika kaip daugelį kartų 

kenčianti įvairias ekonomines 
sankcijas bei viso pasaulio peikia 
ma už žmogaus teisių laužymus, 
greičiausiai ilgainiui turės nusi
leisti ir Walbis Bay uostą atiduo
ti Namibijai. Abiem pusėms ga
lutinai priėmus penkių valstybių 
planą, tarptautinėje priežiūroje 
(planas numato 5000 tarptauti
nės kariuomenės dalinius rinkimų 
bešališkumui užtikrinti) įvyks 
rinkimai į steigiamąjį susi rinkimą 
konstitucijai paruošti. Po to įvyks 
normalūs rinkimai. 

Namibija yra didžiulio ploto 
sritis. Ji dvigubai didesnė už Kali 
forniją, bet labai retai apgyven
ta. Ji neturi nė vieno milijono gy
ventojų. 90,000 yra baltųjų, dau
giausia vokiškos kilmės. Jos var
das yra kilęs ir Namib dykumos. 
Pietų Afrika, ją valdanti nuo I-
jo pas. karo pradžios, ją tevadi-
no Pietvakarių Afrika. Namibi
ja turtinga įvairių mineralų, 
deimantų ir urano. Ji sudaro pla
tų barjerą tarp Piety Afrikos ir 
marksistinės kubiečių valdomos, 
Angolos. Kadangi jos gyventojų 
dauguma yra klajokliai, atrodo, 
kad kol kas Namibijai būtų ge
riau vystytis ir bręsti Pietų Afri
kos globoje, negu skursti ir nuo
lat pašalpų prašyti iš kitų tur
tingesnių valstybių. 

LITUANISTINIU MOKYKLŲ KOKYBINĖS 
PRIEMONĖS 

Reikia rasti laiko priemonėms pasiruošti ir 
jomis naudotis 

PRANAS RAZMINAS 

Naujai pasirodančios lituanis
tinių mokyklų mokslo priemo
nės jau pajėgtų kelti l it mokyklų 
kokybę, bet tam reikia surasti lai
ko, to brangiausio mūsų gyve
nime turto. Šeštadienis greitai 
mums taps prakeikimu, bet ne iš
ganymu. Jau dabar jaunimas, 
siunčiamas į mokyklas, keikia šeš-

pareigos. Iš kitos pusės, reikėtų 
eliminuoti ir kai kurių autorių 
pretenzijas. Geriausiai gali spręs
ti tų skyrių ar klasių mokyto
jai, kurie tais vadovėliais naudo
jasi. 

Nebūtinai visus autorius premi
juoti, bet tokios mokslo priemo
nių gamintojų pavardės, kaip 

PLUNKSNUOTAS FAZANAS 

SPfcJIKAS 

Japonijos Saltmaro prefektū
ros įžymybė yra fazanas, kuris 
vietinius gyventojus įspėja apie 
požeminius smūgius. Apie jo 
nepaprastus sugebėjimus suži
nota atsitiktinai Pavyzdžiui, 
prieš žemės drebėjimą fazanas 
pasidaro neramus ir ima gar-

tadienius. Jaučiama, kad paga-|juozas Masilionis, Vida Auguly-
minti nauji vadovėliai nebeside-į tė, Sofija Jonynienė, Rimas Cer-
rina su šeštadieninėmis mokyk-' n i u s > jUOzas Plačas ir kiti šioj sri-
lomis. Vadovėlių kokybė toli pra- \ ty yra daug padirbėję. Gerą vado-
šoksta šeštadieninių šiam reika- j vėlį parengti yra sunkiau, negu 
lui menkavertiškumą. Gerai, kad j apysaką jaunimui suregzti. Jeigu 
vadovėlių kūrėjai nenusilenkia Į t ^ jo darbštumo autorių nebūtu

mėm turėję, kaip minėtieji iš ko 
mokytųsi mūsų lit. mokyklas lan
kantis jaunimas? O gaunami ho
norarai —gana skurdūs. Žinoma, 
būtų truputį trinties, vertinant 
atskirus autorius. Bet tai teikia 
gyvybingumo, įvairumo, kultūri
nio judėjimo. Tačiau visa tai ne-
statytina nė kiek žemiau, negu ir 
kitos mūsų kultūrinės premijos. 

susinimo krypčiai, t. y. kad lietu
vių kalbos nemano nustumti tik 
į virtuvę. 

« 
Reikia atvirai pripažinti, kad 

lit. mokyklos šiandieną geres
niais vadovėliais ir kitomis lietu
vių kalbos mokslo priemonėmis 
aprūpinamos, negu prieš dešimt
metį ar kitą, tačiau vis mažėja 
tokių, kurie sugebėtų jų kokybe 
pasinaudoti. Pasirodo, kad mes 
turime gabių lit. mokslo priemo
nių gamintojų. Tik reikia, ką su
kuriam ar pagaminam, perteikti 
jaunajai kartai. Perteikti — ar ne
bus pats pagrindinis švietimo už
davinys, ypač kai susiduriam su 
gana nereceptyviu jaunuoju ele
mentu. 

Kyla gana nepopuliarus klau
simas: kas lengviau mūsų sąlygo-

Mofcslo priemonių 
visuotinumas 

Kai kurios mokyklos mokslo 
priemones ilgus metus gaminosi 
tik savo reikalui, visai neatsižvelg
damos į dvylikos metų lit. mok. 
nustatytą programą, tai jų mokslo 
priemonių gaminiai negali įeiti į 
vertinimo ratą. Bet daug tokių 
nėra. 

Vertinti vadovėlius ir juos pre-
mis — geresnės kokybes mokslo mįjUoti turėtų ne tik šiaurinės 
priemonę paruošti ar romaną bei Anraikos liL mokyklų mokyto-
apysaką parašyti. Romanams bei jai, jų atstovai, bet ir kitų koa-

Jungtinių Tautų pasmerkta ir šiai rėkauti. jm 

STATOMA SAULĖS 

FXEKTRENfc 

Prancūzijoje, netoli Marselio, 
statoma pramoninė 3,5 MW ga
lingumo saulės elektrinė. Ji pra
dės veikti 1950 m 500 veidro
džių (kiekvienas 50 kūb. m plo
to) specialaus mechanizmo dė
ka judės visą dieną paskui sau
lę ir fiksuos jos spindulius į re

zervuarą bokšto viršuje. Rezer
vuare esantis darbinis skystis 
(natrio druskos ir kalio tirpa
las) įkais iki 400 laipsnių C. 
Elektrinė gamins elektrą toly
giai, nes atsarginis rezervuaras 
sukaups pakankamai šiluminės 
energijos toms dienoms, kai 
saulę užslenka (užtraukia) de
besys. 

jm 

novelėms ir mokslo knygoms nė
ra premijų bado. Šiam reikalui 
jau pasipylė premijų premijos, 
tačiau joks vadovėlio autorius ne
buvo premijuotas. Tiesa, Švieti
mo taryba šį tą numeta kuriam 
nors mokslo priemonių autoriui, 
bet ir tai tik po ilgų derybų. O 
iš vadovėlių autorių tikrai su
gebam daug reikalauti. Kodėl 
taip, o ne kitaip, kai net niekini
mų spaudoj nesigailima. Mokslo 
priemonėms atrinkti gal nereikė
tų nei Švietimo tarybos vadovė
liams ar kitoms mokslo priemo
nėms tikrinti komisijos, ypač kai 
į tokius patenka autoriai mažai 
praktikos ar ir visai jos neturį, bet 
lengvai pasiduoda įtaigojimams 
iš šalies. 

Ar nebūtų geriau iš l i t mo
kyklų teigiami atsiliepimai, nes 
kas gi gali geriau pastebėti vado
vėlių gerumą ar netinkamumą, 
jei ne dirbąs mokytojas? Jis spren
džia iš patirties. Cia ne daug gali 

tinentų. Ir gal labiau jie, negu 
mes čia, nes jų įtaka, man rodos, 
ten geriau galėtų pajusti. Gal 
ten jaunimo dvasinis tingumas 
magesnis ir didesnė pagarba gim
tajai kalbai, labiau trokštama 
mokytis. Toks gyvas lietuviškam 
reikalui atsiliepimas, koks vyksta 
Pietų Amerikoj, yra nuostabus 
reiškinys išeivijoje. 

Ir mes galime panašiai atsi
liepti į lituanistinius dalykus. 
Kartais atrodo, kad įvairūs fon
dai blaško savo sunkiai sutelktas 
sumas ar jų procentus antraei
liams reikalams. E tikrųjų rei
kėtų laukti skiriant daugiau dė
mesio mokykloms, be kurių mūsų 
ateitis bus tikrai tamsi, išblės vi
sas lietuviškasis gyvenimas, jeigu 
neieškome priemonių pakelti ko
kybei, kai dar lanko lit. mokyk
las 2000 jaunuolių, tai nusmukę 
iki tūkstančio, kokybiškai būsime 
palaidoti. Ar toli stovime nuo 
tūkstančio? O vis dėlto reikia 

padėti skambūs spaudoj vardai ar Į ieškoti ir rasti brangiausią turtą 
Somalijos (Afrikoj) policija, Vak. Vokietijos ekspertų paruošta ir apginkluota I turimos netiesioginės mokyklinės i —laiko. 

S^heveldi • 

rod 
ALĖ. BCTA 
Romanas 

74 
— O dėžes neturi? žinai, juk čia bus dovana ma

no vyrui... 
— A! Turiu. Tuoj atnešiu. Kažkur turime stal

čiuose, paieškosiu... 
Dangerutis vargo, ieškojo, kaklaraištį kitaip per

vyniojo, įtalpino į dailią dėžutę, vyniojo ją į popierių. 
perrišo kaspinu... Vėl dėkojo raudonskruostei, kuri 
kažkodėl jau mažiau šypsojosi, net ir "madam" pava
dinta... Nuėjo, nusinešė dėžutę po pažasčia... 

Almis jautėsi išsisėmęs, pavargęs, net tariamą 
prakaitą nuo kaktos braukė... Ir vėl grįžo į mintis 
Trumpys... Kad taip, baigus darbs, isslinkt pro kitas 
auris, nepastebėtam, ir dingti gatvėje... Mąstė ir gėdy-
josi savo minčių. Skubiai tvarkė suverstus kaklaraiš
čius. Dairėsi kito pirkėjo... Ogi! Ateina, štai, ta pati 
raudonskruostė. Šypsos jam visu veidu... Dar nepasie
kus prekystalio, ima kalbėt: 

—Tik susitikau vyrą... Jis pirkęs kaklaraiščių ki
toj krautuvėj, pusę kainos... Credit my accoumt! . 
—. Ir numetė dėžutę ant prekystalio, šaltai žvelgda
ma Dangeručiui į akis. 

Almj net šaltas prakaitas išpylė. Vėl darbavosi 
(reverse business.): išvyniojo, sąskaitą iš jos paėmė, 
surašė grąžinimo raštelį, išskambino pinigų dėžėj ne
gatyvią transakciją (kuri jo tarnybos knygose bus ne
gatyviu ženklu...), prašė pirkėją pasirašyti, vėl jai 

padėkojo (iš įpratimo!) ir taip toliau, ir taip toliau... 
Kaklaraištį reikėjo ištiesint, vėl kainą uždėt, įgrupuot 
į kitas prekes... 

Kai kelis kartus atsikvėpė ir akių žaibas bei min
čių perkūnais palydėjo "maloniąją ponią", jis dar kar
tą sugėdino save dėl Trumpio... Ir sau tvirtai pasakė: 

"Pažadėjau, susitariau... Turiu dabar laukt, susi
tikt ir užimt... Atrodo, turistas nuobodžiauja..." 

Neapsilankęs nei ketvirtame aukšte, Almis po dar
bo skubėjo prie didžiųjų durų. Pirmieji Trumpio žo
džiai, kolegoms susitikus, buvo: 

— Teiravausi, — tie jūsų miesto moteliai velniš
kai daug kaštuoja! Kur tu gyveni? 

— Mmm... Gyvenu su seseria. Auste. Gal dar at
simeni iš stovyklų? 

Aukštakaktis, siauras Trumpio veidas atsigręžė, 
akys gudriai juokėsi... 

— Neatsimenu. O gal — ne sesuo, tik — "pus
seserė"? 

Almis susiraukė ir nieko neatsakė. Į miestą gludo 
melsvas vakaras, užklojamas tamsėjančio dangaus, 
gyvas žiburiuojančiom akim, kunkuliuojančiu judėji-j 
mu. Kurį laiką abu tylėdami ėjo gatve, nė vienas ne-: 
paklausdamas, kur eina. Almis jau išpūtė iš plaučių 
prarūgusi orą ir dabar mintyse beveik graužėsi, nesu
rasdamas kalbai pradžios. 

— Tai ką rašai, ar ką planuoji? — Pirmutinis jį 
prakalbino svečias, gal ir susipratęs netinkamai paki
šęs "pusseserę"... 

— Et, žinai, smilkstu, labai retos dienos, kai ga
li žmogus kiek susikaupti. Valanda, pusvalandis į die
ną, — ką gali padaryti? 

— Negali būt! Kolega, aš netikiu! Kaip rašytojas 
gali neturėti laiko rašymui? Kiekvienas gyvenime pa
sirenka, kas svarbiausia; tada laiko turi atsirasti! 

— Argi mūsų pačių pasirinkimu čia esame? Jei 
toks gudrus, pasakyk ir man, kaip surasti laiko, kaip 
ji išnaudoti kūrybai! Ar manai, kad aplinkybės nieko 
nereiškia? 

— Nekaltink aplinkybių, kolega. — Tai silpnų
jų žymė. — Mes patys susikuriam ir aplinkybes. 

Kaukšėjo jų batai į šaligatvį, pro šalį nėrė maši
nos, juoduliavo virš galvų dangus; praeinant į juos 
žiūrėjo susirūpinę, bet daugiausia — šypsą žmonės, 
lyg jie būtų ar labai laimingi, ar tau geri pažįstami.. 
O gal? — Begalinėj vienatvėj šypsojos jie tik savo to
limų atsiminimų atšvaitams? 

Pokalbis tiesėsi tarp jų retas, sunkus, lyg šlapios 
rezginės. 

— Ar mes žinom, kokie slapti požemiai žmogaus 
širdy ir... gyvenime? — Pagaliau, Almis ištarė garsiai 
savo galvojimų apibendrinimą. 

Vergilijus nusikvatojo. 
— Tu kartais keisčiausiai filosofuoji! 
Almis išraudo. Ir — negi aiškins? Negi jam at

vers savo slaptas godas? Buvo pavargęs, surizgęs, ner
vingas. Mielai dabar būtų atsisveikinęs- ir nuėjęs — 
pasvajoti vienas. Bet tai būtų peržengta bet kokia lie
tuviško mandagumo ir vaišingumo riba; tfauk devy
ni, — jis taip nepadarys. 

— Tai su kuo šiandien daugiau susitikai? — Lyg 
už paskutinio gelbėjimosi šiaudo griebdamasis, klausė 
Dangerutis. 

— Et, skambinau keliems, užsiėmę, velniai... Iš 
tikro, tu čia vienas draugiškas žmogus. 

Almis vėl raudo. Jeigu Vergilijus į jo mintis 
įžvelgtų! 

daugiau) 



D R A U G A S , pirmadienis, 1978 m. rugpjūčio mėn. 7 d. _ — Tas turi daugiau teisių būti re- | 
maamas, kas daugiau vargsta. Antra-
erhai motyvai dalijant pašalpą, jeigu 
jų ir gali būti, yra jau mažiau svar
būs a visai nublanksta, yA žmogus 
yra atsidūręs rimtame srities pavo
juje ar netekti didelės dalies sveika
tas. 

Kan. dr. F. Gureckas 

C L A S S I Fl ED GU I DE 
B £ A L 1 3 T ^ T. * 

Savininkas parduoda Oak 
i y 2 aukšto mūrini namą. 

Tel. *99-0998 ar 424-5597 

Lawn 

resortas, dabar Buvusi "Nida 
"Tne Outpost" Beverly 
Ind., Lake Shore County Hd. ir 
Rogers, puse bloko nuo ežero. 
Valgykla, baras, kamb. išnuoma-
vimui. Dienai 10.40 dol. vienam ir 
12AS dol. dviem, savaitei 67.60 
doL ir 78 dol. dviem. Rezervaci
joms skamb. 219-879-510L 

2 batai, t a 
* unb. 0 mieg.). 
• * $ $ * . - y>. 

MOrinU 2 
• i aiotL Vieną tuoj 

3righton Prrke. 

2 po S 
5).?T* ui Kedzie-

Naajal 
galim?. 

K K A L E S T A T J B 

užimti. 

72-ra * c o p b d L l1*, aukšto nau 
mflr namas. 3 mieg. Įrengtas 

rūsys. Labai svarus. $65,000.00. 
B-ra ir RutherfOrd. Liuksus 5% garažas. Semi taksai $26,900 

9$ ir Homan. Tinka didelei seimai. 
4- miegamų namas labai geram stovy, 
įrengtas rūsys. 2 maš. garažas. $40,000. 

50 ir Tahnan, 5 kam mūr. Beismen-
tes. 2 mašinų garažas. Platus lotas. 
537.900. 

8809 S. TuDey Ave. Liuksusini 3-
jų miegamų rezidencija. "Cathedral" 
lubos. IVi vonios, 2VS mas garažas, 
Šoninis {važiavimas. $71,500. 

68 ir ^odnveiL 2-jų butų po 5 kamb. 
medinis namas. Pilnas rūsys. 2 mas. 

UVE-IN 
HCHJSEMOTHER 

Lietuvių saulių sąjungos kultūrinės stovyklos dalyviai pamaldų metu Union Pier, NDch. 

MOSI) KOLONIJOSE 
Carlisle, Mass* 

ALDONOS IR DANIAUS 
BUIVYDŲ 25 METŲ 

. VEDYBINĖ SUKAKTIS 

LAIŠKAI DRAUGUI 
A R T I K R A I TAIP B U V O 

' jo dalyvauti didžioje Pasaul io 

bažnyčioj. Jas atlaikė ir pasakė 
pamokslą kun. Justinas Steponai
tis. Gedulingi pietūs buvo lietu
vių klube Gardneryje. Dalyvavo 
žmonių iš Worcester, Greenfiel-
do, N e w Jersey, Gardner ir At-
holo. 

Liepos 2 9 d. kel iavome drauge 
s « Emilija ir Romualdu Bielke-
vičiais iš Brocktono. Pakelėje dar 
prisijungė jų dukrelė Da l ia , kuri 
su vyru dr. M Pautienių tik ką 
persikėlė arti Brocktono gyventi. 
Gceitai palikome Bostoną ir va
žiavome į Šiaurės Vakarus.. Kur 
ne kur vienas kitas ūkis. Išnirus į 
erdvią lygumą, prie miško dar 
vienas modernus pastatas ir prie 
kelio pašto dėžė su užrašu "Bui
vydas". Su tikru nuoširdumu pa
sitinka pats šeimininkas D . Bui- j 
vydas, kviečia į vidų. Peržengę 
slenkstį pasijutome, lyg pasakų 
karalystėje. Erdvu, gražu, švel
nių spalvų derinys: kil imai, sie
nos, paveikslai, lietuvių tautodai
lės drožiniai, baldai ir visur gė
lės. Štai ir Aldona, džiaugsmu švi-
tanti. Iš kambario į kambarį e i 
name, gėrimės mūsų tautos vaikų 
Aid. ir D . Bu ivydų i š t ė v y n ė s 
atsineštą ne tik tėvų kalbą, 
darbštumą, tautos papročius, tė
vų gerbimą, bet ir vaikų išauklė
jimą gerais žmonėmis. Kas iš l ie
tuvių nepažįsta Aldonos dukrelės 
solistės Daivos Mongirdaitės-Ri-
chardson ir jos sesutės? Iš antrų
jų vedybų su D . Buivydu augina 
sūnelį ir dukrytę Rūtelę. 

Greitai prisipildė ši pasakiška 
rezidencija linksmais svečiais. Jie 
suvažiavo pasveikinti Aldonos ir 
Daniaus Buivydų laimingo bend
rojo gyven imo 2 5 metų sukakties 
ir į naujus namus įsikūrimo pro
są. Susirinkus į erdviausią kam-
harį, 3 u k r e l ė Daiva savo ir sve
čių viardu pasveikino sukaktuvi
ninkas, palinkėjo daug šviesių 

šventė. Viską perskaičius, susi
darė gražus va izdas , kad lietu
vių choristų, jaunimo pilnos To 
ronto gatvės". Vis i pasipuošę 
tautiniais rūbais žygiuoja į kon 
certo vietą. Gražus paradas. Bet i 
A . N a k a s negalė jo nutylėti apie 
choro paradą ir rašo: ... žygia
vo, kaip avys . Kaip sočios 
avys", ž iaurus palyginimas. Pa
klausiau jauno choristo, kuris 
buvo Toronte, kodėl jie ėjo gal 
vas nuleidę- A t s a k ė : "Mus mokė 
dainuoti, bet nežygiuoti". 

Man rodos net iks lu , norint pa
girti pranešėją, peikti pirmiau 
buvusias pranešėjas . Jomis mes 
didžiavomės, džiaugėmės, kad 

IŠNUOMOJAMA — F O R K E N T 

IŠNUOM. Brigbton P*;?. 4 kamba
rių butas. 

Skambint 523-7153 

N O R I P I B K T I 

j Ieškau pirkti semia medbvm beirtas 
gamintus prieš 1930 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t , 

Į "Oriental" kilimą, už prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

i 

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

kfemb. '3 mieg.). 10 metų air 
"randi'. $69,500.00. 

16% akro temt* netoli Buri'ogtor. 
Wis. Maudyts ir rnvauti lab.~; arti. 
$25,000.00. 

4* ir Kctfn. 8 kai mec. namas. 
V - zi taisai. Daug vietos. $36,500.00. 

S I M A I T I S R E A L T Y 
Insrjranee — Jncooae T*x 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

Perskaič ius straipsnį "Drau
go" N r . 167 (l iepos 19 d.) "Ke
letas Toronto įspūdžių", norisi 
paklausti, kodėl tiek daug ne- i S * ™ * l ietuvės vardą. Kiekvie 
gerumų matyta ir aprašyta 

Laimingi y r a tie, kurie galė- Iš v i so i ške l tos klaidos nau
dingos tik t i ems , ekurie laukia 

Lietuvių šventėje Toronte. B e t j m ū s u nepasisekimo, kurie lan-
] buvo ir tokių, kurie labai nore- * » m ū s u nepajėgumo. 
į jo dalyvauti , be t negalėjo dėl ! Mylėkime jaunimą, kuris dai-
! rimtų priežasčių. Jie kiekvieną i » * > * ">tuviškas dainas, kuris 
I dieną laukė žinių, šventės apra- P u o š i a s i taut iniu rūbu, kurie ne 
išymų- Kiekviena ž inutė buvo b l J ° toUm°9 k e l i < > ^ j Uetuvių 
įdomi, ne s norėjosi sus idaryt i I 
šventės pilną va izdą Tai l ietu-

šventes. 
liais išs ireiškimais . 

vių pas irodymo, pasididžiavimo Gr. Meiiuvienė 

K A I P S U D A R O M I 
T E S T A M E N T A I 

— Pamos? — 

Dipl. teis. Pranas Sulas 

Testamentai su legališkomis 
formomis bei afidavitais 

jau gaunami 
Tai nauja pagerinta laida 
čia nuosekliai aptariamas testa

mentų reikalingumas ir jų galia bei 
nurodoma jų forma ir paduodami 
pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se vei
kiančius įstatymus, bet ir Vokieti
joje, Anglosaksų pasaulyje bei Ne
priklausomoje Lietuvoje. 

Gaunama "DRAUGE" 

$3.50; be tų formą — $3-00. Plius 
30 centų persiuntimo išlaidoms. 

mumis gyventojai prašomi pridėti 
dar 5 proc mokesčiams. 

MARQUETTE P ARK 
IĮ/į aukšto mūr.; 8 kamb., 5 mieg., 

gražiai įruoštas rūsys, garažas. Arti 
66 ir Furfield. Numažinta kaina. 

BUTŲ NUOMA Y IMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tax 

Notariatas — Vertimai 

REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6453 S. Kedzie Ave. — 778-2233 

66 ir RocJroefl. 3-jų butų mūr. 6 
kamb. ir 2 po 3 kamb. Gerai išlaiky
tas namas. 3 atskiri gudymai. Naujas 
2 naš. garažas. Tik $45,000. 

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

4f ir rtesiaa. 2-jų butų medinis 
Geros pajamos. Garbias. $26,900. 

ie'gsfYojafe 
PARDUOT. NUOMOT AR 

APDRAUST 
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis j 

Budraitis Realfy Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

Gehnng Hali, an outreach 
sponsored by St. Joseph Hospital, of-
fers comprehensive medical care and 
help to mest the emotional neads of 
the single pregnant womeo 18 
and oider. It is our answer to i 
We are seeking a vary spedal 
vidual for a Live-In Housemother to 
supervise tais facility. Rdevant «ork 
erperience as well a* a sincere com-
nritment to the right to life are sig. 
nificant factors in randidate aalection. 
EaceUent salary and housing are avail-
abie. Apply: 

— S 

0 7 5 

10% — M% — 30% pigiau mokestte 
a i apdraudė nuo ngakm ir tntctno-
bUk? pas mos. 

FRANK Z A P 0 L I S 
S 308 H W « SSth Street 

Chica*o. HUaofe 
Telef. GA 4-SSS4 

Mett>oume gražiai veikia lietuvių kredito draugija "Talka". Cia matome 
bendrovės pirmininką P. Baltutį (kairėje) ir kasininką I. Alekną 

dienų sulaukti, ir visi pagiedojo 
Ilgiausių metų. Su svečiais nuo- s"" ! 

širdžiai giedojo Aldonos 90 m. S 
mamytė , kurios veide žėrėjo s 
džiaugsmas ir mei lė vaikams. į 

Būkite laimingi, mielieji Bui- S 
vydai, peržengę 25 m. bendrojo Į g 
gyvenamo slenkstį. Džiaukitės sa
vo darbštumo, gražaus susiklau
symo išdava —kultūringais vai
kais ir puikiais namais. Teskam
ba lįptuviška daina Jūsų pui
kiuose namuose ir gražioje sody
boje. 

| Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje Į 
1 JONAS NABBLTAS = 
s s 
- Pirmoji dalis (1919—1936) . Autoriaus leidinys 1978 | 
S m., 432 pusL Kaina su persiuntimu 9,50 dol. Leidinyje su- I 
3 t e lk ta įdomios Lietuvos sportinį gyvenimą liečiančios me- H 
H dždagos ir daugybė nuotraukų. | 
E Užsakymus s iųs t i : = 

\ "Draugas- , 4 5 4 5 W. 6Srd S t , Cbicago, IIL 60829, \ 
\ Dunojaus gyventojai prideda eartra 45 e t taksų. = 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠELMOS VALANDOS 

Visos programos i i WOPA 
lietuvių kaiba: Icasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet.'— šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9:3o v. ryto, 

Telef. 434-2413 
1490 A *L 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CH1CAGO, ILL. 60629 

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

IIIIIIIIUIIIIIIIIIIiilIlIHIMlilIimilllllllItlIll 

VALOM E 
KILIMUS IR BALDUS 
PlaaMune ir vaškuojame 

visų rožių grindis. 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
ifllllllllllllltlllllllllllliualitlllllllliufllllll 

niiiiiiiHHiiiiniiiiiiiiiiHiiniiiiiimiiiiiiiii 
jTairių prekių pasirinkimas nebran

giai i i mūsa sandėlio. 
COSM06 PABCELS EXFRESS 

SIUNTINIAI { LIETUVA 
33SS S. Halsted St.. CbJcago, VI. S0S08 
S501 W. Stto St.. Chicago, HL 6069S 

Telef.: 135-3757 — 354-5330 
Vytautas Valutiaaa 

IltllIlIlHHIHIHilUimilllllUIIIHIIIHIIimil 
IHUIHIIIIUHIlIMillllliniinillHllllllinillH 

IVI O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš teii mie3to lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — WA 5-8063 nmiimniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiii 

Rimtas Namy 
Pardavimas 

Ustnvių mėgiansoj gamtoj, netoli 
nuo Chicagos, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemės. Daug kitų prie
statų. Svarus oras, aplinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. 

Modernas 15 metų maro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marauette Par
ke. Auksu kokybe. $50,000.00. 

4 vienetų mūras ir garažas. Mar
auette Parke. Naujas gezu Šildymas. 
Naiie atiduoda už $38300. 

Gražus platut sklypas h- garažas 
Marauette Parke. Vertingas pirkėjui 

Valdis Red Estate 
2625 We$t 7!st Strttt 

Ttl. 737-7200 ar 737-0534 

— i mm 
3 0 1 0 

ST. JOSEPH H0SPITAL 
2M6 N. Lake Sbore Dr. 
(The corner of Oakdale 

& Lake Sbore Dr.) 
n Equal Opportunity Emptorer 

Inunediate 
South side metai SabncaHon job 
is seeking te foBoaring 

MKS WELDEJt 
WELDER FTT-UP MAN 

Dey ahift, good starttng salary, paid 
hoUdays aad vacatten. 

CaU Mrs. Riky 
523-5754 

FOR APPOFNTMENT 

D £ M E S I O 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIiiiiliii 

VTZTTINIŲ K0RTEUC 
REIKALU 

Male help 
Wanted For Prlvate 

EXPtt'D SH0RT OftOER 
C O O K 

To operete ammll anack bar. Good 
working conditiona aad benefita. 
For appointment call: 

Chef CUumiky 275-6600 
Cfesed 

Vizitinių kortelių aaadojbnaa yra 
& * * » paprotys, šunienai jas pla- — 
cM aacdoja. Bot tmka ir visų luo
mų atstovams turėti grasiaa vi» 
tiaea knrtolaa. 

M s i e H e i p 

v V A T C H M A K i R 
European need for nortiMide 

j€weler. Mušt harve years esepi-
nence. TeL — 

E. Ribokienė ^niiniiiiniiini imiNiimiiiiiimi i IIII 11111 III IIII i n 11 iiiiniui i n 111 III 111 im 11 m 1111111111? 

Gardner, Mass. giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiiiiiiiiiiK 

UCDNA 2INIA 
Bronė Višniauskienė gavo Uūd-; s 

ną žrnią is Lenkijos, kad birželio J 
21 cLtmirė jos motina, a. a. Vik
torija Savulienė. N a m a s kuriame 
g y v e A su vyru, Pašešupių kai
me, į g ū ž ė s 17 d. per 2 0 m i n u 
čių sudegė. Vel ionė apdegė, n u 
vežta \ l igoninę mirė n u o žaizdų. 
B u v o pašarvota Suvalkų kapi
nių koplyčioje ir palaidota su 
bažnyt inėmis apeigomis Suvalkuo 
se. Paliko nu l iūd ime prislėgtą vy
rą Antaną, dukterį ir du sūnus. 
Sūnus Pranas motinos mirties die
ną atvyko į JAV-bes aplankyti gi
m i n i ų ; nežinodamas, kad mirė 
mot ina . D u k t ė Bronė Višniauskie-
kienė užprašė už motinos sielą 
Miš ias Athole , 5v. Pranciškaus 

17 Drive-in Tellers f 
Open 6 days a week 

s | 
= Open Friday evenings , 5 P. M. t o 8 P . M. E 

i i 
Į Inatead of TAursday eveninga = 
S S 
f MARQUETTE NATIONAL BANK f 
| 64th and So. Westem Avenue | 
I Mali Bank — 6316 South Western — GR 6-5100 | 

P A R D A V I M U I 

iiiiiHiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHMtiiiM 

PARDAVIMUI MOTORAI 

Turime 4 motorus, labai gera
me stovyje, kurios galite įsigyti 
labai prieinama kaina. Firmų var
dai ir specifikacijos yra sekančoa: 

1. WestJnglHM»e motor, t pfeaae, 
1.5 H J „ 60 cyclea, 220-240 V. — 

*llllllllllllllllllli:ill(lllllllHllltliniHIIIHII 
M. A. i I M K U S 

NOTARY P T J B I J C 
INCOME TAX SERVICE 

4259 So. Maplewood, tel. 254-7451 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiimiHimiiHi 
111111111 i 1111 n 111111111111111111111111111 c 1111 J 1111 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kltui kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Arober Ave. 
Chiceeo, 111. 60632, telef. 927-5980 
mimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiii 
IIIIIIIIIIIlHlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIII 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tei. 376-1882 arba 376-5996 
NMIIimilllllllllllllllHIIIIIIIIIHIHIIIIIlIflI 

Kredpkltea 
eradją 
80atta peteasino 

| 'Draugo* « ' " i t m t 

•nusvi petarnavi 

llMIlIlIimillllllllllllllllllllllligglIlIlIHIlI 

HEI^P WANTE» — MOTERYS 

T R A V E L A GENO Y 
Loop location — looking for re-
sponsible people for different jobs, 
Reception, typing and general of-
fice. Opportunity for advaacement. 

MALE AND FEMAUE 

inillllMlllllllllilIlIlIlIHHIIIIIIIIHIIHHIIIII 
PACKAGE EXPRESS AGE.NCY 

MARIJA N O R E m i E N t 
SIUNTINIAI 1 LIETUVą 
L*bai paceidaajamM gerom rhtirm 

prekes. Malstaa ii Europos saad£Uq. 
asas w. sa st.. chtoaco, ru. aoasa. 

TF.K — WA 5-JT87 
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIHIIini: 

CaU Mrs. Fuiiei 
3 3 2 - 2 8 1 5 

H E L P W A N T E D — 

C O O K 
Loyola University Medical 
has an opening for eapetleuced 
tutknal cook. Mušt be 
bandling modified dieta. Supervisory 
abUities. Prefer individual with formai 
training. 

If ąualified. pleaae call 
5 3 1 3 2 4 2 

LOYOLA UNTVERSsTY 
MEDICAL CENTEB 

An Eąuai Opportunity Employsr K / F 

AID TO ELENEKLY. Uve-in person 
for bome care of elderry man. Reliabte, 
responsible person. We prefer 
smoker. Light ***r*j-ę R«f 
English speaking. TaL 
thru Fri. for 

M A L E 

CABINET MAKER & REPAIRMAN 
Mušt have fcaowledge of patohing and toucJrop. A l f e t o do 
set-up work when necaawury Pull company r^sy^jtB Hourre 
8 a.m. t o 4:40 p j n . 

CALL or APPLY 678-1980, E x t . 2 7 8 

MONTGOMERY WARD 
10601 Seymoūr Ave. . FVanklin Fark , IlUnois 

An EqosJ Oppty Rmployer M/F 

J 

L KanMe Motor, 
60 cyclea, 220 V. 

S. 
fiO 

KanMe Motor, 
cydes, 220 V. 

V% H.P. 

i e . p . 

4. Loala Alfai Isdaetfoa) Motor, S 
ptMae, 6 H.P., 30 cyesB, 220-240 V. 

Tolofonuokrtt 

LU 5-9500 
;ill|l|illlllillllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIII|lllliilllllllllllllllllllllllllUIIIIIHIIIIIIIIII? MHIUIttlIlIlIlIMIIMIM 

IIHimillllllllllllMIIIIIIIIIUlIlUlMIlIlIlIlIlI 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I K A S TV 
2340 VV. 69th St . tel. 770-1486 
IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUttHIUIIIIIIIIIIIIIHII 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

ELECTRIC ARC VVELDERS 
Medium to heavy machirie manufacture. 

Excelknt benefits. 
VVAOACE SUPPUES MANUFACTUAING CO. 
1300 W. DJYersey, Chicago, IIL Ttl. 201-7000 

Perskaitę' Draugą r duolute kitiems pasiskaityt. 



JAV IR KANADOS MOKYTOJŲ 
STUDIJŲ DIENŲ REZOLIUCIJOS 

j . Jsėivtfos lituanistinės mo
kyklos tikslai, programos ir jų 
vykdymas.... 

Lituanistinė mokykla, kaip iki 
šiol, siekia dvigubo tikslo: 

dualinio mokymo kryptimi. Nuo 
šios krypties negalime atsilikti ir 
mes jau vien dėl to, kad mūsų 
vaikai didžiąją savo laiko dalį 
praleidžia gyvenamojo krašto 

a. Kiek galint daugiau išmoky- į mokyklose. Todėl rekomenduo-
• 1:» . : - * t ~ : . . J _ i . . i y i . . . . . . . . . ti lituanistinių dalykų, ypač lie 

tuvių kalbos. 
r>. Grindžia savo darbą giliai 

susipratusios lietuviškos asmeny
bės ugdymu. 
Esamomis sąlygomis tautiniam 
ugdymui priklauso ypatingas dė
mesys. 

Vykdant visuomenini švieti
mą mokyklose, nemažesni dėme
sį reikia kreipti į: 

a. Lietuvių chartos įpareigoji
mus ir iš jų išplaukiančias prie
voles Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei. 

b. Susipažinimą su lietuvių iš
eivijos organizacijomis bei veiks
niais, įskaitant jų struktūrą, tiks
lus ir veiklos būdus. 

c. Pažinimą, realios būklės o-
kupuotoje Lietuvoje, įvertinant 
kovą už žmogaus teises, tautinę 
rezistenciją ir pastangas kultūri
nėje srityje. Konstatuojant, kad 
tikrieji lietuvių tautos istorijos 
faktai formuojami okupuotoje 
Lietuvoje, kad jie ten ne" tik ne
teisingai užrašomi, bet netgi są* 
moningai klastojami, — reko
menduojame tuos faktus objekty
viai!' pažinti, atskirti melą nuo tie 
sos ir juos atidžiai bei objektyviai 
mokykloje interpretuoti. Toks 
pat dėmesys ir objektyvumas rei
kalingas ir Lietuvos geografijos 
srityje, ten nuvykstantiems ste
bint ekonominius bei socialinius 
pasikeitimus. 

2. Modernėjimo kryptimi 
Modemėjant vakarų pasaulio 

mokykla vis toliau žengia indivi-

jame kreipti daugiau dėmesio į 
besikeičiantį mokinių pajėgumą 
lituanistiniuose dalykuose, tam 
pritaikant mūsų programas, mo
kymo metodus ir mokslo priemo
nes. Pirmasis žingsnis ta krypti
mi būtų programų peržiūrėjimas 
ir perėjimas į grupini mokymą. 

3. Mokytojas 
Nežiūrint geriausių programų 

bei mokslo priemonių, pagrindi
nis veiksnys mokykloje visada 
buvo ir toliau pasilieka pats mo
kytojas. 

a. Rekomenduojame visiems 
mokytojams aktyviai naudotis li
tuanistinio ir pedagoginio pasito
bulinimo progomis. 

b. Kreipiamės į tėvus, Lietuvių 
Bendruomenę, parapijas, organi
zacijas ir visą visuomenę, prašy
dami paremti lituanistinę mokyk
lą ir jos mokytoją visomis gali
momis priemonėmis. 

4. Spauda 
Konstatuodami, kad lietuviš

koji spauda yra ne tik mūsų ko
munikacijos priemonė, bet ir 
svarbi lituanistinio švietimo pa
galbininkė, kviečiame mokyto
jus, mokinius, tėvus ir visą pla
čiąją visuomenę visais būdais ją 
išlaikyti ir skaityti, atkeipiant 
dėmesį ir į lietuviškojo ugdymo 
leidinį "Švietimo gaires". 

Tegul meilė Lietuvos 
dega mūsų širdyse, 
Ir šviesa ir tiesa 
mūs žingsnius telydi. 

Rezoliucijų komisija 

i I DKAUGAS, pirmadienis, 1978 m. rugpjūčio mėn. 7 d. 5 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiti.iiiiiiiiiiuiiiitiiiiiiiiiiNiiiiiiNiimiiitraiimiaiiuiiiiiiuitniMm^i 

Liet. šauliai savo kultūrinės stovyklos metu Union Pier, Mieli., pagerbė žuvusius narais, miĮfafytomi į Michigano 
ežero bangas gyvų gėlių vainiką. Nuotr. P. Maietos 

čiau po vienerių metų buvo at
gautas rekordinis žuvų kiekis. 
Ir vėliau laimikiai didėjo, nors 
daug mažesniu mastu. 

Pažymėtina, kad pastarai
siais metais nustebino fantasti
niai ančiuvių laimikiai 

nepatenkinti, kai į tinklus kar
tu su rykais pakliūdavo ir kre
večių. Jie išmesdavo šituos, pa
sak jų, "mažus parazitus" atgal 
į jūrą. Dabar gi tik viena šių 
krevečių iš Dublino įlankos por
cija Londono restoranuose kaš-

p „ | tuo ja penkis svarus. Nūdien Pėdu krantų, kurie lyg u* už-| 
tikrina aukštą žuvų verslo van-
denyne lygį. Bet 1972 metais 
dėl nepalankių klimato sąlygų 
laimikiai vėl labai sumažėjo. 

Taigi kol kas mokslininkai 

škotai piktinasi, kai krevečių 
laimikyje aplinka nyksta ir ma
žai jų sužvejojama. 

VANDENYNU GELMIŲ ARUODAI 
J. MIŠKINIS 

Juk beveik tris ketvirtadalius 
žemės rutulio užima. Pasaulinis 
vandenynas. Jau dabar žmo
nėms į stalą kasmet paduodama 
apie 60—70 milijonų tonų žuvų, 
sugautų vandenynų gelmėse.. 

Turbūt visi žinom, kad alks
tančiųjų žmonių pasaulyje kas
met ne mažėja, bet vis daugėja. 
Daug kas tikėjosi, kad organi
zuojamosios revoliucijos duo-
siančios žmonėms raktą, kurios 
atrakinsią neišsemiamų aruodų 
klėtis, padėsią išspręsti mity
bos problemą. Tačiau intensy
vus žemės ūkio chemizavimas 
kelia labai rimtų problemų — 
kaip išvengti dirvos ir vandenų 
užteršimo. 

Pastaraisiais metais daugelio 
specialistų akys krypsta į van
denynus. Juk čia nereikia akė
ti, nei s ė t i Žodžiu, tik imk, 
kiek širdis geidžia Laivai daž
nai atplukdo į uostus pilnus 
triumus žuvų. Iš tikrųjų daug 
kam gali atrodyti, kad šie van
denynų aruodai neturi dugno. 
Bet taip sakyti būtų klaidinga. 

Beveik prieš pusantro dešimt
mečio biologai įspėjo, kad vien-
dėmių menkių smarkiai mažėja 

Tačiau j šitą įspėjimą tuokart 
verslininkai ranka numojo. Da
bar gi šių žuvų sugaunama vos 
tik penkis milijonus kilogramų, 
lyginant su 45 milijonais prieš 
penkiolika metų. Taip pat nyk
sta silkės vandenyno platumose 
tarp Norvegijos ir Islandijos. 
Vis lengvesnės ir lengvesnės 
merlūzų valkšnos prie Pietų Af
rikos ir Pietų Amerikos krantų. 

Dar Pirmojo pasaulinio karo 
išvakarėse buvo smarkiai nu
siaubti tradiciniai europiečių 
plekšnių rajonai Šiaurės jūroje. 
Dėl karo veiksmų beveik ket
verius metus intensyvi žūklė 
nutrūko, ir kai, karui pasibai
gus, čia vėl atplaukė žvejų flo-
tilijos, pasirodė, kad žuvų ištek
lius žymiai pagausėjo. Padidėjo 
žuvų svoriai, pagerėjo ir žuvies 
kokybė. Tas pat būro specia
listų pastebėta ir po Antrojo 

i Pasaulinio karo. Taigi, jeigu 
žuvų ištekliai nėra per daug 
nualinti, jie gali būti vėl sėk
mingai atkurti. 

Po H-jo pasaulinio karo ben
dri žuvų laimikiai kasmet padi
dėdavo 6—7%. Bet 1969 me-

j tais jie smarkiai sumažėjo. Ta-

Daugelio pasaulio kraštų iš
kilo dilema — arba sumažinti 
pajamas iš žvejybos verslo, ar
ba visapusiškiau sunaudoti van
denyno turtus. Mat, buvo tiki
masi, kad maistui bus galima 
naudoti tokius vandenynų pro
duktus, kurių lig šiol niekas 
nevalgė. 

Žinoma, kad kiekvienas 
žmogus turi "savo" žuvį, kurią 
jis yra pamėgęs ir kurią neno
riai keičia į kitą. Iš Pasaulinia
me vandenyne gyvenančių 20 
tūkstančių rūšių žmonės valgo! 
tik kelių dešimčių rūšių žuvis. 
Tačiau tik septynių rūšių žu
vims, būtent: ančiųviams, sil
kėms, merluzoms, sardinėms ir 
kitoms — tenka 70% viso 
laimikio. 

Pavyzdžiui, Europos vandeny
se gyvena menkės, kurios yra 
juodos, nors jų mėsa balta ir 
skani. Matyt, dėl savo juodos 
spalvos ji daugeliui netinka 
vartojimui. Tą galima pasaky
ti ir apie kitą raudonos spal
vos menkės porūšį, ir ši žuvis 
sumalama į miltus. 

Seklumose prie šiaurrytinių 
JAV krantų gyvena daug dyg
liuotųjų ir glotiniųjų jūros žu
vų. Žinovai teigia, kad labai 
skani žuvis, jei moka kas ją pa
gaminti. Bet amerikiečiai jos 
nevalgo. Čia pat žvejojama, 
kad ir mažai, vienos rūšies mo-
liuskos, bet ir šių daugumas 
amerikiečių atsisako valgyti. 
O japonai pasiuntė į šį rajoną 
žvejybos laivus ir per vieną se
zoną sužvejojo penkis milijonus 
kilogramų šio delikateso, kuris 
buvo paduodamas Tokijo ir ki
tų miestų dideliuose restora
nuose. 

Mat, žmonių skonis ilgainiui 
kinta Prieš kelis dešimtmečius 
Škotijoje žvejai būdavo labai 

Daugelis kraštų žuvis mala į 
miltus. Žuvų miltai — labai 
vertingas baltymingas produk
tas, bet jie sušeriami gyvuliams 
ir naminiams paukščiams. Tad 
visiškai normalus reiškinys, kad 
žmonės šių baltymų gauna "ap
linkiniu" keliu. Bet negerai, 
kad gyvuliai augimo metu su
naudoja daug daugiau jūrinių 
baltymų, negu vetiau žmonės 

dar tik ieško būdų kaip suda
ryti žuvų miltus arba jų kon
centratus, tinkamus žmonių 
valgiui. Suradus šį kelią, pir
miausia žuviniais baltymais bus 
galima aprūpinti rajonus, kur 
labiausiai trūksta gyvulinės kil
mės baltymų ir kur šviežios 
dėl greito jos gedimo negalima 
jos pristatyti. Mokslininkai ap
skaičiavo, kad dešimt gramų 
žuvų miltų gali pilnai pakeisti 
gyvulinės kilmės baltymų nor
mą, būtiną vidutiniam žmogui 

J. Mškns. 

! 

tVUa DOVANA IVENCIV R ETOMIS PROGOMIS ? 
1 SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO i 

A N T R A L A I D A 
- I I I « I 4 « -

tteuis vteto- Į 
dfln laida 

NaofMia Testamentą* yra , 
f Bai*. Vertima* padarytas gra&a 

pratiiko formato, įriitas 

"DRAUGO" 

nUnoia gyventojai praaoeai pridėti 50 etatų T**—««— ir pacaiuntimnL 
(Kitur gyvaftantiaji pralėkite 35 centus). 

trigytf NnJąl T« 

D R A Ū S A S 
4545 Wtst «3ni Strttt 
CMfitp, IlttMb 60629 

-niHlllllllllllllllllllllllllllllllHttHIIIIIHIII llllllllltlllllll 

C * . gauna jų, valgydaaMa mėsiškus 
kepsnius. j ^ . 

— Kai vienerios durys užsi
daro, kitos atsidaro; bet mes 
dažnai taip ilgai ir taip gailes
taudami žiūrime į uždaras du-

1ris, jog nematome tų, kurios 
mums atdaros. 

Alesander G. Bell 

A. t A ANTANUI BANIONIUI mirus, 
velionies žmonai BRONEI, dukteriai ULEI ir 
žentui inž. IfcNTJI JUZĖNAMS, anūkams ii gimi
nėms reiškiame gilią užuojautą. 

Ida ir Kazys Bartašiai 

Mūsų mielam kaimynui ir bičiuliui 

A. t A. ANTANUI BANIONIUI mirus, 
jo žmonai BRONEI, dukrai ELVYRAI, Centui KSNUL 
anūkams VTDUI-PETRUl ir LJSAI-ONA1 JUZĖNAMS, 
o taip pat ir visiems kitiems giminėms reiškiame giltą 
užuojautą. 

Marija Greifenbergerienė 
Augustas PaulionJs 

Mylimai žmonai ir motinai 

A. t A. KSAVERAI PIMPIENEI mirus, 
jos vyrą mielą ir artimą bičiulį ALFONSE, dukterį 
AURELIJA ir lentą BRONIŲ P0UKAIČIUS, jų šei
mas ir artimuosius esančius giliame skausme nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

žvyniu Seimą 

Modernu* amen k,et iškas kombainas Masaey-Ferguso labai palengvina darbą Jis taip pat gali imti sojos 
pupeles, ryžius, kviečius ir kitą derlių. Tokios modernios mašinos brangios, gali surinkti vienu metu 
net kelias eiles kukurūzų. 

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 Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
• 4 - -
• • 

• • 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

• 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St., Chicago 
1410 So . SOth Av., Cicero 

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VlrumU 7-6672 
2424 W 69th STREET Tel. REpublk 7-1213 

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

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO. 50th A ve., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, pirmadieni*, 1978 m. rugpiūčio mėn. 7 d 

Chicagoje 
ir apylinkėse 

X Vytautas Kamantam, nau
jas PLB valdybos pirmininkas, 
ir kiti jo valdybos nariai sek
madienį formaliai perėmė vai-1 
dybos pareigas iš Broniaus Nai- j 
nio penkerius metus vadovauto- j 
šios valdybos. Buvo pasikeista 
kalbomis, linkėjimais ir pasivai
sinta kavute. Plačiau bus vė
liau. 

X Sen. Charles Perey pereitą 
šeštadienį lankėsi Chicagoje, tu
rėjo pasikalbėjimus perrinkimo 
reikalais su savo partijos vado
vais ir susitiko su lietuvių res
publikonų bei kitų etninių gru
pių atstovais. 

X Dr. Juozas Briedis iš Le-
monto, kompozitorius, daininin
kas, kuris šį rudenį rengia sa
vo kompozicijų rečitalį, paėmė 
visą stalą — dešimt bilietų į 
"Draugo" banketą, kuris bus 
rugsėjo 16 d. Jaunimo centro 
salėje. Dr. J. Briedis tikisi su
organizuoti Lemonto apylinkės 
stalą ir pasikviesti svečius. Ki
tos organizacijos taip pat lau
kiamos užsisakant bilietų į 
"Draugo" banketą, kuris skiria
mas spaudai pagerinti. 

X šv. Kryžiaus ligoninė pa
gelbsti gauti kolegijos pažymius 
(credit) norintiems įsigyti na
mų administravimo ir išlaiky
mo, įstaigų priežiūros ir vado
vavimo ir kitų specialių mokslo 
laipsnius. Kursas prasidės rug
piūčio 21 d. ir tęsis iki gruodžio 
23 d. Registruotis reikia iš 
anksto pačioje ligoninėje. 

• X Meno vakaras Dainavoje, 
Lietuvių fronto bičiulių stovyk
lą užbaigiant, įvyks šeštadienį, 
rugpiūčio 12 d. 7 vai. vak. Va
kare dalyvauja sol. Ona Pliuš-
konienė iš Philadelphijos, muz. 
Aloyzas Jurgutis ir rašytojai 
Aloyzas Baronas ir Anatolijus 
Kairys iš Chicagos. 

X "Ateities" žurnalo vakaras 
įvyks spalio 14 d. Jaunimo cent
re. Jo pelnas bus skiriamas žur
nalo leidimui paremti. 

x Liet. Bendruomenės Cicero 
apylinkės valdyba yra numačiu
si rugsėjo 17 d. suruošti kultū
rinę popietę Sv. Antano parapi
jos salėje, su įvairia ir įdomia 
programa. 

X "Suktino" tautinių šokių 
grupės vakaras ruošiamas 
gruodžio 2 d. Jaunimo centre. 

X Stasys Patlaba, Chicago, 
UI., lietuviškos spaudos bendra
darbis, eilės organizacijų veikė
jas, drauge su savo žmona Pet-1 
ronėle išvyko atostogų į St. Pe-
tersburgą, Floridon. Prieš iš- ; 

vykdamas lankėsi "Drauge", j 
kalbėjosi su dienraščio vado-; 
vais ir paliko didesnę auką lie-1 
tuviškos spaudos paramai, šir
dingas ačiū. 

X Liucija Kurkulienė, Ro-
chester, N. Y., mums atsiuntė 
malonų laišką, kuriame išreiškė 
savo pasitenkinimą dienraščio 
vedama lietuviška linija ir pri
dėjo 10 dolerių auką. Nuošir- [ 
džiai dėkojame. 

X Prof. Rimas Vaišnys, Ham-
den, Conn., atnaujindamas pre
numeratą atsiuntė malonų laiš
keli ir auką. Dėkui. 

X A akų atsiuntė: 4 dol. — 
Ančerys; du dol. — J. Genčius; 
1 dol. _ G. Kolber. Ačiū. 

X F. Palubinskas žinomas 
mokslininkas ir kultūrininkas. 
yra iš Huntingtono, Calif. į Chi-1 
cagą atvykęs. Renka medžiagą 
savo studijoms. Užsukęs į 
"Draugą" nusipirko gerų knygų 
už didesnę sumą. 

X Jei SKILANDŽIU tau tik 
reek, tuoj pas PETRĄ ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
deftros ir t t 2913 West 63rd 
S t , Cfafcago, DL TeJ. 4364337. 

(•k.). 

DAUG LEMONT1SKIŲ 
UETUVIŲ DIENOSE 

Pasaulio Lietuvių dienose 
surengtose Toronte sporto žai
dynėse, dainų šventėje ir PL 
B-nės senme dalyvavo ir iš 
mūsų apylinkės. O taip gi nema
žas būrys IT jaunimo, kaip sporti
ninkės — tinklininkės, vadovau
jamos Romo Krono jr., ir choris
tai, vadovaujami muzikės Rasos 
Šoliūnaitės. Berniukai krepšinin
kai, nespėję pasiruošti, žaidynėse 
nedalyvavo. Dalyvavo: Gailė Bis-
kytė, Ričardas Burba, Dalia Čepe 
lyte, Rimas Čepelė, Romas Kro
nas jr., Dana Kamantaitė, Rasa 
Kamantaitė, Vilija Jakaitytė, Kęs
tutis Laukaitis, Rasa Sutkutė, Da
na Sutkutė, Vilija Sutkutė, Mor
kus Shreckengost, Rasa Šoliūnai-
tė, Audronė Šoliūnaitė, Vida Šo-
liūnaitė, Zita Šoliūnaitė, Saulius 
Šoliūnas, Audronė Povilaitytė, 

IŠ ARTI IR TOLI 

Nukryžiuotojo Jėzaus ir Sopulingosios Motinos seserų vienuolijos vadovybė, išrinkta liepos pradžioje vykusioje ka
pituloje, Brockton, Mass. Iš kairės: ses. Rūta Dauginiu kaitė, ses. Cetestina Stakutytė, vyriausioji vadovė ses. M. 
Anunciata Mažeikaitė, ses. M. Baptistą Jurgetaitytė ir ses. Jonė Jonuškaitt. 

CHICAGOS ŽINIOS 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Benedikta ir Henrikas Mis-

liauskai, gyvenantieji Media, 
Pa., buvo sunkokai susirgę ir 
gydėsi Universiteto ligoninėje, 
Darby, Pa. Dabar abudu sveiks
ta savo namuose. 

— Lucilė Nekrošytė-Nakras, 
Cheely Hill, N. J., sukūrė šei
mą su Charles Nortonu. Jų ves
tuvėse dalyvavo daug svečių iš 
įvairių vietų. (N) 

— Dr. Jonas Visgėla iš Col 
lingswoodo, N. J. ruošiasi vesti 
Teresę Canon, Brigentine, N. J. 
Jonas yra Kotrynos ir Antano 
Visgėlų jauniausias sūnus. Kaip 
gydytojas dirba ligoninėje. Jo 
būsimoji žmona yra gailestin
goji sesuo. Vestuvės įvyks rug
sėjo 23 d. Brigdentine, N. J. 

KANADOJE 

susitarimais. A. Ginzburgas ir 
V. Petkus buvo tik kovotojai 
už žmogaus teises, stebėję jų 
pažeidimus Sovietų Sąjungoje. 
Telegramą pasirašė visų pagrin
dinių Kanados religinių bendri
jų atstovai, įskaitant ir Kana
dos vyskupų konferenciją, žmo
gaus teisių pažeidimus sekanti 
tarptautinė organizacija "Am-
nesty International" priminė 
pasauliui, kad nuo Helsinkio su
sitarimų pasirašymo 1975 m. 
Suomijoje Sovietų Sąjungos val
dovai jau yra nubaudę 230 ko
votojų už žmogaus teises kalė
jimu, tremtimi, uždarymu psi
chiatrinėse ligoninėse. 

— Dienraštis "The Toronto 
Sun", įdėjęs pirmame puslapyje 
nuotrauką lietuvių rengtos de
monstracijos, reikalaujančios 
laisvės Viktorui Petkui ir ki
tiem disidentam, liepos 23 d. 
numeryje išspausdino ir tos de-

MIŠIOS KURTIEMS 

Pirmą kartą šv. Mišios rankų 
ženklais buvo atnašautos kur
tiems katalikų kurčių globos 

Viktoras Račiūnas ir Loreta Va- j centre, 2441 N. Washtenaw Av., 

Chicagos apylinkėse yra apie 
6,000 kurčių katalikų. 

VANDENS PARADAS 

riakojytė. 
Gal buvo jų ir daugiau ten nu

vykę, bet neteko sužinoti dau
giau pavardžių. 

Sportininkų ir choristų išlai
dų dalį apmokėjo mūsų LB apy
linkės valdyba — kiekvienas ga
vo po 15 dol. O PLB seime, iš 
Lemonto LB apylinkės, dalyvavo 
išrinkti atstovauti LB iš Vidurio 
Vakarų apygardos. Tai: Juozas 
Ardys, Modestas Jakaitis, Bro-
delis, Vaclovas Kleiza, Vytautas 
Kamantas, Kazys Laukaitis, dr. 
Antanas Razma, Rasa Šoliūnaitė 
ir Vytautas Šoliūnas. Seime, Sei
me, seimo atstovai išrinko le-
montiškius: Vytautą Kamantą 
seimo pirmininku ir PLB valdy-
bon, Valovą Kleizą seimo parla
mentaru ir PLB valdybon. dr. 
Antaną Razmą, seimo nomina
cijos komisijos pirmininku, Kazį 
Laukaitį seimo mandatų komisi
jos nariu. 

Taigi Lemonto LB apylinkės 
veiklūs lietuviai turi pasitikėjimą 
viso laisvojo pasaulio letuvių. 
Be jau čia mano paminėtų ir dau
giau lemontiškių su šeimomis 
važiavo Torontan, dalyvauti 

Chicagoje. Tas centras ir atei
ty specialia kurčiųjų ženklų 
kalba atnašaus Mišias, atliks 
krikštą, vedybų ir laidotuvių 
apeigas bei gavėnios pamaldas. 

nesigailį padarę tokią didelę ke
lionę. Jaunuoliams viskas labai pa 
tikę, žada visada j tokius gražius 
parengimus važiuoti. Senesni jų tė 
vai, taipgi džiaugiasi, kad LB su
ruošia tokias dideles, įspūdingas 
Lietuvių dienas, kame ir mūsų 
jaunimas randa vietą. Bet džiaug
damiesi pasisako kritiškai, apie 

tuos "reorganizuotuosius" (jie 
jau dabar save vad. "registruo
tais", lyg LB nėra įsiregistravusi 
JAV valdžios įstaigoje, kurių to
kia visai maža grupelė, vis dar 
nenustoja ardyti LB veiklos. 

Lietuvių dienos ir PLB seimas, 
turėjo jiems atverti akis ir apšvies 
ti protus, kad galėtų pamatyti ir 
suprasti, kad jų tokia maža gru
pelė niekada nepajėgs išardyti 
tokios didelės Lietuvių Bendruo
menės ir didelės jos išvystytos 
veiklos. Be reikalo jie naudoja
si Lietuves okupanto nuvalkiotu 

Lietuvių dienose -pasiklausyti! * * » V i s < * >****&: SU?™U !r 

gražių lietuvišku dainų ir pasi
džiaugti mūsų sportuojančiu jau
nimu. Dauguma važiavo automo
biliais, ten ir atgal suvažinėję apie 
1200 mylių. Visi lemontiškiai 
laimingai sugrįžę džiaugiasi gra
žiausiais įspūdžiais ir visi sakosi 

X Aukų "Draugui" atsiuntė: 
5 dolerius — S. H. Kontrimas; 
po 4 dolerius — K Žutautas, A. 
Zukienė, Eduardas Meilus. Pra
nas Stuopelis. V. Stuogis: du 
dol. — L. Giedraitienė. Visiems 
maloniai dėkojame. 

X Akiniai siuntimui į Lietu
vą. Kreipkitės i V. Karosaitę. 
Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw Ave.. Chicago, UI. 60629. 
Tel. 778-6766. fsk.) 

vėl iš naujo atstatyti, tik naujais 
kitokiais pagrindais". Okupantas, 
ta'p viską sugriovęs ir nieko geres
nio neatstatęs, tik okupavęs Lie
tuvą daug ir labai daug žalos pri
daręs lietuvių tautai. Taip daro 
ir "reorgai". Iki Sol dar jie nėra 

j pasisakę, kokios organizacijos 
| juos yra paskyrusios atstovais į jų 

sudarytą, taip jų vadinamą "reor
ganizuotą" LB. Jų visas "vyriau
sias štabas" buvo nuvažiavę ir į 
Torontą, norėję ardyti PLB sei
mą. Be* nepavykę; visi jau su-
prarra, kad daugiau jie nieko ge
ro negali nuveikti, kaip tik viską 
ardyti ir griauti, kąs LB daroma, 
tai ju tikslas. 

Tokių tai kritiškų pasisaky
mu teko pasiklausyti iš dalyvavu 
sių Toronte Lietuvių dienose. 

Andrius Laukaitis 

Chicagos pakrantėse rugpiū
čio 12-13 d* bus laivelių rungty
nės, vandens pašliūžų akrobati
ka, skridimas su aitvaru. Armi
jos parašiutininkai demonstruos 
savo skridimą. Ore bus perpila
mas kuras kovos lėktuvams, 
bus lėktuvų akrobatika. 

40,090 FESTIVALY 
Chicagos festivaly Navy Pier 

pirmą dieną, rugpiūčio 4, daly
vavo apie 40,000 žmonių. Buvo 
muzika, dainos, vaidinimai, cir
kas ir kitos pramogos. 

PATAISINTNKAI 
3,391 moksleivis, gavęs patai

sas iš anglų kalbos Chicagoje, 
vasarą lankė specialias pamo
kas. Iš jų 2,409 gaus pradžios 
mokyklos baigimo pažymėjimą, 
o 982 turės dar grįžti į 8 sky
rių. 

INVALIDŲ PARODA 
O'Hare parodų centre, Chica

goje, rugpiūčio 10-12 d. įvyks 
aklų, kurčių ir kitų invalidų ga
minių ir jiems reikmenų paro
da, kurią ruošia JAV paraUžuo-
tų veteranų organizacija. 

PLAUKIMO RUNGTYNĖS 
Michigano ežere prie Navy 

— Ateitininkų stovykla Wa-
' sagoje prasidėjo liepos 23 Sto-

W. Diversy, yra vadinamas! vyklautojų amžius nuo 7 iki 18' monstracijos aprašymą. Jame 
"Quicgsilver" teatras, kur susi- metų. Jaunučiams iki 12 metų j pabrėžiama, jog toji demonstra-
telkusi dramą studijuojančių ir ir vyresniesiems bus atskiros' c i J a D U V 0 rengta lietuvių, ta-
jau studijas baigusių teatro programos. Stovyklos tema — , č i a u Pi* dalyvavo ir kitos tau-
mėgėjų grupė. Neimdami atly- "Aplinka ir mes". Visa progra- j tybės. Aprašyme cituojami kal-
gmimo jie vaidina nors būtų tik Į m bus gvildenama mažomis i bėtojų pareiškimai ir minima 
keliolika žiūrovų. Iki rugpiūčio i grupėmis, kad būtų galima n" 6 8 1 0 tarybos rezoliucija, ku-
19 d. jie stato avangardinį K. j įtraukti kiekvieną stovyklauto- i r i o s pravedimui vadovavo T. 
Vonneguto veikalą "Between j ^ g i a i s m e t a i s nebuvo kviečia- Donohue, Esą jos priėmimui 
Time and Timbuktu" Tai atski-! ^ paskaitininkai, bet norima, priešinosi tiktai trys tarybos 
rų trumpų gabaliukų, filmų, k a d a b i savaites būtų bendras j nariai — Dan Heap, Jorn Se-
skaidrių mozaika erdvių kelio
nės tema. 

JAPONŲ HLMAI 
Japonijos informacijų tarny 

visų stovyklautojų darbas ir 
mokymasis kartu su vadovais. 

— Kun. Liudas Januška, dir
bęs Prisikėlimo parapijoje To-

well ir David White. 

VOKIETIJOJE 
— Miunchene LB apylinkės 

mai rodys japonų filmus savo 
patalpose vVater Tower rūmų 
9-me aukšte, Chicagoje. Pra
džia 6 v. v. Įėjimas nemokamas. 

PASITRAUKĖ PIKARSKY 
Chicagos regionalinio susisie

kimo viršininkas Milton A. Pi-
karsky pasitraukia iš pareigų, 
ui kurias j is gaudavo 82,500 
dol. metams. Jo vietą užims 
Chicagos miesto planavimo ko-
misionierius Lewis W. Hill. Pi-
karskis bus jo specialus padė
jėjas 6 mėnesius, gaudamas po 
6,061 dol. mėnesiui. 

GABENO GINKLUS 
Per O'Hare aerodromą buvo 

gabenami ginklai į Pietų Afri
ką Septynis kartus sugautos 
ginklų siuntos, iš viso 405 šau-

Pier, Chicagoje, rugpiūčio 14 d. f namieji ginklai su 4,550 šovinių. 
1 vai. p. p. įvyks 2 mylių plau-

ba rugpiūčio 21-25 d. nemoka- į ronte, išvyko į pranciškonų vie- narių susirinkimas išrinko nau-
nuolyno naujokyną kur bus;ją valdybą: pirmininkas Ri-
ištisus metus. chardas Hermanas, sekretorius 

— Lietuvių namų Toronte dr. Kajetonas Čeginskas ir iždi-
vyrai sudarė Viktoro Petkaus | ninkas stud. Mečys T And**, 

k" 

ki-mo rungtynės. 

JAUNIMO PARADAS 
Daugiau kaip 20,000 jaunimo, 

kuris dalyvauja 176-se Chica
gos parkų dienos stovyklose, 

Patraukti teisman Freilich ir' Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime pranešimą apie Angfcjos lietuvius 
Beck. Ginklai buvo siunčiami į j daro S. Kasparas, šalia — inž. B. Nainys, inž. V. Kamantas ir Lietuvių dienų 
Johannisburgo priemiestį. I k a m i t e t o P*"™- J- Simanavičius. 
GUBERNATORIAUS DUKTE!f°n<*a. "* ^am reikalui pradžiai 

Nnotr. J. Urbono 

Dlinois gubernatoriaus Thomp
son žmona susilaukė dukters. 

rugpiūčio 11 d. 10:45 vai. ryto kuri gimė operacijos būdu. Var 
žygiuos Michigano gatve nuo 
Wacker Dr; iki Chicago Ave. 

ISPANŲ GITARISTAS 
Celin Romero, ispanų gitaris-

sudėjo 311 dolerių. 

— Protesto telegramą Sovie
tų Sąjungos ambasadoriui A. 

dą parinko Samantha Jayne. Jakovlevui Otavoje pasiuntė re-
188,000 DOL. U2 GROŽĮ | Uginių Kanados bendrijų atsto-

Federaliniai prokurorai sten- Į vai, pasisakydami prieš A Sča-
giasi išieškoti 188,000 dol. iš ranskio, A. Ginzburgo ir V. 

tas rugpiūčio 12 ir 12 & koncer-1 Milded Green Perkins, 41 m., j Petkaus teismų metodus. Paš
tuos Grant Parko naujoje est- kuri buvo pasmerkta už sukty- į tarųjų dviejų atveju kaltinimai 

bes su savo vadinama grožio yra nesuderinami su Helsinkio radoje. 
KONCERTAS PARKE 

Jim Ray vadovaujamas dūdų 
orkestras rugpiūčio 9 d., trečia
dienį, 7 v. v. koncertuos Mar-
quette Parke, Chicagoje. Įėji
mas visiems laisvas. 

DIDĖJA PAJAMOS 
Pagal JAV Prekybos depar

tamento surinktas statistines 

mokykla, apgaudama Veteranų 
administraciją. Ji imdavo po 70 
dol. mėnesiui už šimtus vetera
nų, neva lankančių jos grožio 
mokyklą, kurie niekada toj mo
kykloj nebuvo. 

GERIAUSIA MOTERIMS 
"Redbook" skelbia, kad iš de

šimties geriausių moterims gy-
žiraas aukščiausios gyventojo j v e n t i "ri*8** JAV-se, Chicaga 
pajamos yra Anchorage, Alias- 3™ ***» & geriausių — čia 
koje. kur 1976 m. vidutiniškai žmonės esą mieli, čia proporcin-
buvo uždirbama 10,739 dol. Iš gas rytų-vakarų mišinys, 
paskelbtų duomenų apie 50 įvai-1 KALTINAMAS IŽDININKAS 
rių JAV miestų pagal pajamas Buvęs United Steelworkers 
Chicaga yra aštuntoje vietoje, j of America 1823 vieneto iždi-
Čia 1976 m. vidutinės gyvento-' ninkas L. Sliwa apkaltintas pa-
jo pajamos buvo 4,642 dol. o įsisavinęs 100,000 dol. 
1976 m. buvo padidėjusios 68% BALIONU I EUROPA 
ir siekė 7.785 dol. n Chicagos balionu skristi į 

ŠIRDIES ATAKA Europą planuoja Bob Toolis, 25 
Mokslo ir pramonės muziejų-:m. ir John Pennington, 24 m. 

je rugpiūčio 21-25 d. Chicagos'jie planuoja skridimą pradėti 
sveikatos departamentas ruošia;už 7 savaičių. • 
kursus, kaip gelbėti žmogų ii-j VAGIŲ LANDYNft 

įtikus širdies atakai. Pamokos; p 0 i i c r j a trečiadienį vakarinėj 
Algis Byla, Dalios Sruogaitės ir dr. Gedimino Bylų sūnus, šį trečiadienį, Į ^S8'8 n u o 9:30 vai. ryto iki 5:30 Chicagog (jaiy surado vagių lan-
rugpiūčio 9 d., 3 vai. p p. su savo Piper Road Spring Band grupe gros y ai. v. Registruotis rugphlČK) dynę, j^r buvo apie 500 pavog-
Navy Pier muzikos festivalyje (Variety Stage). Si Algio grupė jau gerai 
žinoma Amerikoje ir yra išleidusi dvi Blue Grass (Amerifcos liaudies mu
zikos) plokšteles. Po sėkmingų gastrolių Europoje Piper Ad. Spring Band vi
są vasarą keliavo po Ameriką ir grojo didžiuosiuose Amerikos liaudies mu
zikos koncertuose. Algis yra baigęs biologijos mokslus Wisconsino univer
sitete ir išlaikęs lakūnų instrumentinio skraidymo egzaminus. 

11-18 d Už kursus mokėti n e - , ^ televizijos aparatų, laikro-
r e i ' u a 'džių, brangių puošmenų, baldų. 
AVANGARDINIS TEATRAS i Areštuoti septyni žmonės, pas 

Tarp daugybės Chicagos teat- kuriuos rasta ginklų ir narkoti-
rų šiaurinėj nuėsto daly, 1100 kų. 

•nanp 
TAUTOS PRAEITIS 

Istorijos ir gretimųjų sričių ne 
periodinis Žurnalas, atliekąs da» 
nepriklausomoje Lietuvoje pra 
dėtą istorijos tyrinėjimo darbą. 

Pirmo tomo išleistos keturici 
knygos, kurių kiekvienos kai 
na —$3.00. Visos keturios kny 
?os drauge kamuoja $10.00. 

Antro tomo kn. 1 ir kn. 2 
kiekviena po 5.00 dol.; kn. 3 ii 
ir kn. 4, surištos į vieną tomą. 
kainuoja 10.00 doL 
• 

Leidinys įdomus ir būtina; 
kiekvienam lietuviui, norinčiam 
pagrindiniau susipažinti su atsie 
kiriiais šioje mokslo srityje Ver
tinga ir naudinga dovana. Pa
tartina pradėti rinkti leidinio 
pirmąsias knygas, kad vėliau ne
reikėtu ieškoti trūkstamų knygų 
norint sudaryti pilną rinkini 

Tas visas knygas galima gau 
ti DRAUGE. Illinois gyvento
jai prie knygos kainos turi prl 
lėti S proc mokesčiams 

Advokatas JONAS 6IBAITIS 
6247 So. Kedrie Avenoe 

TeL _ - 776-3589 
Chicago, riinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
šeštad. 9 vai. iki 1 v a i d. 

mminiinnHrtnHiimiinmnmimnmi» 
PvOd dovam — bet kurk 

P*og»! 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRASINTA 
LAIDA 

&«m dienom Draugo spaustuve 
lileido septintą laidą Uos popUa-
rioe virimo knygos. J. Deulvardle-
aė T*] patikslino Ir pagražino Hą 
laida naujais parooiimais 

Tai geriausia dovana naujom 
fanouom ar marčiom. Daugelis ap-
dovanoja kitataučiai •opaimdin-
dami Juoa ra lietu vilku maistą b 
virimu. Si knyga yra eukėlual la
bai daug pMiertiiiiu tetartų ir ki
tataučiu darbo vietose Ir organia-
djose 

Knyga yra labai grafiai Irlita ir 
•o ipalvotomia fliuatradVnnla La
bai patogi vartojimui 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrius 
4545 W. C3rd Street 
Chicago, niinots 60629 

Kaina su persiuntimu $4.75 
Illinois gyventojai pridekite 20 

centų mokesčiams. 
t'itnnttntimmttm - •'- "IIIMU 
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