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MASKVA KALTINA VAKARŲ 
PASAUUO INFORMACIJA 

Ją gąsdina radijo stotys ii antikonrunistiniai centrai 
Amerikoje ir kitur 

Maskva. — Sovietinė spauda 
paskelbė ruso Alfredo Sokolovo 
straipsnį "Nuodai eteryje", kuria
me išskirtinai puola laisvojo pa
saulio stotis, transliuojančias įvai 
rias žinias, daugiausia skirtas pa
vergtųjų kraštų gyventojams. Il
game puolančiame ir kaltinan
čiame straipsnyje Sokolovas ra-
so: 

"Ideologinėje kovoje imperia
lizmas plačiai naudoja masinės 
informacijos priemones, kurios 
atlieka dvi funkcijas: vidaus ir iš
orės". "Naudodami stambaus ka
pitalo masines informacijos prie
mones, atkakliai įtikinėja skaity
tojus, radijo klausytojus ir televi
zijos žiūrovus, kad pažanga tarp
tautiniuose santykiuose galima 
tik su viena sąlyga — "žymiai pa
keitus visuomeninę santvarką so
cializmo šalyse". 

Buržuazinė spauda, liaudies ma 
sių apgaulei naudodama mela
gingą tezę apie kažkokią "tarybi
nę grėsmę"- apie Tarybų Sąjun
gos karinio potencialo didinimą, 
reikalauja toliau spartinti ginkla
vimosi varžybas." 

Griauti komunistinę vienybę 
"NATO šalyse sukeltą propa

gandinį triukšmą lydi raginimai 
didinti visų šio agresyvaus bloko 
šalių karinį potencialą. Apie tai 
kalbėjo NATO šalių vadovai, ge
gužės mėnesį susirinkę į sesiją 
Washingtone. 

Išorės funkcija — tai ideologi
nės ir psichologinės diversijos vi
sų pirma prieš Tarybų Sąjungą ir 
kitas socialistinės sandraugos ša
lis. Jų tikslas — silpninti visuo
meninę ir valstybinę santvarką, 
griauti jų vienybę ir susitelkimą. 

"Svarbiausias ideologinės di
versijos metodas buvo ir tebėra 
dezinformacija, kurios esmė — 
atviras melas, žinių ir faktų klas
tojimas, tendencingas vienų ar 
kitų įvykių nušvietimas". 

Antikomunistiniai centrai 
"Ideologinių diversijų turinys 

ir pagrindinė "psichologinio ka
ro", kryptis kuriama daugybėje 
antitarybinių ir antikomunisti
nių centrų, esančių beveik visose 
NATO šalyse. Pirmąją vietą uži
ma Amerikos imperializmo ide
ologiniai diversantai. JAV yra a-
pie 200 tokių centrų. Visi jie for
maliai vadinami privačiomis or
ganizacijomis, o iš tikrųjų tvir
tai susiję su vyriausybės įstaigo
mis. Pastarosios koordinuoja jų 
veiklą. 

Tarybų Sąjunga ir kitos socia
listinės šalys, siekiant "psichologi
nio karo" tikslų,taip pat intensy
viai tiriamos Didžiojoje Britani
joje. Kovos su komunizmu 
problemas nagrinėja .beveik 100 
įvairių draugijų, institutų ir ko
mitetų. Visuose šiuose centruose 
kuriamos koncepcijos ir prakti-

rekomendacijos, kurios pla-
iai panaudojamos "psichologi-
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niam karui" prieš socialistinės 
valstybes.11 

Tankus tinklas 

"Pirmoji vieta tenka radijui ir 
televizijai. "Radiją galima lygin 
ti su įžūliu prekių realizavimo a-
gentu, besistengiančiu įkišti koją 
tarp durų, kad jos neužsitrenktų", 
— sakoma amerikiečių "propa
gandos vadovėlyje", kurį turi vi
si JAV propagandos centrai. Rei
kia pasakyti, kad VFR televizijos 
ir radijo tinklas Rytų Vokietijos 
pasienyje dvigubai tankesnis, ne
gu likusioje Vakarų Vokietijos te
ritorijoje. Vien 50 kilometrų pa
sienio ruože yra 326 radijo ir 38 
televizijos stotys." 

Amerikos halsas 
"Organizuojant ideologines di

versijas prieš socialistines šalis y-
pač aktyviai veikia JAV radijo sis
tema "Amerikos balsas", taip 
pat JAV centrinės žvalgybos val
dybos išlaikomos radijo stotys 
"Laisvoji Europa" ir "Laisvė". 
"Amerikos balso" radijo sistema 
turi 32 centrines studijas a-
shingtone, 113 siųstuvų visose pa
saulio zonose. Ji varo kenkėjišką 
prpagandą 35 kalbomis 850 va
landų per savaitę. Nuodingai pro
pagandai prieš socialistines šalis 
skirta daugiau kaip 40 procentų 
visų šio "balso" radijo laidų, jų 
tarpe rusų, latvių, lietuvių, estų, 
ukrainiečių, gruzinų, armėnų kai 
bomis. Dabar į mūsų šalį savo 
nuodingus geluonis — antenas 
nukreipė 36 trumpųjų bangų siųs
tuvai, dislokuoti Vakarų Europos, 
Vidurinės Azijos ir Tolimųjų Ry
tų teritorijoje. 

Ištisą parą antikomunizmo 
nuodus eteryje skleidžia "Laisvo-
voji Europa" turinti 32 trum
pųjų ir vidutinių bangų siųstu
vus. Ji varo kenkėjišką propagan 
dą prieš Europos socialistines ša
lis. "Laisvė" savo ideologines di
versijas nukreipia pirmiausia 
prieš Tarybų Sąjungą. Abi stotys 
glaudžiai susijusios su CIA, o iš
laidos jų išlaikymui sudaro apie 
60 milijonų dolerių per metus. 
Šiomis radijos stotims planuoja
ma pastatyti 28 naujus siųstuvus, 
o jų laidų apimtis socialistinėms 
šalims padidinama pusantro kar
to. Visa tai daroma, veidmainin
gai "rūpinantis" socialistinių ša
lių tautomis. Prezidentas Carteris 
pareiškė: "Pagrindiniai mūsų,, ra
dijo klausytojai gyvena Tarybų 
Sąjungoje ir Rytų Europos šaly-

įse". 
Stambiausias Didžiosios Brita

nijos ideologinių diversijų cent
ras yra radijo korporacija BBC. Ji 
transliuoja laidas visoms pasau
lio šalims 39 kalbomis 750 va
landų per savaitę." 

"Apie ideologines diversijas 
per televiziją liudija ir toks fak-* 
tas, jog Vakarų Vokietijoje ban
dyta transliuoti televizijos laidas 
iš lėktuvų, skraidančių išilgai 
Vokietijos Demokratinės Respub
likos pasienio. Taip buvo bando-
likos pasienio. Taip buvo bando
ma pailginti transliavimo spindu
lį, kad jis aprėptų tuos rajonus 
kur VFR televizijos laidas pri
iminėti sunku". 

Vatikano ir kiti radijai 
"Savo "indėlį" kurstant anti

komunizmą ir antitarybiškumą 
įneša radijo stotys "Izraelio bal
sas" (12 kalbų), "Vatikano radi
jas", radijas "Monte Carlo", Ja
ponijos radijas, radijas "Laisvoji 

Prisiekė prezidentas 

Santo Domingo. — Antonio 
Guzman prisiekė Dominikonų 
Respublikos prezidentu. Iškilmė
se dalyvavo ir JAV sekr. Vance, 
priduodamas reikšmės šiam de
mokratiniam įvykiui, nes pirmas 
kartas istorijoj, kad valdžia Do
minikonų Respublijoj perduoda
ma taikiu būdu. Naujasis prez. 
Guzmana yra 67 m. amžiaus mi
lijonierius, gyvulių augintojas. Iš
rinktas keturių metų terminui. 
Valstybė turi 5 mil. gyventojų. 

Kroatai teroristai 
Chicagoje 

Chicaga. — Vakar Chicagoje 
du kroatai laikė įkaitais 8 Vokie
tijos konsulato tarnautojus. Tero
ristai reikalavo paleisti įkalintus 
vieną ar du kroatus. Judėjimas 
prie Monroe ir Madison gatvių 
centre buvo sustabdytas. 

Mirė Kinijos 
kardinolas 

KRINTANT DOLERIUI, KRINTA 
IR IMPORTAS 

Prancūzijos prez. Giscard d'Estaing sveikinamas gerbėjų 

RUMUNIJA ŠILTAI SUTIKO KINIETĮ 

A. a. kard. Yu Pin 

Vatikanas. — Kinijos kardino
las Yu Pin mirė trečiadienį Ro
moje, sulaukęs 77 m. amžiaus. 
Su jo mirtim renkančių naująjį 
popiežių kardinolų skaičius su
mažėjo ligi 111. Velionis kardi
nolas buvo Nanhkingo vyskupi
jos valdytojas, bet gyveno Tai-
wane. Velionis kardinolas buvo 
ištremtas iš Kinijos 1946 m., į 
kardinolus pakeltas pop. Pauliaus 
VI-jo 1969 m. Šv. Tėvo rinki
muose turėjo teisę dalyvauti 114 
kardinolų, tačiau trys serga, tarp 
jų ir amerikietis Pittsburgho kar
dinolas John Wright. 

Bukareštas, Rumunija. — Ki
nijos komunistų partijos galva 
Hua Kuo-feng pradėjo savo isto
rinę kelionę praėjusį trečiadienį 
atsilankydamas Rumunijoj. Hua 
buvo labai entuziastingai sutik
tas vietos gyventojų. Jis bankete 
pasakė kalbą, kurioje užsipuolė 
Sovietų Rusiją, kaip agresorę, sie
kiančią kitų kraštų hegemonijos. 
Kol Rumunijos krašto galva Ni-
colae Ceausescu stengiasi išlai
kyti gerus santykius su Maskva, 
kiniečio svečio kalba galėjo su
daryti ir nemalonumų. Sovietų 
Rusijos ir Kinijos santykiai yra 
įtempti, tačiau tarp jų abiejų 
stengiasi laviruoti Rumunija. 

Hua lydinfišajkjprkada iš ae

rodromo į miesto centrą buvo 
sveikinama apie 250,000 žmonių, 
buvo mojuojama vėliavėlėm, Ki
nijos galva sveikinosi su žmonė
mis, priėmė gėles ir vėliavėles, 
šoko gatvėje. Hua, 58 m., su 
Ceausescu kalbėjosi privačiai 
apie keturiasdešimt minučių, o 
Kinijos žinių agentūros paskelbė, 
kad pokalbis buvo nuoširdus ir 
draugiškas. Iš Rumunijos Hua 
vyks į Jugoslaviją ir Iraną. 

ir kiti Azija" (Pietų Korėjoje) 
nuodingi balsai." 

Straipsnis baigiamas Brežnevo 
teigimu, kad ideologinė kova 
vyks toliau, tačiau ideologijos 
negalima paversti karinių Šta
bų tarnaite. Kviečia visus budėti 
prieš Vakarų skleidžiama ideolo
gija, kuri klaidinanti tarybinius 
žmones. Vis tai rodo, kaip čekis
tais, šunimis ir koncentracijos 
stovyklomis apsistačiusi Sov. Ru
sija bijo laisvo žodžio. 

Protestantų protestas 
Bonna. — Vakarų Vokietijos 

Krikščionių demokratų partijos 
protestantų sparnas išreiškė pro
testą Pasaulio Bažnyčių tarybai, 
kad ši remia Rodezijos sukilėlius. 
Protestas išreikštas todėl, kad 
sukilėliai birželio menėsį išžudė 
britų misijos 12 asmenų. Protes
to raštą pasirašė dr. Petre Egen. 

Nesigaili numetės 
atominę 

Baltimore, Md. — Čia gyvena 
Jacob Beser, 57 m., kuris 1945 m. 
rugpiūčio 6 d. numetė atominę 
bombą virš Hiroshimos, kur žu
vo 80,000 žmonių, iš jų 50,000 
tuoj pat, o kiti mirė kelių valan
dų laikotarpyje. Dabar šis lakū
nas, po 33 metų, sakosi nejaučiąs 
jokio sąžinės graužimo, nes buvo 
karas, jis vykdė įsakymus, o bom
bos numetimas -.utrumpino karą, 
nes nebereikėjo daryti į Japoniją 
invazijos, kas būtų pareikalavę 
dar daugiau aukų ir prailginę ka
rą. Jis dalyvavo ir. antrosios ato
minės bombos numetimo misijo
je, kuri buvo numesta virš Na
gasaki ir ten žuvo 40,000 žmo
nių. Beser jau 22 metai dirba 
Baltimorėj, Westinghouse Elect
ric korp. ir tiki, kad trečiojo ka
ro nebus, nes pa-aulis susinaikin
tų atominėmis bambomis. 

Washingtonas — Nukritus do
leriui, šiandien gerame viešbuty
je Tokio, Miunchene ar Genevo-
je už naktį jau reikia beveik 
šimto dolerių. Doleris Japonijoj 
ar V. Vokietijoj yra tik pusė tiek 
vertas, kiek jis buvo vertas prieš 
keletą metų. Japonijoj 1971 m. 
doleris buvo vertas 360 jenų, o 
šiandien jau bevertas tik 180. 
Tačiau visa tai turi ir kitą pusę, 
nes tai padės JAV importo ir 
eksporto santykiui palankesne 
prasme išsispręsti. 

Nukritus doleriui, Japonijos pre
kės, kaip automobiliai, plienas, 
televizijos, gerokai pabrango ir to
dėl jų mažiau importuojama. Per 
pusmetį doleris nukrito net 40 
proc., bet taip pat nukrito ir im
portas. Sausio mėnesį japoniškų 
automobilių Amerikoj buvo par
duota 14 proc. iš visų automa
šinų, gi dabar tik 9 proc. Dat-
sun automašinų, palyginus su 
praėjusiais metais, šių metu lie
pos mėnesį parduota jau 31 proc. 

mažiau Japonijos eksportas į 
Ameriką kris ateinančiais metais 
apie 4.5 proc, o specialistai ma
no, kad kris dar daugiau. Tai 
pirmas kritimas per 17 metų. Su
mažėjimas eksporto gerokai atsi
lieps į Japonijos dirbančių skai-
cių. 

Ruso psichiatro 
tvirtinimas 

Maskva. —Sovietų Rusijos psi
chiatras dr. Aleksandre Volosa-
novič pareiškė, kad tikrai Sovie
tų ligoninėse laikomi kaliniai, 
kurie yra visai sveiki. Spaudos 
konferencijoj, sukviestoj disiden
tų grupės, dr. Volosanovič sakėsi 
išdrįsęs tai paskelbti, kai tai pa
skelbė ir prieš porą dienų nu
teistasis disidentas Podrabinek, į 
Vakarus išsiuntęs 265 psl. rank
raštį "Baudžiamoji medicina". 
Vola;.anovič, 37 m., sakosi pa
tikrinęs 2 ligonius ir nė vieno 
neradęs, kad jis būtų psichiškai 
nesveikas. 

Atidėjo mirties 
bausmę 

Nicosta, Kipras. — Dviem pa
lestiniečiam, nužudžiusiems Egip-
t'p laikraščio redaktorių Nicosia 
Hilton viešbuty vasario mėnesį, 
bausmė atidėta jau antrą kartą. 
Palestiniečiai, Khadara, 28 m., ir 
Ahmed Ali, 26 m., buvo nuteis
ti pakarti birželio 27 d. Bausmės 
vvkdvmas nukeltas ligi rugsėjo 
30 d. 

Šaudo į bėglius 
Washingtonas. — Kolumnis-

tas Jack Anderson rašo, kad iš 
Kambodijos bėgančius į Tailaną 
gyventojus tailandiečiai šaudo. 
Esą iš komunistinės Kambodijos 
į Tailaną nuo 1977 m. liepos 
mėnesio ligi 1"978 m. vasario mė
nesio bėgo tŪKstančiai gyvento
jų, iš kurių Tailandas 1,000 nu
šovė. Tailando vyriausybė ir Wa-
shingtono oficialūs asmenys tai 
paneigė, tačiau gali būti ir pa
našu į teisybę, nes prieš metus 
per sieną iš Kambodijos per mė
nesį atbėgdavo 600 asmenų, o 
dabar tik apie 40. 

Dešimt grūdingiausių 
valstijų 

Chicaga. — Amerikoje šįmet 
rekordinis grūdų derlius. Dau
giausia grūdų prikūlė Iowa vals
tybė, net daugiau 2 bilijonų bu
šelių. Tarp daugiausia derliaus 
gavusių 10 valstijų yra Iowa — 
2,127 mil. bušelių, Illinois — 
1,941, Minnesota — 1,559, Ne-
braska — 1,320, Kansas —1,200, 
Texas — lylOl, North Dakota 

—833, Indiana — 789, Wis-
consin — 567 ir Missourj — 
556 mil. bušelių. Žinias pateikė 
Agrikultūros stabilizacijos ir kon
servavimo tarnyba. 

TRUMPAI IŠ VISUR 

ominės bombos aukoms Negasakuo mieste, Japonijoj. 

— J.C.Penny, žinoma preky
bos bendrovė, džiaugias; labai 
padidėjusiu antrojo metų ketvir
čio pelnu, net 21 proc. K Mart 
prekybos bendrovė taip pat susi
laukė tokio pat padidėjimo. 

— George Meany, AFL-CIO 
darbininkų unijos vadas, atšven
tė savo 84-tą gimtadienį. Jis ga
vo per 1,000 sveikinimų, tarp jų 
JAV viceprez. Mondale, energijos 
sekretoriaus Schlessingerio ir dar
bo sekret. Marshall. Sukaktuvi
ninkas pasidžiaugė galįs turėti 
tiek metų, nes jis galįs kalbėti 
apie tai, kas įvyko 1910 m. ir 
niekas nebegali jam prieštarauti. 

— Washingtone apklausinėja
mas James Earl Ray, kaltinamas, 
kad jis 1968 m. nužudė negrų va
dą dr. King. Kaltinamasis tei
sinasi, kad jis nėra paleidęs jokio 
šūvio ir yra tapęs kitų konspira
cijos auka. Jis anksčiau prisipaži-

! nes tik įtikintas advokatų. 
—Kinija ratifikavo draugystės 

sutartį, pasirašytą su Japonija. 
Dabar laukiama, kad sutartį ra
tifikuos ir Japonija. 

— V. Vokietijos teisingumo Į 
ministeris Hans Jochen Yogele' 
atmetė reikalavimą amnestuoti 
visus nacius, nubaustus už nusi
kaltimus nacių valdymo metais. 

—Trys amerikiečiai balionu 
perskrido Atlantą iš Amerikos. 
Vakar jie turėjo nusileisti Pran
cūzijoj. Tie vyrai, Anderson, 44 
m., Ben Abruzzo, 48 m., ir La-
rry Nevvman, 31 m., yra pirmie
ji asmenys perskridę Atlantą ba
lionu. 

—Europos gyventojai galės 
pirkti papiginta kaina sviesto iš 
atsargų, kurių susikrovė 72,000 
tonų. 

Lietuviškos vestuves 
"Newsweek" žurnale 
New Yorkas. —Naujausias, 

rugpiūčio 21 dienos, įtakingas 
amerikiečių "Nesweek" žurnalas 
įsidėjo klevelandietės Marijos Id-
zelytės ir Washingtono gyvento
jo Virgio Viliamo vestuvių apra
šymą ir didžiulę, spalvotą, per 
du laikraščio puslapius, vestuvių 
nuotrauką. Žurnalas, rašydamas 
apie vestuves, apie kurias "Drau
ge" jau buvo rašyta, .pabrėžia, 
kad tai lietuviškos, į laisvę iš
trūkusių šeimy, jungtuvės. Pla
čiau žurnalas mini Henriko Id-
zelio atsiradimą Vakaruose, pa
brėžia, kad čia buvo ne tik ves
tuvės, bet ir laisvės demonstraci
ja. Jaunosios tėvas dirba Martin 
Marietta įmonėje, su kurios ži
nia, atrodo, įdėta nuotrauka ir 
lietuviams palankus aprašymas. 

Disidentai, amerikiečiai 
ir prez. Cartseris 

Washingtonas. —Amerikiečių 
apklausinėjimo įstaiga Harris pa
tyrė, kad net 67 proc. amerikie
čių pritaria prez. Carterio veda
mai linijai disidentų atžvilgiu. 
Konkrečiai, 67 proc. pritaria, kad 
būtų atšauktos ar sulaikytos pre
kybos sutartys su Sovietų Sąjun
ga, kol jj tebepersekioja žmones. 

Riaušės kalėjime 
Redsville, Ga. — Georgia vals

tijos kalėjime baltieji kaliniai 
puolė juoduosius kalinius ir riau
šėse žuvo vienas kalinys. Tai 
septintas tame kalėjime žuvęs ka
linys per pastaruosius mėnesius. 

Juodukai ir bausmes 
VVashingtanas. — Gen. Ber-

nard Rogers, armijos štabo vir
šininkas, įsakė imtis priemonių, 
kad nebūtų diskriminacijos ka
riuomenėje. Esą, armijoj juodukų 
yra 26.4 proc., tačiau kariuome
nės kalėjimuose juodukai sudaro 
51 proc Ta pačia proga tačiau 
kiti primena, kad juodukų kraš
te yra 11 proc, tač-iau jie suda
ro visame krašte 47 proc. kali
nių. Kariuomenėj, kur juodukų 
procentas vis didėja, esą baltieji 
viršininkai su juodukais griež
čiau elgiasi. 

Rusas pakaltino JAV 
Geneva. — Čia vykstančioj 

Jungtinių Tautų konferencijoj 
rasizmo reikalais, Sovietų Rusijos 
atstovas Dzasiko Dzašodhovas pa
kaltino Ameriką, kad Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse 25 milijo
nai y a persekiojami. Tai neg
rai, portorikiečiai ir kiti Lotynų 
kraštų žmonės. 

Dolerio gelbėjimo 
reikalai 

Washingtonas. — Prez. Carte
ris susitiko su atatinkamais as
menimis, krintančio dolerio rei-

— Britanija ir Amerika ruošia kalais. Jis susitiko su iždo sek-
planus, kaip evakuoti iš Rodezi- retoriumi Mkhael Blumenthai, 
jos gyventojus, jeigu konflikte su William Miller, Federalinės Re-
afrikiečiais būtų pavojus jų gy- zervų tarybos direktorium ir ki-
vybei. tais ekonomistais. 



DRAUGAS, penktadienis, rugpiūčio r^ėn. 18 d. 

Vytautas Grybauskas. 
Tatefc 

4144 So. Maplewood, Cfafcago, IL 60632 
847-1729, darbe 260-7557 

IŠ P. L. S. ŽAIDYNIŲ 
DAR KELETAS MINČIŲ 

PABAIGAI 

Tad jau ir po pačio didžiau
sio ir istorinio mūsų. išeivijos 
sportinio įvykio. N e vienas tik
riausiai jau spėjo paklausti ar šis 
įvykis buvo vertas tų didžiulių 
pastangų, masės darbo ir stam
bių išlaidų. Daugumos atsaky
mas trumpas ir tvirtas: BE ABE
JONĖS! 

Dar ilgai didžiuosis ir džiaug
sis puikiais medaliais ne vienas 
jaunuolis, dar ilgai bus dalinama
si įspūdžiais {vairiuose pasaulio 
užkampiuose, puikūs prisimini
mai nebus greit pamiršti. YpaČ 
jaunimo. Jo buvo dauguma, jo 
buvo iš visur, jis su entuziazmu 
dalyvavo, sportavo, linksminosi, 
vienas kitą susipažino. Tai buvo 
jaunimo šventė. 

Už tai dar kartą kartojame: 
nuopelnas ir pagarba priklauso 
Pranui Bemeckui. Tai buvo jo 
idėja, jo įdėta daugiausiai dar
bo, jo nemiegotos naktys. Jis pa
rodė nežmoniškai daug drąsos ir 
padarė. Varžybos buvo ištemp
tos, daugumoje visai neblogai, 
tik lengv. atletika liūdna. Žymiai 
silpnesnė pasirodė bendroji orga
nizacinė dalis, kaip pav. bendra 
informacija prieš žaidynes ir žai
dynių metu (čia St. Dargio pa
sitraukimas (?) labai apgailėti
nas), nevykęs pirmosios olimpia
dos dalyvių pristatymas ir pager
bimas, o labiausiai gal skurdus 
žaidynių atidarymas. Nesimatė 
tvirtos organizacinės rankos, dar 
mažiau geresnės pagalbos. Viso
kių komitetų buvo sudaryta daug, 
ant popieriaus pavardžių dar dau
giau, tačiau dirbančių ir su ge
resne orientacija nedaug. Gavosi 
vaizdas, kad Berneckui ne visi 
noriai padėjo. 

Tačiau, kaip ten bebūtų, su
moje pirmąjį bandymą reikia lai
kyti sėkmingu. Žinoma, su sąlyga, 
jei panašiame įvykyje kada nors 
ateityje iš padarytų klaidų bus 
pasimokyta. O pasimokyti buvo 
ko. 

IR KAS YOUAU? 

Bendras žaidynių entuziazmas 
buvo pakankamai didelis, todėl 
ir nenuostabu, kad jau spėjo gim
ti panašios idėjos ateičiai. Pada
ryta net konkreti pradžia, ir jau 
kaip ir įsteigta Pasaulio Lietuvių 
Fizinio auklėjimo sąjunga. Tai 
ne gandai, o faktas, kurį patvir

tino pats Australijos L.RA. s-gos 
pirm. Antanas Laukaitis per Mar
gučio radiją Chicagoje. Ruošia
mi nuostatai, kurie bus pristaty
ti dar šį rudenį ŠALFAS-gos su
važiavime. Numatytos net ir se
kančios pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės ir 1982 metais. Tur būt 
šposais pasakyta, kad žiemos var
žybos vyks Šveicarijoje, o kitos 
šakos Australijoje ir per Kalėdų 
šventes? Reikia laukti oficiales
nių pranešimų. 

Kaip ten bebūtų, atrodo, kad 
pirmosios P.L.S. žaidynės nebus 
paskutinės. Tik kada ir ypač kur, 
tai jau klausimai rimtesni ir tik 
suvažiavime galėtų būti pradėti 
svarstyti. Tačiau viena aišku, 
kad panašių sąlygų, kaip Toron
te, su tokiu puikiu stadijonu, ge
romis salėmis ir aikštėmis ir vis
kas čia pat, niekur nerasime. 

Mūsų išeivijos sporto laukia 
gana įdomi ateitis. 

NERIS LAIMI 
ANTRĄJĄ VIETĄ 

Neries klubo krepšinio koman
da, neseniai grįžusi iš Toronto 
žaidynių su aukso medaliais, ne-
išsisklaidė vasarai, bet tuoj pra
dėjo miesto turnyrą dėl burmist
ro M. Bilandic taurės. 

Pirmoje 4 komandų grupėje 
Neris, atstovaudama Lindbloom 
parką ir 15-tą apylinkę ir pasi
stiprinusi dviem Lituanicos žai
dėjais V. Abramavičiumi ir J. 
Kinčinu, lengvai laimi prieš 
Wentworth ir vos vos praslenka 
pro Marąuette parką. Labai kie
tose rungtynėse kova eina taš
kas už tašką iki pat paskutinės 
sekundės. Čia Jesevičiaus dvi bau
dos nulemia Neriai pergalę 59-
-57 ir kvalifikuoja sekančiam ra
tui. Čia susitinka 4 tokių grupių 
laimėtojai dėl pietinės Chicagos 
meisterio vardo. Neris iskovoja 
šį titulą, nugalėdama Palmer 
parką 85-70 ir baigmėje Evalon 
parką 92-86. 

Finalinės rungtynės prieš šiau
rinės Chicagos laimėtoją Orr 
parką įvyko pereitą sekmadienį 
Dunbar mokyklos lauko aikštė
je. Neris pradeda silpnokai, net 
nervuotai. Viduryje kėlinio pasi
karščiuoja St. Puidokas ir paša
linamas iš aikštės. Orr parkas 
laimi kėlinį 34-25. Antrajame 
Neris prisiveja ir lygi kova eina 
iki pat galą Tačiau be Puidoko 
trūksta ūgio ir lentų, ir Neris 
pralaimi 59-56. 

"Lituanicos'' A. 
"Aušrą" 

Baris pelno du ta£kua ir bronzos medalį prieš Toronto 
Nuotr. J. R. Grigaičio 

IS VISO PASAULIO MEKSIKA. 

Pro keturias rankas "Neries' 
Bostoną 

Andriukaitis pelno taiką ir pergalę prieš 
Nuotr. J. R. Grigaičio 

ARGENTINA. 

Virš mėnesio visa Argentina 
šventė savo pergalę pasaulio fut
bolo pirmenybėse, kol pagaliau 
vieną gražų rytą džiaugsmu ap
svaigusios akys atsivėrė plačiau 
ir žvilgterėjo į realybę. Toks už
sitęsęs džiaugsmas pilnai supran
tamas, nes Argentina pasiekė ne 
tik didžiulę pergalę sporto aikš
tėje, bet gal dar didesnę, žiūrint 
iš politinio aspekto. Didžiulis 
klasių skirtumas, kad ir trumpam 
momentui, išnyko, pasijuto vie
ningumas, smarkiai pakilo pasiti
kėjimas valstybės prezidentu ir 
kariuomenės vadu. Nuolat kar
tojami šūkiai: susivieniję ir bend
romis jėgomis mes parodėme pa
sauliui, kad esame pajėgūs orga
nizuoti; susivieniję mes atstatysi
me kraštą, kuriuo galėsime di
džiuotis. 

Iš sportinio taško betgi, perga
lės džiaugsmas pasibaigė, ir ga
na niūrios perspektyvos prieš 
akis. Prasidėjo vėl pirmenybės ir 
aiškiai matomas žiūrovų mažėji
mas. Didieji klubai, nujausdami 
ekonominę krizę, pradėjo parda
vinėti geresniuosius žaidėjus už
sieniui. Be garsiojo ir jau minė
to Kempes ir keletos kitu, štai ir 
milijonierių klubas River Plata 
parduoda A. Sabella Anglijai už 
350,000 dol. Futbolo federacija 
ieško kelių gelbėti situacijai ir 
uždraudė parduoti užsieniui jau
nesnius negu 20 metų, galvoda
ma jau apie sekančias pasaulio 
pirmenybes. Ar to užteks? 

LOS ANGELES 

Artėja rugpiūčio SI d. Tai die
na, kai Tarptautinis olimpinis 
komitetas tars galutinį žodį, ar 
1984 m. olimpiada įvyks Los An
geles mieste ar ne. Pagal to ko
miteto nuostatus, olimpiados fi
nansinę atsakoybę turi nešti 
pats miestas, kuriame vyksta 
olimpiada. Los Angles miestas ir 
jo burminstras T. Bradley tam 
griežtai priešinasi, bijodami, kad 
neatsitiktų kaip Montrealyje ir 
siūlo tą atsakomybę atiduoti or
ganizacijom ar privatiems asme
nims. Ginčai plačiai nuskambėjo 
pasaulio spaudoje. Nė viena pu
sė nežada nusileisti. Laimei, Ame-, 
rikos olimpinis komitetas pasišo
vė padėtį gelbėti: jis pasiryžęs 
finansinę atsakomybę paimti ant 
savo pečių. To komiteto pirmi
ninko ir iždininko galvojimu Los 
Angeles turėtų dar padaryti gero 
pelno, nes čia, ne taip kaip Mont
realyje, yra jau nemaža gerų sta-
drjonų ir nereikėtų statyti naujų. 
Tuoj paaiškės. 

JONAVA. 
Cia neperseniausiai pasibaigė 

Lietuvos krepšinio pirmenybės. 
Meisteriu tapo Kauno Drobės ko
manda, sudaryta daugumoje iš 
Žalgirio žaidėjų. Antroje vietoje 
liko Vilniaus Statybininkas, tre
čioje Kauno Banga. 

Sov. Sąjungos krepšinio rink
tinė čia laimėjusi tarptautinį tur
nyrą, sužaidė dvejas rungtynes 
prieš Puerto Ricco. Laimėjo 106-
-85 ir 112-87. Sąjungos moterų 
krepšinio rinktinė po kelių rung
tynių Meksikoje, dalyvavo krepši
nio turnyre Japonijoje. Cia laimi 
prieš Kiniją 84-70, prieš Japoni
ją 100-64 ir prieš Ameriką 81-
-50. 

MADRIDAS. 

Netrukus čia įvyks krepšinio 
rungtynės tarp Europos rinktinės 
ir Madrido Real pagerbimui ame-
rikiečio-ispano K. Ljuik, kuris 
150 kartų žaidė už Ispanijos rink
tinę, 14 kartų buvo Ispanijos 
meisteris ir 6 kartus buvo iš
rinktas į Europos rinktinę. 

EUROPA. 

Geriausiu 1977 metų Europos 
krepšininku išrinktas jugoslavas 
D. Dalipagič, žaidžiąs gynėjo po
zicijoje. Prieš jį dvejus metus E 
eilės buvo italas G. Marzoratti. 

KEMEROV. 

Čia Vilniaus Žalgirio futbolo 
komanda žaidė pirmenybių rung
tynes ir pralaimėjo 9-1. Nežiū
rint pralaimėjimo, komanda su
žaidė ryžtingai ir turėjo eilę ge

rų progų. Lentelėje Žalgiris šiuo 
metu yra 8-je vietoje. 

ITALIJA. 

Šuolyje į aukštį naują pasau
lio rekordą 'pastatė italė Simmeo-
ni, peršokusi 201 cm. 

LAUKO TENISAS 
—Evergreen klube nemažą 

staigmeną padarė K Mikonis ir 
V. Grybauskas, laimėdami pir
mąją vietą. Po lengvo pirmojo 
rato laimi prieš Sims ir Ander-
son 6-2, 6-3, pusfinalyje įveikia 
O'Maley ir McDonald 6-1, 7-6 
ir finale klubo meisterį F. Mue-
ller ir R. Trella 6-4, 3-6, 6-2. 

— I pabaltiečių varžybas, ku
rios įvyks sekantį savaitgalį Mar
ąuette Parko aikštėje, prie 67-tos 
ir St Louis, dar galima užsire
gistruoti iki rugp. 22 d. pas V. 
Grybauską, 4144 S. Maplewood 
Ave., Chicago, 111., 60632. Var
žybų pradžia 9 vai. ryto vyrų ir 
moterų B klasėms. 

FUTBOLAS 
— Rugsėjo mėnesį, vėl prasi

dės Europos taurių komandinės 
varžybos. Štai truputis statistikos. 
Iš iki šiol visų 61 varžybų dėl 
visų trijų Europos taurių pirmoje 
vietoje yra Anglija su 14 laimė
jimų, antroje vietoje Ispanija su 
13 laimėjimų, trečia Italija su 9 
laimėjimais, ketvirtoje vietoje V. 
Vokietija su 7 laimėjimais, ją se
ka Olandija, Portugalija, Belgi
ja ir Škotija. Paskutinėse vietose 
yra Vengrija ir Jugoslavija su 
vienu laimėjimu. 

—Anglijoje sumažėjo futbolo 
žiūrovų skaičius iš 22 pirmos ly
gos klubų tik 6 gali pasigirti 
augančių žiūrovų skaičiumi. Jų 
tarpe pirmauja sensacingas No-
ttingham Forest, kurių žiūrovų 
skaičius pakilo nuo 18,000 iki 
32,000; priešingai Newcastle klu
bui, kurio žiūrovų skaičius ma
žėja. Net ir Europos meisteris 
FC Liverpool negali žiūrovais 
per daug pasrgirti. Ištikimiau
sius žiūrovus turi Manchester 
United po maždaug 53,000 per 
vienas rungtynes. 
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Pafto iSlaidas nr*wy"*, pakvitavimai už gautas prenume; 
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad-
f«so, gavus ii jo mokestį atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 men. 3 men. 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kitur JA.V 31.00 18.00 13.00 
Kanadoje (U. S.) 33.00 19.00 15.00 
Užsienyje 34.00 30,00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9-00 

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš-
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

• 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. 
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— Kartą Vokietijoje vienas mo
kytojas paklausė vieno mokinio 
Frico, kad jis išvardintu Vokie
tijos garsenybes, kurios prasideda 
raide "B". Mokinys mažai pagal
vojęs atsakė: "Beckenbauer". Mo
kytojas suabejojęs tarė: "Aš tu
rėjau mintyje Beethoveną arba 
Bismarką". Mokinys greitai at
kirto mokytojui: "Aš deja nesi
domiu pakaitalais, pone mokyto

jau . _ -
— Škotija pasižymi gyvento

jų taupumu. Kartą vienas škotas 
klausia kito, kodėl jis toks nu-

(Nukelta į 5 psL). * ' • 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADK) ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos i i WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — Šeštadieni ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9'3o •. ryto. 

Teief. 434-2413 
1490 A. M. 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 99829 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tei 778-4363 

1&1PHARMACY 
mm ^i*isiiTpcThJ0Ckvspatet gydomos irias k U 

VaiiKfcmee Moša, ramintai Ir kt, pirkti ar nuomott 
Nemokama! supakuojama dovanaa 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ Ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

PASSBOOK 
SAVINGS 
tlit tat uty to 5** 

' • • • 

MS 
Cf|iua<i< 

Q u i r t c r l y 
OUR SAVINOS 
CERTIFICATES 

EARNUPT0 7 3 A % 

• • • us for 
Y \ Q ^ financing 

AT 0UR 10W MTB 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 V7EST CERMAK ROAD 
Chicago, ŪL 60608 

PETER KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747 

SERVING CHICAGOLAND SINCE1905. 

DR. K. G. BALU KAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvfortl 
Medical Boilding) Tel. LL 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Įstaigos ir boto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA. 
1407 So.49th Court, Cicero, I U. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 ••••« 
Išskyrus tosi ir šeštad 

Tel. ofiso ir bato: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai..jvak.. 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Vai 

Marąnette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 

pirmad,. antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą> 
Ofiso telef. WA 5-2«70. 

Rezid. tel. WAJbroak 5-3048. 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALER J. KIRSTU* 
Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir šešt 

tik susitarus. 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KTDIKlį IR VAIKŲ LIGOS 

S P r c i A U S T Ė 
MEĮMCAL B I U J D I N O 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

ik i~ l vai. nopiet. 
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 Streei : : : : 

71-os ir Campbell Ave. kamp. 
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai.: pagal susitarimą.: pirmad. Ir' 
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir penkti 
10-4; šeštad. 10-3 vai. 

Ofis, teL 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe" — Jferrp n* 
Fmocinės Ilgos. 

CRAWFORD MEDICAL RLDG. 
6449 So. Polaski Road 

Telef. — 282*4422 »•"" 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTU MGOS — CHmCRfiMA 
Ofisai: 

111 XO. \V.MV\SH AVE. -
4200 SO. CENTRAi A¥E. -
Valandos pagal susitarimą. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K g A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 6Srd Street 
Pirmad.. antrad.. kptvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. Ir nuo 5 Iki 8 vai. 
vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akintus ir 
•'Contact lenses" " 

2618 W. 71st St. — TeJ. 737-5148 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trec 

OR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

Rezidencijos teief. OR 8-0617 
Ofiao vai.: pirmad. ir ketvirta*!. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

Ofs, PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR. A. 1ENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Re*. — 327-1965 -
DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
1002 No. Western Avenoe 

Ofiso tel. 489-4441 
Valandos pagal msitsrima-

Ofiso tel. H E 4-2123. Narna GI »-S1»r» 

DR. Y. TUMAS0N1S 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street —*' 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad 

2-5 Ir 6-7 — » anksto susitarus. 

TeL ofiso PR 6-6*46 
F. C. WINSKUNAS "~ 

GYDYTOJAS IR CHIRUR&AS 
3107 West Tlst Street 

Valandos: l-« vai. popiet 
pagal susitarimą. Treč. ir SeStad. 

Ofs. teL 586-S166; namo 381-3772 
DR. PETRAS ŽLIOBA 

GYDYTOJAS IR CHmUROAS1 

6745 West 6Srd Street ••• 
Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 
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ĮĮJMj jausmai ii viltys 

PAULIU VI AMŽINYBĖN PALYDĖJUS 
Popiežiaus Pauliaus VI mirtis 

atskleidė, kaip velionis buvo di
delė asmenybė ir kaip didelį dė
mesį pasaulio institucijos rodo 
Bažnyčiai. Retai kada tiek vietos 
skiriama spaudoje, radijo prog
ramose, televizijoje, kaip buvo 
mirus Pauliui VL Juk apie 100 
užsienio valstybių turi diploma
tinius santykius su Vatikanu. 

Velionis perėjęs ilgą gyvenimo 
kelią. Buvo jau 80 m. amžiaus. 
58 m. buvo kunigu, 24 vyskupu, 
15 m. popiežium. Advokato ir ka
talikų laikraščio redaktoriaus sū
nus. Jis buvo pasiųstas išeiti 
aukštąją Vatikano diplomatų a-
kademiją. B pradžių buvo pa
skirtas studentų kapelionu, vėliau 
perėjės į Vatikano įstaigas, ilgiau 
buvo Valstybės pasekretorium. II 
pasaulinio karo metu plačiai or
ganizavo šalpą, išvystydamas iš 
savo kraštų išblokštų žmonių 
ieškojimą. 

Po Jono XXIII mirties tapo po
piežium ir paveldėjo ypatingai 
atsakingą uždavinį — pravesti 
iki galo Vatikano II suvažiavimą, 
kurio nuostatai buvo ryškus savo 
platumu ir naujumu. Religinės 
tolerancijos įstatymas buvo ne
lengvas priimti institucijai, įsiti
kinusiai, kad tik joje yra religi
nės tiesos pilnuma. 

Paulius VI, iškeldamas Šv. Sos
to autoritetą, vengė centralizaci
jos. To ryškus įrodymas yra įvedi
mas tautinių ir regionalinių vys
kupų konferencijų, kurios gavo 
teisę skelbti nuostatus, atsižvel
giant į savo krašto kultūrinius ir 
kitokius reikalavimus. Paulius VI 
pravedė Vatikano kurijos refor
mą, be kitų dalykų sudarydamas 
sąlygas atsakinguose postuose da
lyvauti ir moterims, ypač sese
lėms vienuolėms. Pauliaus VI glo
boje išaugo nuolatinių diakonų 
institucija, kada pašventinti pa
sauliečiai, pasilikdami savo šei
mose, tapo padėjėjais parapijose, 
sakydami pamokslus, krikštyda
mi naujagimius, nešdami šv. 
Komuniją ligonims, padėdami 
parapijos akcijoje ir administra
cijoje. 

Pauliaus VI globoje buvo pra
vesta liturginė reforma, paruo
šiant liturgines knygas vietine 
kalba, pertaisant liturginį kalen
dorių, sakramentų teikimo būdus. 
Jo globoje buvo vydkomas pa
grindinės reikšmės turintis nau
jojo Bažnyčios teisyno ruošimas. 
Darbas buvo varomas pamažu, 
atsargiai, bet išmąstytai, įtrau
kiant universitetus, bažnytinės 
teisės mokyklas, tos srities specia
listus, duodant projektus išdisku
tuoti pasaulio vyskupams. Dar
bas dar nėra baigtas, bet stip
riu žingsniu varomas tolyn. 

Paulius VI buvo žmogaus tei
sių gynėjas. Čia jam teko susi
durti su labai sunkia problema. 
Iš vienos pusės buvo labai svar
bu panaudoti visas galimybes 
kaip nors palengvinti komunistų 
pavergtų tikinčiųjų padėtį, atsta
tyti tuose kraštuose išardytą hie
rarchiją, iš kitos pusės, reikėjo 
atkreipti dėmesį į viso laisvojo 
pasaulio tikinčiųjų ir netikin
čiųjų viešosios nuomonės spaudi
mą — padaryti griežtesnius pa
reiškimus už žmogaus teises 
prieš komunizmo diktatūrą. A-
teitis ir istorijos atskleistos aplin
kybės parodys velionio pastangas, 
kuriosfgums dar nevisai žinomos. 

Pop\ iui Pauliui nuoširdžiai 
rūpėjo atskirų tautų reikalai. Jo 
vadovaujamas šv. Sostas yra pa
skelbęs ne vieną nuostatą, skati
nantį sielovadoje atsižvelgti į į-
vairių tautų žmonių reikalavi
mus. Jis uoliai stengėsi ugdyti 
dvasininkus iš vietos gyventojų 
tarpo. Jo siusti atstovai dalyvavo 
daugely tarptautinių konferenci
jų. Siekdamas į Bažnyčios admi
nistravimą įvesti daugiau jauno 
kraujo, Paulius VI patvarkė, kad 
sulaukę 75 m. amžiaus vyskupai 

užleistų vietą jaunesniems, o su
laukę 80 m. kardinolai nebeda-
lyvautų popiežiaus rinkimuose. 
Jis pats yra pakėlęs i kardinolus 
137 vyskupus ir arkivyskupus. Jo 
globoje išaugo krikščionių vieny
bės sekretoriatas, kuris veda dia
logus su protestantais, musulmo
nais, stačiatikiais ir net su neti
kinčiais, siekdamas pasitarnauti 
sielovadai. Paulių VI yra lankę 
du anglikonų arkivyskupai, jis 
pats susitiko su Konstantinopo
lio patriarchu. Jį lankė preziden
tai Kennedy, Johnsonas, Fordas, 
o diplomatinius santykius jam 
pavyko užmegzti net ir su tokiais 
kraštais, kaip Jugoslavija, Lenki
ja, Čekoslovakija, Vengrija. 

Jis lankėsi JAV-se, svarbiausia 
— Jungtinių Tautų sesijoje pasa
kydamas kalbą, skelbiančią, kad 
neturi būti daugiau karų: "Jeigu 
norite būti broliais, leiskite iš
kristi ginklams iš jūsų rankų". 
Savo kelionėse Paulius VI lankėsi 
Šv. Žemėje, Indijoje, Šveicarijoje, 
Australijoje, Ugandos parlamen
te pasakė kalbą, lankė Iraną, Tur
kiją, Philipinus, Indoneziją — 
buvo nuvykęs į visus 5 konti
nentus. Siekdamas ugdyti sugy
venimą tarp tautų, Naujų Metų 
dieną pavertė Taikos skelbimo 
diena. 

Paulius VI yra išleidęs septy
nias enciklikas. Socialiniu atžvil
giu reikšmingiausia "Progressio 
populorum", kur iškeliamas so
cialinio teisingumo klausimas 
tarp tautų. Daugiau garso ir 
kontraversijos sukėlė enciklika 
"Humanae vitae", pasisakiusi, 
prieš gimimų kontrolę dirbtinė
mis priemonėmis. Griežtas Vati
kano laikymasis prieš negimusių 
žudymą kai kuriems nebuvo prie 
širdies. Tačiau Pauliui VI labiau 
rūpėjo tiesa, kaip populiarumas. 
Paulius VI yra paskelbęs 84 nau
jus šventuosius, jų tarpe ir ameri
kiečius Elzbietą Oną Seton ir 
vysk. Joną Neumann. 

Nuo jaunatvės turėdamas silp
ną sveikatą, jo artimo žmogaus 
— Aldo Moro — nužudymas, į-
vykdytas komunistinių teroristų, 
Paulių VI labai sukrėtė. Paulius 
VI pakartotinai prasitarė apie ar
tėjančią mirtį ir rugpiūčio 6 d. 
užmerkė akis širdies smūgio pri
trenktas. 

Apgailestaudami garbingojo 
velionio mirtį, mes liekame jam 
dėkingi, kad jis gerbė nepriklau
somos Lietuvos idėją. Tebeveikia 
prie Vatikano laisvos Lietuvos 
atstovybė. Jo globoje Vatikano 
radijas pastoviai turėjo ir tebetu
ri programą į Lietuvą, skleisda
mas religinę tiesą. Vatikano du
rys buvo daug kartų atviros ten 
besilankančioms lietuvių delega
cijoms. Lietuvių Šv. Kazimiero 
kolegija Romoje ne kartą yra pa
tyrusi Pauliaus VI prielankumą. 
Savo rūpesčius Pauliui VI nekar
tą turėjo progos išreikšti iš Lie
tuvos atvykę vyskupai. 

Paulius VI paskyrė keturis vys
kupus Lietuvoje. Vysk. P. Mar
cinkus yra aukštose Vatikano 
pareigose ir buvo nuolatinis Pau
liaus VI palydovas kelionėse. 
Vysk. Ch. Salatką Paulius VI ne
seniai pakėlė į Oklahomos arki
vyskupus. Šv. Petro bazilikoje 
Šventinant lietuvių koplyčią as
meniškai dalyvavo pats popie
žius Paulius VI, pasidžiaugdamas 
šiuo lietuvių kūriniu ir melsda
mas, kad Dievas "globotų jus, jū
sų tėvynę ir tūkstančius jūsų bro
lių, pasklidusių visame pasauly
je". Linkėjo, kad ta koplyčia 
"jums visuomet būtų tarpusavės 
vienybės, meilės ir taikos ryšys". 
Velykų sveikinimuose Paulius VI 
šiemet prabilo ir lietuviškai, o 
nuteisus ščaranskį, Ginzburgą ir 
Petkų išreiškė skausmą dėl sovie
tinių teismų nuosprendžių. Atsis
veikindami su velioniu, turime 
viltį, kad ir jo įpėdiniui Lietuvos 
ir lietuvių reikalai bus arti širdies. 

J. Pr. 

KINIJA ŠIANDIEN 
Kinietiškas komunizmas skirtingas, bet negeresnis už rusų 

Kaip Kinija atrodo po 30-ties 
metų komunistinėje santvarkoje, 
apie ją kiek žinių duoda buvęs 
Kanados naujųjų demokratų par
tijos (NDP) vadas David Levris. 
Jis mėgsta važinėti po komunisti
nius kraštus. Paskutinėje savo ke
lionėje jis aplankė kom. Kiniją. 

Kinija nėra rojus žemėje. Ir 
šiandien kiniečiai neša di
džiulius ryšulius, ypač moterys, 
kaip buvo prieš 100 metų. Bet jie 
tikisi geresnio gyvenimo, nes taip 
sako Kinijos vyriausybė. Jei sovie 
tai per 60 metų žmonėms neda
vė geresnio gyvenimo, tai kokią 
gerovę gali duoti kinai per 30 me
tų. 

Kinija atidarė duris ne tik tu
ristams, bet ir įvairiems specialis
tams, kurių Kinijoje labai trūks
ta. Kaip visuose komunistiniuose 
kraštuose, taip ir Kinijoje žmo
nės pirmoje vietoje rūpinasi savo 
darželiais, kurie juos maitina. Ki
niečiai net nuo kelių renka ark
lių mėšlą ir neša jį į savo darže
lius. Tai vienintelė trąša, kurią 
jie gali panaudoti. 

Liūdnas vaizdas kelyje, kai 
matai vyrus ir moteris tempiant 
vežimus, kuriuose kas nors veža
ma. Tarp sunkvežimių, arklinių 
vežimų ir žmonių tempiamų ve
žimų dar daugybė dviratininkų, 
kurie veža ryšulius. Nuo ryto iki 
vakaro laukuose matyti dirban
čių žmonių. Jie daugiau dirba pa
silenkę. 

Nedaug pašokusi ir statybos 
technologija, nes plytas, žvyrą, 
cementą ir net statybos mišinį 
darbininkai neša rankomis ar 

J. VAICELIŪNAS 

ant nugaros. Kai Šanghajaus prie
miestyje, balotoje vietoje reikėjo 
parengti statybai 1,500 akrų plo
tą, reikėjo tą plotą nusausinti. 
Tai atliko 50.000 darbininkų su 
kastuvais per 32 dienas, dirbda
mi sunkiai ir ilgas valandas. Taip 
darė rusų caras Petras I su karo 
belaisviais, kai jis ruošė balotus 
plotus Petrapilio miesto statybai. 
Taip darė Stalinas, kai buvo ka
sami Belmoro ir kiti kanalai. 

Gyvenimas 

Kinijoje maisto mažai, bet ki
niečiai mažai valgo. Sakoma, kad 
kiniečiui ryžių saujos užtenka vi
sai dienai. Kinijoje tvarka pana
ši kaip ir Sovietų Sąjungoje. Vai
kai auklėjami vaikų darželiuose 
nuo 56 dienų amžiaus, nes moti
nos turi dirbti. Jei motina pati 
maitina kūdikį, jis atnešamas į 
darbovietę. 

Daug kur kiniečiai gyvena la
bai susigrūdę ir dažnu atveju be 
sanitarinių patogumų. Kai kur 
fabrikai stato savo darbinin
kams gyvenamus namus, nes di
desniu mastu viską galima atlik
ti sklandžiau, negu tai darytų 
pavienis žmogus. 

Vaikų namuose mokinama į-
vairių dalykų, įskaitant ir karinį 
parengimą. Visi turi išmokti var
toti šaunamus ginklus ne pramo
gai, bet dėl didžiojo vado Mao ir 
išmintingojo vado Hua. Instruk
toriai vaikams aiškina, kad ka
ras yra neišvengiamas, todėl visi 
privalo mokėti vartoti ginklą. 

(T. St. 1978.VII.31, A. 10). Jau
nimo indoktrinizacija eina pilnu 
tempu: viskas Mao, Hua ir parti
jos garbei. 

Darbas 
Kinijoje darbininkai dirba 6 

dienas savaitėje po 8 valandas 
kasdien. Visi privalo dirbti sun
kiai ir ilgas valandas, kad Kinija 
taptų modernus ir socialistiniai 
galingas kraštas. Jų tiksalas pa
daryti pažangą keturiose srityse: 
agrikultūroje, technologijoje, 
moksle ir krašto gynyboje. Kini
jos industrija sena. Mažai yra 
naujų fabrikų. Fabrikuose ne visi 
seni darbininkai yra patikimi, o 
jaunimas neturi patyrimo. Daug 
kur fabrikuose dirbama 3-mis pa
mainomis, bet darbininkai ne
gauna jokių bonų ar pamainos 
priedų. Darbininkai negauna a-
tostogų, o tik 7 laisvas komunis
tines šventes. Toli dirbantieji 
gauna porą savaičių atostogų, 
kad galėtų aplankyti savo šeimas. 
Atlyginimas suskirstytas į 8 kate
gorijas. Aukščiausia kategorija 
yra 110 yuanų (72 dol.) per mė
nesį, o žemiausia — 35 yuanos 
(23 dol.). Darbininkams pirmas 
atlyginimų pakėlimas buvo pada
rytas 1977 m. po 28 metų nuo 
komunizmo įsigalėjimo Kinijoje. 
Pakėlimą gavo 60 proc. darbinin
kų, kurie gerai dirbo, o likusieji 
40 proc. darbininkų pakėlimo ne
gavo, nes jie blogai dirbo. Kini
joje, yra darbininkų unijos, bet 
jos yra valstybinės ir negali kal-

| bėti apie darbininkams atlygini
mų pakėlimą ar darbo sąlygų pa
gerinimą. 

Lietuviu kalba ir istorija 
Lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos kursai 

Sacred Heart universitete 
Bridgeporte, Connecticut vals

tijoje, esančiame Sacred Heart 
universitete šį rudenį bus dėsto
mi lietuvių kalbos ir Lietuvos is
torijos bei lietuvių kultūros kur
sai. Už juos bus galima įsigyti 
universiteto užskaitus (credits). 
Galima registruotis ir laisvais 
klausytojais (auditors). Tokiu at
veju neužtarnaujama užskaitų, 
neprivaloma atlikinėti rašto ir 
namu darbų. 

Lietuvių kalbos kursą antra
dienių vakarais, 7:15 — 10:00 
vai. (Elementary Lithuanian I) 
dėstys aktorius Vitalis Žukauskas, 
kuris panašų kursą jau keletą 
metų dėsto New York universi
tete. Kursas vertas 3 užskaitų. 
Sausio mėnesį bus antrasis lietu
vių kalbos kursas (Elementary 
Lithuanian II), kuriam reikės at
skirai registruotis. 

Lietuvos istorijos bei lietuvių 
kultūros kursą trečiadienių vaka
rais 7:15 — 10:00 vai. dėstys 
Vaiva Vėbraitė-Gustienė iš New 
Haveno. Vaiva yra jauna akade
mike, besiruošianti doktorato 
laipsniui Yale universitete. Kur
sas vertas 3 užskaitų. 

Registraciją paštu reikia atlik
ti iki rugpjūčio 21 d., rašant: 
Registrar, Sacred Heart Univer-
sity, P.O.Box 6460, Bridgeport, 
CT., 06606. 

Lietuvių kalbos pirmas kursas 
ir istorijos-kultūros kursas verti 
po 3 universiteto užskaitus. Kai

na — po 68 dol. už 1 užskaitą. 
Registruojantis vienam H trijų 
užskaitų kursui, reikia prisiųsti 
209 dol. Šion sumon įeina ir 5 
dol. registracijos mokestis. 

Registruojantis laisvais klausy
tojais (auditors), kaina yra 73 
dol. — į tai įeina ir 5 dol. re
gistracijos mokestis. 

Vyresnio amžiaus (virš 62 m.) 
žmonėms ir gimnazijų junjorams 
ir senjorams kiekvienas kursas te
kainuoja po 15 dol., įskaitant ir 
registracijos mokestį. 

Asmeniškai užsiregistruoti bus 
galima Sacred Heart universite
to Center Lounge rugpjūčio 28, 
29 ir 30 d. tarp 6 ir 9 vai. va
karo. 

Universiteto vadovybė pati 
ėmėsi žygių šiuos kursus įvesti 
po to, kai pamatė, kaip stipriai 
Connecticut valstijos lietuviai pa
sireiškė kovo mėnesį lietuvių kul
tūrai skirto mėnesio metu. Da
bar labai svarbu, kad bent po 7 
mokinius užsiregistruotų vienam 
ir antram kursui. Nesusidarius pa
kankamam mokinių skaičiui, kur
sas nebus duodamas. 

Sacred Heart universitetas 
lengviausiai pasiekiamas, išva
žiuojant Merritt Parkway 47-ta-
me išvažiavime (Park Avenue 
Exit). Išvažiavus sukti kairėn. 
Prie pirmų šviesų ant kampo, — 
universiteto pastatai. (Telefonas 
203-374-9441). 

GJva. 

Philadelphijoje birželio mėnesį lankėsi Balfo centro valdybos pirmininkė Marija Rudienė, kuri padarė išsa
mų pranešimą Balfo skyriaus susirinkime. Iš kairės: Philadelphijos Balfo skyriaus pirm. Regina Rauber-
taite, kalba centro valdybos pirm. Marija Rudienė ir Balfo direktorius Feliksas Andriūnas 

Nuotr K. Cikoto 

Žemės ūkis 

D. Lewis nepasako, ar Kinijo
je žemės ūkis pagrįstas ūkininkų 
ar kolchozininkų darbu. Jis žemę 
dirbančius vadina "peasant", kas 
reiškia žemdirbį, kaimietį, ūki
ninką. Toliau mini, kad kaime 
yra šeimų, kurios, dirbant 
dviems asmenims, iš komunos 
per metus gauna 1.000 yuanų 
(650 dol.). Kitos šeimos uždirba 
mažiau. Šeima turi savo darželį, 
kuriame auginamos daržovės, 
laiko karvę ar ožką ir kelias viš
tas 

Komuna darbininkams atlygi
nimų išmoka apie 50 proc. visų 
per metus gaunamų komunos pa
jamų. Kita 45 proc. pajamų eina 
darbo išlaidoms padengti ir tar
nautojams apmokėti. Penki pro
centai eina ūkio mokesčiams. At
lyginimai išmokami metų pabai
goje. Per metus dirbantieji gau
na 3-jų rūšių ženklus, kurių ver
tė nevienoda. Pagal juos išmoka
mas atlyginimas. Kiniečiams rei
kia labai daug dirbti, kad Kinija 

2000 metais taptų "moderniu 
kraštu". 

Politika 
Kad kom. Kinijoje prasta eko

nomija, yra kalti Gang of Feur, 
o pasaulyje daug nesklandumų 
padaro Maskva. Tie Gang of 
Four yra: Chiang Ching, Mao 
našlė, buvusi vicepremjere ir dar 
du komunistai. Jie kalti dėl kul
tūrinės revoliucijos. Mao dėjo pa
stangas atstatyti revoliucinę pa
dėtį. Kultūrinė revoliucija prasi
dėjo 1966 m., o pasibaigė 1976m. 
Gang of Four areštavimu. Ko
dėl jų neareštavo anksčiau? Ma
noma, kad Mao nenorėjo areštuo 
ti savo žmonos, buvusios artistės. 
Matyt, kad ta ketveriukė turėjo 
gerą užnugarį, kad juos nuga
lėti reikėjo net 10-ties metų ko
vos. Tas ketvertukas nebuvo pa
smerktas už neteisingą teoriją ar 
klaidingą filosofiją, bet už bandi
tizmą, sabotažą. Esą, Mao žmo
na kalbėjusi Mao vardu, todėl 
Mao į tai žiūrėjo pro pirštus. Kai 
1976 m. rugsėjo mėnesį mirė 
Mao, kitą mėnesį buvo areštuo
tas tas ketvertukas. Ka; kas aiš
kina, kad tas ketvertukas kovojęs 
dėl žmoniškesnio komunizme? 
Kinijoje. 

(Nukelta į 4 psl.) 
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AL* ROTA 

Romaną* 
Vyresniosios sesers Vladzės laiškas. Po jaunėlės 

i šsi pur k š ta vi m o... 
Almis nepašaukė, kaip visada: "Auste, laiškas iš 

Lietuve*! "Ji užsidarė miegamajame su Lėlyte, kuri 
jau žaidė, čiaukšėjo bežodžiais garsais ir juokės. Jis 
atsisėdo į minkštą sėdynę, kuri dieną — sofa, nakčia 
— jo lova, ir nuskendo rimty ir neramume. Pirštai, 
atplėšia voką, virpėjo. Nežinai, kokios žinios. Jis iš
vyniojo didelį pilkšvą popieriaus lapą, atsilošęs gėrė ei
lutes. Akimis, perbėgęs visą du kartu, užsimerkė ir il
gai nebegirdėjo Lėlytės čiauškėjimo, nei Austės žings
nių j virtuvę ir atgal. 

Užmerktose akyse, pabudintuose tėviškės atsimi
nimuose, perskaitytų eilučių dilginime... Jis pamiršo 
valandėlę savo kasdienius sopulius už prekystalio, sa
vo kūrybą ir kūrybines svajones, pamiršo Marianne; 
jame ištirpo jis pats, išnyko. Jis matė vien aną seserį, 
švytinčią, lyg saulė, gimtoj sodyboj; matė šią seserį, 
blankstančią svetimame krašte, matė Aleksandrą, kaž
kur toli, su jo pinigais, jo prestižu ir jo šaltumu. Jis 
mylėjo savuosius: šiltai, skaudžiai, neužmirštamai, 
amžinai. Jis matė Kristiną. Ne, nebe Kristiną, o tik jo 
ir Kristinos kūdikį, kuris niekada nebeatėjo. Lėlytė? 
Gal ji Dievo siųsta, jam ano žuvusio kūdikio tuštumą 
užpildyti? 

Jis regėjo (savo viduje) Vladzę, tuos žodžius ra
šančią, tą sapną... Ji sapnavusi, kad prie jų svirno di

dysis skroblas nudžiūvęs... Nei lapų, nei šakelių, tik i 
sausas stuobrys, ilgas storas stagaras, lyg pirštas į 
dangų... Tokia tuštuma ją apnikusi pabudus, tokia 
baimė... Ar tai ne jų giminė mirštanti? Ar tai ne lie
tuvių tauta? Ir vėl atkritusi miegan, ir vėl sapnavusi. 
Liūdni, belapiai medžiai supę jų sodybą, be paukščių, 
be šlamesio, be virpančių šakelių... Pajuodę stuobriai, 
mirę, lyg nuodėguliai, lyg prakeikimo ženklai, dangų 
šaukiančio liūdesio žaibai... Ji pabudus raudodama, su
prakaitavus, uždusus, širdis beveik šokusi iš krūtinės... 
Vaikai, vaikai! Neišbarstykit perlų kiaulėms, neiš-
mainykit savo veido į grimuotas, nuperkamas kaukes. 
Vaikai, broliai, sesute! Vladzė, lyg motina, juos, 
vaikais, juos, didžios meilės ir ilgesio žvilgsny, bro
liais ir vaikais šaukė ir laimino. Ji nerašė: grįžkit Jos 
vyras, girdi, norėtų pamatyti jūsų šalį, jei Aleksand
ras doleriais paremtų; ji žinojo, kuris turtingas, kuris 
vargšas. Ji pati... Negalinti palikt tėviškės. Ačiū Die
vui, gavusi darbo tik už kelių kilometrų nuo namų; 
pėsčia ar važiuota, kasdien grįžtant į savo kampelį, 
nors iš jų didžiųjų namų jiems esą leista vos du kam
barėliai... Bet tie takai, tie medžiai, paukščiai, likusios 
per stebuklą nesudegusios trobos, sodai, upė, ežeras... 
Visa juk mūsų (Dievo dovanota), kad ir vaikšto daug 
svetimų žmonių, kad ir apleista, apgrobta, paminta, 
išniekinta... Vladzė niekad anksčiau taip drąsiai nera
šė, taip atvirai. Ji, girdi, visa savo akimis, savo širdim 
apglėbusi, ji visa išsaugosianti. 

"...Jums, mano brangieji, ir jūsų vaikams..." 
Ir jos klasė, girdi, esą jos kūdikiai, jos vaikai... 

Reikią savo kraują perpilt į naujas kartas, savo genus 
ir mintis, lyg tiltus, nutiest į tautos ateitį, kad būtų 
amžinas tęsinys... 

Jos rūpesčiui nebuvo galo. Kiekviename žingsny, 
kaip ji rašė, kiekvienoj maldoj, kiekviename atodūsy... 

Tokia buvo Vladzė. Tolima fiziškai, bet labai arti
ma dvasiniai... Almis ją laikė motina ir seseria. Cituo

davo jos žodžius Austei, kartodavo pats sau. Vladzė 
— tikra mokytoja. Almis, galvodamas apie Lietuvos 
likimą, sau pasakė, su lengvinančiu atdūsiu: 

— Kol yra mokytojų, kaip Vladzė, tauta nepra
žus. 

— Kas yra? — Staiga paklausė jį Austė. 
— Nieko. 
— Atsilošęs, užsimerkęs, maniau, kad sergi, ar 

kas... 
Almis atsistojo, priėjo prie lango. Ant telefono 

vielų tupėjo čirškiąs paukščiukas. Sušalęs, alkanas? 
O gal tik vienišas? Dangaus pilkumą, ir medžius, ir 
namus supo rūko tinklas. Gatve bėgo paauguolis ber
niukas, linksmai šūkaudamas. Almiui kilo mintis: 
koks būtų buvęs jo vaikas? Kokiu balsu, veidu, kokio 
charakterio... Ar panašus į jį? — 

— Sergu. — Iš lėto atsakė Austei. 
— Sergi? Kas gi dabar? — Susirūpino. — Gal 

persivalgei Kūčiose? Kaip jūs... Lietuvoj. — Jos lūpos 
iškrypo ironija. 

Almis iš lėto atsisuko nuo lango. Cirpiantis paukš
čiukas buvo jau nuskridęs. Jo mintys geso. Taip, jis 
girdėjo šitos sesers žodžius, sugavo jos ironišką šyps
nį. — — 

— Sergu, — jis pakartojo, — sergu nepagydo
ma liga. 

Austė atsigręžė. Pagalvojus nusijuokė: 
— O, vienas iš tavo juokų! Vienas iš tų, kur aš 

nesuprantu... 
Almis giliai atsiduso: 
— Kad tu suprastum! Kad kada nors... 
Jis nenorėjo vėl pradėti ilgesnę kalbą su j a Atsi

randa žodžių ledinė kruša, kuri ne gaivina, o sukru
vina savo kirčiais... M 

(Boa daugiau) 
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DRAUGAS, penktadienis, rugpiūčio mėn. 18 d. 

Kryžių kalnas Dainavoje. Toliau matyti stovyklavietės pastatų stogai Nuotr. J. Urbono 

KULTŪRINIS FRONTININKŲ VAKARAS DAINAVOJE 
ALFONSAS NAKAS 

NESĖKMINGOS PASTANGOS 
Neseniai Prancūzijoje, Nato 

miestelyje, buvo laidojama tur
tinga našlė. Buvo įvykdytas ir 
paskutinis mirusios noras, iš
reikštas testamentu: į karstą 
buvo įdėta nedidelė dėžutė su 
užrašu: "Mano turtas". Po ke
lių dienų kapą kažkas išrausė. 
Atrodo, kėsinęsi j 'turtą", ta
čiau vagys smarkiai nusivylė: 
dėžutėje buvo senos našlės 
mylimo šuns pelenai. jm 
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G AR AGE BUILDERS HELPER 
Exper'd in siding application 

and shingling 
Pfaone — 636-0649 
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NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TELEFONU 476-3950 
tiiiimiiiiiiiiiMiMiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiii 

C L A S S I F l E D G U S D E 
B E A L E 6 T A T E 

LEMDNTE — LIETUVIŲ 
KOLONIJOJE 

Savininkas parduoda naują 2-jų 
miegamų namą. 1 vonia, 2 "show-
ers", šeimos kambarys, židinys. 
Rūsys. 2 maš. garažas 
mes. Prašoma $109.000.00 

y2 akro že-

Skambint — 739-5361 
73 ir Western Ave. — 4 kambarių 
(2 mieg ) naujesnis mūr. namas. 
2-jų mašinų garažas. Skambint 

savininkui 778-8645 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

ISNUOM. 4 kamb. butas suaugu
siems. 1339 So. 50 Ave., Cicero 

Tel. — 652-6082 

B E A L E S T A T E 

BEVERLY SHORES 
Parduodamas Balne Besort Lodge-
HoteL 24 apstatyti kambariai plius 
butas savininkui ar sargui, 6 vo
nios. Ant 2-jų sklypų arti paplū
dimio. Veikia ištisus metus. Gali
ma perkombinuot j butus, su krau
tuve, delikatesų parduotuve, resto
ranu, etc. Viskas tik už $55,000.00. 

Du Bois Realty 
T e l 219—872-6467 

HELP WAN-Tia> — VTBAI 

Jis įvyko 1978 metų rugpiūčio 
12 d. baltųjų rūmų salėje. Kultū
riniai vakarai tiek Santaros-Švie
sos federantu, tiek Lietuvių Fron
to bičiulių rengiami suvažiavimo 
ar stovyklavimo pabaigoj. Tik 
federantai Tabor Farmoje sek
madienio ryte dar pasispardo su 
pora rimtų paskaitų, o bičiuliai, 
jej neklystu, Dainavoje sekmadie
nį jau vien atsisveikinėja iki ki
tų- metų. 

Akademiškai punktualiai va
karą pradėjo LFB sambūrio pir
mininkas kaliforniškis Algis Rau-
linaitis. Trumpu žodžiu jis pri
minė, jog studijų savaitės daly
vis prof. dr. Adolfas Darnusis 
švenčia 70-ties metų amžiaus su
kaktį ir, visų vardu pasveikinęs, 
pakvietė sugiedoti jam "Ilgiausių 
metų". Antrasis žodininkas — 
Juozas Ardys. Tai, tur būt, šios 
stovyklos vadovas. Jis sveikino j 
salę susirinkusius stovyklautojus 
bej svečius ir programai vadovau
ti pakvietė dr. Vytautą Majauską. 

Pamainomis čia kalbėdamas 
juokinga- čia rimtai, dr. V. Ma
jauskas prisiminė, kas kitose sto
vyklose būdavo ir ko šioje trūko 
bei ką FBI duomenys skelbia apie 
dr. A. Damušio praeitį. Ilgai ne
trukęs pasakojo, jog programą 
pradės solistė Ona Pliuškonienė ir 
jos akompanuotojas Aloyzas Jur
gutis. Išvardijo dainas be; jų kom
pozitorius. Čia tenka pasakyti, 
kad už spausdintos programos 
nebuvimą koncerto rengėjai ver
ti botago. Kokias ir kieno dai
nas dainavo solistė primų išėji
mu? Kieno kūrinius dainuos ant
roje programos dalyje? Kas ir ko
kį skaitys prozos kūrinį, humo
ristinę poeziją? Nesvarbu, kaip 
aiškiai programos vadovas viską 
paskelbė, jis kalbėjo Dainavos 
vėjams. Nesakykite, kad dėl re
pertuaro iš anksto nesusitarta su 
soliste! Xeroxo ir kelių kitų spaus-
dinimo-fotografavimo priemonių 
gadynėje užteko keleto valandų 

KINIJA ŠIANDIEN 

(Atkeltp i i 3 psl.) 

Kiniečiai sako, kad sovietai no
ri pradėti III pasaulinį karą.Ka-
ras yra neišvengiamas. Detente 
yra iliuzija, nusiginklavimo dis
kusijos — apgaulė, o ekonomi
niai ir kultūriniai pasikeitimai y-
ra spąstai, kuriuos stato sovietai, 
bet vakariečiai jų nemato. 

Kiniečiai sako, kad reikia stip
rinti NATO ir geriau apsigink
luoti, nes gali būti pervėlu. Ame
rikiečiai karui pasiruošti visados 
pavėluoja 2-3 metus. Jei karas 
anksčiau neiškils, Kinija "2.000 
metais jau bus galinga valstyoe. 
Tada ji viena sutvarkys Sovietų 
Sąjungą: pareikalaus Kinijai grą
žinti užgrobtu? plotus, o gal ir 
visą Sibirą, nes Sibiras priklauso 
Azijai, o ne Europai. Tada sovie
tai nebegalės didžiuotis, kad 
jų imperijoje yra vienuolika skir
t ingų laikų. 

pastangų, kad visi koncerto da
lyviai rankose turėtų rašytą prog
ramą, kad ją namo parsineštų, 
kad ji išliktų daugelį metų. 

Pirmu išėjimu solistė atliko še
šias ar septynias trumpas daine
les. Pasirinktas repertuaras — 
"moteriškas", nes kompozicijos 
tai Gudauskienės, tai Brundzai-
tės (?), tai Laumenskienės, tai 
dar kurios moters. Net ir pirmo
sios dainos žodžiai —Salomėjos 
Nėries ir tik vėliau įsijungia Kir-
ša bei Binkis. Besiklausydami 
aiškaus solistės tarimo, girdėjome 
minim pienes, smilgas, baltą ra
munę pievoj, rugiagėlę lankoj, 
obelų žiedus, žibuoklių kvapą... 
Gėlės, gėlės, gėlės! Miniatiūrinė 
gėlėmis žydinčių dainų puokštė. 

Antroje dalyje buvo dainuoja
ma daug ilgesnės kompozicijos. 
Tai Čerytės-Mulks, sesers Bemar-
dos, vėl Brundzaites, Metrikienės 
ir Dirvinskaitės kūriniai. Ai, ir 
vėl visos moterys kompozitorės! 
(programos vedėjas spėjo, jog so
listė gali būti išlaisvintų moterų 
įtakoj...) 

Užuot pretendavęs į muzikos 
kritikus, apie Onos Pliuško-
nienės koncertą štai ką pasaky
siu. Bene prieš dešimtį metų gir
dėjome ją Dainavoje pirmąjį kar
tą. Jau tuomet jos balsas buvo 
originalus ir įdomus, publikos su
tiktas su dideliu entuziazmu. 
Prieš keliolika mėnesių ji kon
certavo Detroite, kultūros cent
re. Tuomet girdėjau publiką pei
kiant jos repertuarą, o pati so
listė skundėsi, kaip sunku buvę 
"dainuoti į dvi puses" (tikrai, 
Kultūros centro salės vidurys pa
liktas šokiams, o publikos stalai 
—• Šonuose). Dabar į Dainavą ji 
grįžo subrendusi dainininkė. Čia 
gražiai skambėjo aukštos ir že
mos gaidos. Aloyzo Jurgučio pia
nino palyda — meistriška. Pub
lika entuziastiškiausia. Ak,^ net 
per entuziastiška, nes šalia "bra
vo'** ir "valio" balsų, vis klyka
vo "bis", nors po ilgos antros 
dalies dainininkė buvo pervargu
si. Ir išreikalavo daugiau dainų. 
Ne vieną, o bene tris. Šis Dai
navos koncertas — Onos Pliuš-
konienės triumfas. 

.Rašytojas laureatas Anatolijus 
Kairys atėjo su humoreska. Koks 
jos pavadinimas — net mano 
magnetofonas neišduoda. Taip 
tyliai, sparčiai pavadinimą su
burzdėjo. Skaityti pradėjo irgi ty 
liai, bet lėtokai. Dar porą minu
čių galėja; atskirti žodžius. Kaž
ką apie krikdemus ir frontinin
kus. Tolyn — spartyn. Viešpatie, 
kaip poterius, kurių prasmė nė 
pačiam maldininkui neaiški. Spė
ju, kad jumoreska buvo nebloga. 
Atsirado genijų, kurie dar šį tą 
pagavo ir retkarčiais kikeno. Bet 
kodėl gi autorius nepanoro 
mums visiems perskaityti, mus vi
sus pradžiuginti? Kūrinys peril-
gas? Jeigu iš 14 minučių skai
tymo pratęsęs į 20, tikrai niekas 
salėje nebūtų susirgęs. Gaila vi-

iimiiiiiimiiiiiiiimiiiiiimiiiimiiiiiiimii 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

šiems, kurie mėgstame dailiąją 
prozą, kad toks autoriaus skaity
mas savo kūrinį sumenkino. 

Aloyzas Baronas pabėrė bene 
dešimtį humoristinių eilėraščių. 
Keletą anksčiau skaitytų, kurių 
aktualumas betgi nėra sumažėjęs. 
Keletą naujų arba bent man ne
girdėtų. Visos temos grynai lie
tuviškos: lietuviškas hedonizmas, 
lietuviškas nemoralumas, lietu
viškas gobšumas, lietuviškos tin
ginystės ir t.t. Yra ko pasijuok
ti! Aloyzo skaitymą rečitavausi 
sau iš magnetinės juostos. Nors 
su interpretacija jis ir nesisten
gia, bet skaitymas aiškus aišku-
tėlis, kiekvienas žodis. Tik dar 
viena ydelė: ilgesnių plojimų ga
lo jis nebelaukia ir bando nu
traukti naujo eilėraščio pavadi
nimu. Užtat pavadinimai iš juos
tos beverk neišskaitomi. 

Programa užtruko apie pusant
ros valandos. Jos klausėsi 130 
žmonių (taip, lygiai 130 ir ren-\ 
gėjai su manim tenesidera, kad 
pridėčiau; suskaičiavau!). Nors 
nestovyklavusiy, o tik į literatū
ros bei dainos vakarą atvažiavu
sių detroitieČių mačiau, bet ne 
tiek daug, kaip matydavau prieš 
kelerius ar keliolika metų. Vieni 
suseno, kiti sutingo. Užtat juo 
maloniau buvo regėti rašytoją 
Vytautą Alantą, prieš keletą mė
nesių išgyvenusį širdies smūgį, 
bet kultūrinių pobūvių neven
giantį. 

Ak, palaukite, detroitieČių pa-, 
gausėjo po dešimtos valandos va
karo, kai senojoje, didžiojoje Dai
navos salėje ant kalno užgrojo 
Rimo Kaspučio orkestras. Valio 
mūsų gražiosioms ponioms ir jų 
vyrams, kad bent prieš vidurnak
tį į Dainavą suspėjo, nes Rimo 
tangai, valsai ir čia-čia taip pat 
lietuviški... 

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

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiitiiiiiiiiiiiim 

T H E F0RTY YEARS 
0 F D A R K N E S S 

• 
Paraše Dr. Juozas Vaišnora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus. 
Į anglų kalbą išvertė 

Juozas Bulevičius 
Kaina $2. Kietais viršeliais — 3 

Ši įdomi knyga gaunama: 
DRAUGE, 4345 W. 6S SL, 

Chicago, m. 60629 

ISNUOM. Brighton Pke. 4 kamba
rių butas. 

Skambint 523-7153 
Isnuom. 5 kamb. (2 mieg.) butas 
1-me aukšte iš priekio. Suaugu
siems. Marąuette Pke. Skambinti 
po 7 v. v. tel. 778-1047 
Priimamas senyvo amžiaus asmuo 
su pilnu aptarnavimu. Marąuette 
Pko rajone. Skambint 436-8294 

M I S C E L L A N E O U S 
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SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, UI. 60632, telef. 927-5980 
iiiiHimumimmiiimiimiiiiiiimmiitiiii 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIilIlIlI 

VILIUI HOFFMAAXI 
Telef. — 767-0600 
Budraitis Reaity 

4243 We*t 63rd Street 

AUTOMATIC SCIiEW MACIŪNE 
ACME SET-UP OPERATE 

second staft. FuU A parc ame avail-
able. Top emptoyee package. 

AMERICAN 
m. 

COUPLINGS 
TeL 547-H 

M o t o r W i n d e r 
EXPERIEXCED 

A.C. - D.C. 

Southwes1 Suburbs 
Tel. — 839-5027 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kau
tos yra visiems prieinamos. 

M ir Homan. Tinka didelei šeimai. 
4 miegamų namas labai geram stovy. 
Įrengtas rūsys. 2 maš. garažas. $40,000. 

50 ir Tshnan. 5 h— mūr. Beismen-
tss. 2 mašinų garažas. Platus lotas. 
$37.900. 

8809 S. Tuiley Ave. Liuksusinė 3-
jų miegamų rezidencija. "Cathedral" 
lubos. 1% vonios, 2% maš garažas, 
šoninis įvažiavimas. $71,500. 

68 ir RoekweiL 2-jų butų po 5 kamb. 
medinis namas. Pilnas rūsys. 2 maš. 
garažas. 2emi taksai $26,900 

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

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

40 fcr Artetian. 2-jų butų medinis 
Geros pajamos. Garažas. $26,900. 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMDT AR 

APORAUST 
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis j 

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

M A C H I N I S T S 
LATHE 

MILUNG MACHINES 
DBILL PRESS 

SHAPER AND SURFACE 
GRINDER 

Liperienced oniy 

A p p l y 
HARRINGTON & KING 

PERF0RATING 00. 
5655 W. Fillmore St. 

1 block No. of Rooseveit Rd., 
1 block West of Central 

TEL — 626-1800 

V Y R A I I B M O T E R Y S 

UTHUANIA IN CRISIS, National 
ism to Communism. 1939-1940. Au
torius politikos mokslų prof. Leo- \ 
nas SABALIŪNAS. Išleido Indiana 
University Press, Bloomington & į 
London. 294 pusi., kietais viršeliais 
su aplanku. 

Si knyga yra labai vertinga do
vana supažindinti angliškai skai
tančius su mūsų tautos okupantu. 
Dovana, kuri tinka įteikti įvairio
mis progomis ir niekad nepasens
ta. Šios knygos gauta tam tikras 
skaičius su didele nuolaida. Kaina 
$5.00. Užsakymus siusti: Drangas. 
4545 W. 63rd St., Chicago, HL 
60629. 

Prie kainos reikia pridėti 5 proc 
mokesčiams. 

immimimiiiiiiimiiiiiiimmiiiiMiimii! 
PACKAGE EXPRESS AGEN'CT 

MARIJA NOREIKIENE 
SIUNTINIAI į LIETUVA 
Lobai pageidaujamo* geros rūšies 

prekes. Maistas is Europos sandelių. 
2608 \V. 6» St.. Chicago. m. 00629. 

TEL. — WA S-2787 
iiiimiiiiiiiiiimiiiimiiimiimiimiiiiimti 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I GLI N AS TV 
2346 W. 69th St., teL 776-1486 
llllllllllllllllllilllllliuuiuuiillllllllllllllll 

iiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiMi 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIlIlIlIlHUIIIIilI 

Rimto Namu 
Pardavimas 

Modemus 15 metų mūro 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
ke. Aukšta kokybe. $50,000.00. 

4 vienetu mttras ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Naši* atiduoda už $38,800. 

Gražus platu* sklypas ir garažas 
Marąuette Parke Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
2625 Wwt 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

CAFETERIA HELP—FULL TIME 
We nave irnmediate openings for 

cooks, kfechen help, casbier, utility 
persons, for all 3 shifts. Good start-
ing salary. No eoroer. necessary. 

Apply in Person 
H O W A R D J O H N S O N 

H I N S D A L E O A S I S 
55th St * Trl-State ToUway 

masdaie, Illinoit 

HELP WANTED — MOTERYS 

N u o 
1 9 1 4 M e t u 
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums už mu
mis parodytą pasitikė
jimą. Mes norėtume būti 
Jums naudingi ir ateity
je. 

Sąskaitos apdraustos 
Ud $40,000.00 

FRANK ZOGAS. 
President 

Street 
IM.6M29 

Pbone 125-7400 

SAVINGS 
ft LOAN ASSOCIATION 

4040 Archer Avenue 
Chicago, ID. M632 

Pbone: 2544470 

imiiimiiiiiiiiimiiiiimimiiimtiiiiiiiiiiii 
{•airiu prekių pasirinkimas nebran

giai ii mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

3333 S. Halsted St., Chicago, IU. 60408 
2501 W. «9th St., Chicago. fll. SOSM 

Teief.: S25-2737 — 254-3320 
Vytautas Valantinas 

iiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiimiiiMiiiiiiiiiii 

2 po 5 
51-ma už Kedzie.. 

Naujai atramon-
galima užimti. 

VVanted experi»nced 

OOUNTER GIRL & ASSEMBL Y 
for dry cleaning store.. 

MTCHABLS CLE1AXERS 
2449 >o. dar i ! St.. Cfiicago 

BABYSITTER WANTED 
for 2 children in my name 2 days 
per week 8:15 a.m. to 3:% p.m. 
Near Olst and Westem Avenue. 

CALL — 2 3 9 - 0 0 7 9 

S. Harlem A 
BrMgeview, IB. 

TeL 

p«id ąuarterty 
4 Year Savings 
Certiflcates 

Minimum 

AO accooBts com-
Dounded dafly — 
Passbook Savtnp 

iMiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiimiiimi 

M O V I N G 
&ERENAS perkrau8to baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — \VA 5-8063 
iMliliiimiiiiimitiiiiiiiiiiiiMUiiiiiiiiiim 

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiimniiiiiiiiii 
M. A. Š I M K U S 

UOTART PUBLIC 
INCOME TAX SEBV1CE 

4251 So. Maptevood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iftkvletimai. pildomi 
PILIETYBĖS PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII 

2 butai t 
kamb. (3 mieg.). 
Tik $82,500.00. 

Mūrinis. 2 butai 
tuoti. Vieną tuoj 
Brighton Parke. 

72-ra ir CampbeO. 1 Vi aukito nau
jesnis mūr. namas. 3 mieg. {rengtas 
rūsys. Labai Svarus. $65.000.00. 

S2-ra ir Rutherford. Uuksus 5Vi 
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr. 
"ranch". $69,500.00. 

10H akro žemes netoli Burlington, 
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti. 
$25.000.00. 

48 ir KoUa. 8 kamb. med. namas. 
Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insormnce — Income Tax 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

GOOD FICURE CLERK 
NEEDEO 

By a women's. Manufacturing Co. 
Knowledge of ten key adding ma-
chine reąuired. Location North 
Ave. and Western. 

CALL — 384-1200, ext 284 
For phone interview 

S M O L E R B R O S . 
2300 W. Wabansia 

C O O K 
Evening Meals 5 days a week 

In private bome. 

Call 453-1275 
9 s* Rii to 9 p( m. 

HAffD SEWERŠ~ 
Mušt speak English. 

A p p l y 
HIMMEL FURS 

2201 West MM Stree* 
Chicago. Illinois 

MARQUETTE P ARK 
iy2 aukšto mūras. 22 metų, 7 kamb. 
(3 mieg.) 2 vonios. Tinkamas gimi
ningai seimai, {ruoštas rūsys. Gara
žas. Arti 72 ir Kedzie. Padarykite 
pasiūlymą. 

• > • « . 

10% — 20% — S0% ptffura mokfette 
a i apdrauda ano ugnie* ir automo
bilio p u mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
S30SH W«M OStb $trr*t 

Cbloafo, nitoota 
TtBlef. OA 4-SSM 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimai -

Valdymas 
Draudimai — Ineome Tas 

Notariatas — VnitkiMll 

B E L L R E A L T Y 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. — 778-22SS 

PIJV7TNKTTĖ "DRAUGIĄ" 

llllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllilll 

N I G H T 
VVAITRESSES 
LMMEDIATE 0PENTNGS 

FULL 0B PART TIME 
Hours 4:30 PM. to elose 

21 OT dver 
£ oorbtails, 

be 
(Servmjc beer, 

LUM*S 
FAMILY RESTAURAMT 

6701 W. Touhy AvMue, 
Milės, Illinois 

itiiniHiimimiiiimimmiiiiiiimimiiim 

Perskaitę " D r t « 9 i " , duokite lotiems pasiskaityt. 

http://-A.tU.JiJ..-


vo policininkė moteris, 31 metų 
amžiaus vieno policijos komisaro 
duktė. 

Visa ši graži organizacija iš-
įėjo aikštėn, kai vienas iš tų po-
) licininkų persiskyrė su savo žmo-

PLtŠIKŲ — POLICININKU 
SAUJA 

Septyni policininkai ir vienas 
privatus asmuo Elsene, prie Briu
selio, Belgijoje, moters policinin
kės vadovaujami, suorganizavo. _ _ . _ . . . . , . 

. 1 1 1 ' • „IA>- D • na. Ta iš keršto nueio kur reikia vaeių kolektyvą ir plese Bnuse- " *a " *- >_ 
6 H ' 'ir visą tos organizacijos paslaptį 

išplepėjo. Didelis smūgis policijos 
autoritetui. Tačiau tenka pridur
ti, kad visi areštuotieji yra gan 
jauni žmonės ir dar tik 2 —3 
metus išbuvę policijos tarnyboje. 

A. T. 

Būrys lietuvių Dariaus k Girėno minėjime Brooklyne prie paminklo 

MŪSŲ KOL 0 N I J 0 S £ 
Putnam, Conn. 

VASAROS ĮVYKIAI 

Vasaros mėnesiais daugelis 
lietuvių, tiek dirbančių, tiek 
pensininkų, beveik iš visos Ame
rikos i r kitų kraštų atostogų 
metu apsilanko Nekalto Prasi
dėjimo seselių vienuolyne, Put-
name. 

šį tą ir parodė skaidrių iš cha- j vo dr. Jurgis ir Bronė Balčiū-
rizmatinio kongreso Airijoje, nai iš Ohio, jų duktė dantų 
Jis pasidžiaugė, kad sąjūdis < gydytoja Birutė iš Indianos, 
plečiasi katalikų ir kitų krikš- į sūnus inž. Jurgis ir marti so-
čionių tikybų tikinčiuosiuose irįlistė Violeta (Čižauskaitė) iš 
apima visokio luomo asmenis. 

Rugpiūčio 2 d popietę dau
gumas apylinkės lietuvių susirin 
ko Faustinos ir Antano Vasai-
čių namuose išleistuvėms atvy-

čia jau įsikūrę lietuviai j k u s i ų p a s j u o s ^ i ų : iš Pietų 
dažnai įtraukia lankančius į 
savo rūpesčius ir parengimus. 

Birželio mėn. pabaigoje An
tanas Paskočimas iš Cbicagos, 
lietuvių tautodailės medžio iš-
pjaustymo ir dirbinių meistras, 
atvežė 13-to amžiaus modeliu 
padarytą žirandelį kun. St. Ylos 
statytai Mindaugo piliai. 2i-

Amerikos Vasaitienės sesuo 
Janina ir iš Australijos kita se-

jsuo Jadvyga su vyru Bronium 
Vingriai. Australiečiai atvyko 
į šį kontinentą su Melbourno 
choru, dalyvavo Lietuvių die
nose Toronte ir koncertavo Los 
Angeles, Toronte, Hamiltone, 
Clevelande, Chicagoje. Svečiams 
palinkėta laimingos kelionės ir randelis prijungtas prie elekt

ros tiiklo, tai vakarais viduje i v S ~ p l i r o d ^ ~ š i a i e "krašte" 
galima pasišviesti. P. Pasko-| ^ ^ 0 3 Lietuvių kultūros 
čimaš- praleido bent 3 savaites | axchyyo _ j ^ ^ _ m u z i e j a u s 
čia ir padėjo kun. Ylai aptvar- Į p a s t a t o p r a p iė t imo statyba pra-
kyti pilies aplinką. j d ė t a hepo& 26 d ir eina pir-

Iiepos mėn. pradžioje palikę j m y j ^ prižiūrint dr. A. Matukui, 
Baltimorę, nuolat apsigyveno į ^ ^ 2 ^ ^ p r e l . pr. J u r u i 
Putname Giliauskai, jau pensi-j^į kitiems komisijos nariams. 
n i n k a i * j Rugpiūčio 12 d. popietė pas 

liepos 9 d prie pilies buvo į s t a s ę i r Antaną gkėrius, Wood-
surengta popietė — kun. Kaži- ^ ^ ^ j ^ Putnamo, pagerb-
miero Gečio išleistuvės. Jis iš- t i p r e l Vytautą Balčiūną 45 
vyko į Lenkiją ilgesniam lai- m e t ų kunigystės sukaktuvėmis, 
kui, kur jis rinks toliau medžią- Į Pagerbimas pradėtas prelato 
gą apieT jotvingius. Seselės prie (laikytomis šv. Mišiomis Skėrių 
.pilies i r vakarienę parengė savo j n a m u o s e 0 ^ t o sveikinimai 
svečiams ir dalyviams. 

Ses. Ona Mikailaitė vienos 
vakaronės metu papasakojo sa
vo įspūdžius iš Europos. Ji gi
musi Vokietijoje. 

liepos 23 d įvyko seselių me
tinė šventė ir piknikas. Sutrau
kė daug lietuvių net iš labai to
limų vietovių. Prasidėjo pamal
domis, o po pietų programą at
liko seselių vedamos "Nerin
gos" stovyklos stovyklautojos: 

ir vaišes. Iš Balčiūnų giminių, 
įskaitant skėrius, dar dalyva-

Bostono, Masaičiai iš Marylan-
do, vyresnieji ir jaunieji Vedec-
kai iš Worcesterio, Mass. Daug 
kitų prietelių, kaip vet. dr. A. 
Stankaitis su žmona ir dukra 

į bei Zdanys iš Hartfordo, dr. 
Vaitkus su žmona iš Worceste-
rio, Laučkai iš Marylando, Ko-
džiai iš Bostono. Kiti artimes
ni kaimynai — seselėms atsto
vavo seselės Palmira ir Aloyza, 
kun. V. Cukuras, Vasaičiai su 
jų viešnia, dr. Matukas, Taunie-
nė, Banėnienė, Kriaučiūnai. 
Prel. Balčiūnui palinkėta geros 
sveikatos ir sėkmės jo dar
buose. 

Kun. St. Ylai išvykus atosto
gų, jį pavadavo kun. A. Graus-
lys. Jis keletą vakarų turėjo 
paskaitas - pokalbius su vieti
niais ir svečiais įvairiomis te
momis seselių Raudondvaryje. 

i Žinomos visuomenės veikė
jos — O. Labanauskaitė gydo 
savo neseniai nelaimingai nu
laužtą žąsto kaulą, kita — M 
Avietėnaitė, einanti biblioteki
ninkės pareigas seselių knygy
ne, pratinasi žiūrėti akimis po 
kataraktos operacijos. Kantry
bės ir sėkmės abiems. 

J. Kriaučiūnas 

lio apylinkėje. Ši aštuoniukė teis
mo tardytojo įsakymu buvo areš
tuota ir patalpinta į kalėjimą. 

Gaują pradėjo sekti jau nuo 
1977 m. liepos mėn., kai buvo įsi
laužta į Argentą juvelyrinį maga
ziną Briuselyje. Ten antrą valan
dą naktį akmeniu buvo išmuštas 
vitrinos langas ir pavogta brange
nybių ir sidabro už 2,4 mil. fran
kų vertės. Vagys, žinoma, liko 
policijos nesurasti, bet prieš kele
tą dienų sekliai netikėtai sužino
jo kas tie įsilaužėliai buvo: grupė 
policininkų iš Elsenės laike savo 
tarnybinio rajono naktį apvaikš-
čiojimo. Ir taip pat žinoma, kad 
įsilaužėliai pagrobtas brangeny
bes paslėpė ir transportavo polici
jos tarnybiniu automobiliu. Pada
rė magazino apiplėšimą, jie tęsė 
toliau savo tarnybos pareigas. 

Užbaigę tarnybą iš ryto, sep
tintą valandą, jie savo grobį su
nešė į vieno policininko bendra
darbio butą Kroon gatvėje ir čia, 
pagal vieno areštuoto policininko 
prisipažinimą, po to, tartum ki
no filmo paveiksle dalijosi štai 
kaip: septyni uniformuoti polici
ninkai susėdo aplink stalą ir da
lijosi grobiu, kur buvo garsiai 
šaukiama: "vienas brangakme
nis tau, kitas tau, dar vienas gra
žus akmuo vėl tau ir t. t."... Pa
darius pas areštuotus namie kra
tą, daug tų pavogtų sidabrinių 
daiktų buvo pas juos rasta. 

Tardymas vyksta ir manoma, 
kad bus dar daugiau areštuotų. 
Paaiškėjo, kad gaujos vadovė bu-

DRAUGAS, penktadienis, rugpiūčio mėn. 18 d. 

A. t A. JULIUI MALDUČIUI mirus, 
jo sūnų DR. JULIŲ ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi 

Mara ir Vytautas Vygantai 
Regina Kudzmįenš 

AMINO RCKST1MS BILIJONAI 
METŲ 

Pastaraisiais metais sukaupta 
daug eksperimentinių duomenų, ro
dančių, kad paprastos bei sudėtingos 
organinės molekulės, bakterijos ir 
dumbliai gali išlikti gyvybingi seniau
siose nuosėdinėse uolienose per geo
logines epochas ir gali būti išskirtos 
bei identifikuotos šiuolaikiniais ana
lizės metodais. Tokie duomenys pa- i 
deda aiškinti, kaip per žemės geolo
ginę istoriją formavosi, sklaidėsi ir 
kitos organinės medžiagos, spręsti or
ganinių junginių sintezės mūsų ir ki
tų planetų ankstyvoje jaunystėje 
klausimus bei gauti papildomų žinių 
apie gyvybės atsiradimą žemėje. 

Kai kurie mokslininkai ištyrė ami
no rūkšns ir angliavandenius cianiti-
niuose skalūnuose, nustatė, kad tir
tosiose nuogulose yra laisvųjų ir su
rištųjų angliavandenių, taip pat ami
no rūkščių. 

Gautieji duomenys rodo, kad šie 
junginiai žemės uolienose gali išsilai
kyti net bilijonus metų. jm 

— Prarastą turtą gali pakeis
ti pramonė, prarastą žinojimą 
— studijavimas, prarastą svei
katą — saikingumas arba me
dicina, bet prarastas laikas 
esti dingęs amžinai. 

Friendy Chat 

ŠACHMATŲ 23NKDS 
— Korčnojus pralaimėjo tas-1 kočaitis 1528, J. Bendoritis 1590, 

ką pasaulio meisteriui A. Kar-jP. Brojsanskis 1778, Z. Bnzni-
povui aštuntoje partijoje, ta-1 kas 1679, S. Budrys 2028, T. 
čiau atsigriebė vienuoliktoje, j Dūmas 1147, T. Gavalis 1168, 

A . f A , 

A N T A N U I B A N I O N I U I mirus, 
jo žmonai BRONEI ir dukrai su Seimą — ULEI ir 
IGNUI JUZĖNAMS reiškiame gilią užuojautą. 

» 

A. ir L Baltrušaičiai 

T. Girnius 1715, V. Gramsas! 
1188, L. Jasiuwienas 1768, AJ1 

Jonaitis 1695, V. Karnitis 1854, 

įveikdamas Karpovą ir tuomi 
pratimai su dainelėmis, keletas j išlygindamas mačo padėtį 1—1. 
tautinių šokių ir pagaliau pa- i Lygiomis suloštos partijos ne
karto jimas protesto eisenos dėl įskaitomos. Dvyliktoji partija!E. Krygeris 1475, G. Kujawa 
V. Petkaus ir kitų persekioja-! buvo paskirta šeštadieniui (rug- j 1782, A. Kulikauskas 1594, E. 
mų Lietuvoje, kurią surengė!piūčio 12 d.), tačiau Karpovas;Kulikauskas 1698, R. Margulies 
Brattleboro, V., mieste. Eisena' paprašė ją nukelti į antradienį j 1430, D. Murauskas 1440, P. 
buvo parodyta to miesto televi
zijoje ir pagarsinta spaudoje. 
Pikniko metu Bostono Altą, 
susitarus su Lietuvių Bendruo
mene, rinko parašus protestui 
prieš V. Petkaus nuteisimą 
įteikti JAV prezidentui. 

Liepos 30 d. vakaronės metu 
prel. V. Balčiūnas papasakojo 

SPORTO APŽVALGA 
(Atkelta iš 2 psL) 

siminęs. Sis paaiškino: "Mūsų klu
bas, gyvavęs 46 metus turės už
sidaryti". "Kodėl?" — paklausė 
pirmasis škotas. "Ogi todėl kad 
pametėm futbolą". 

— Lietuviai gamina suveny
rus Maskvos olimpiadai, kurioje 
kaip paprastai yra ir futbolas. 
Šiaulių odos galanterijos fabri
kas jau išsiuntė į Maskvą 13 rū
šių suvenyrinių gaminių supu
simosios 1980 metų olimpiados 
ženklais. 

Olimpiados įvairius medžio ir 
odos dalykėlius paskubomis ga
mina dar ir Vilniaus ir Kauno 
kombinatai ir taip pat Druskinin
kų meno dirbinių įmonė. 

Vytautas A. Krikščiūnas 

(rugpiūčio 15 d.), taigi pasau
lio meisteris pirmas paprašė 
pertraukos. Kiekvienam jų lei
sta padaryti po tris pertrau
kas. 

Vilniaus tarptautinį turn v 

Narbutas 1545, A. Nasvytis 
1773, M. Pinkus 1957, W. Prū
saitis 1525, G. Rajna 1395, P. 
Rajna 1678, D. Shaulis 1676, 
N. Shulas 1380, A. Simonaitis 
1862, Linas Sudžius 1725, P. 

A. 1 1 ALMA MARTINKAT 
Pagal tėvas VVellert 

Gyveno Chicago, Illinois. 
Mirė rugp. 15 d.. 1978, 950 vai. vak., sulaukus 84 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Obšrutų kaime. 
Amerikoje išgyveno 25 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Irena Bakšienė. našle 

a. a. Prano Algirdo Bakšio, anūkė Kornelija Bakšytė, gimines 
ir pažįstami Amerikoje, Kanadoje, Argentinoje, Vokietijoje ir 
Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas Lack - Lackawicz koplyčioje, 2424 
West 69th Street. Penktadienį 5-tą valandą popiet bus per
kelta į Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškes parapijos baž
nyčią, 6641 S. Troy St. Budėtuvės bus 7 vai. vak. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugp. 19 d. iš bažnyčios 9 vai. 
ryto bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė ir anūkė. 
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, tel. 737-1213 

r% laimėjo Odesos didmeisteris i Tamulynas 1302, M. Urbonas 
V. Tukmakovas, surinkęs 10V2j1372, D. Wajckus 1178, N. 

-

taško iš 15 galimų. Pasaulio 
eksčempionas T. Petrosjanas 
10, Gulka 9V2, bnv. jaunių pa
saulio meisteris Beliavskis su 
cechu Lachtynskiu po 9, veng
ras Comas, sovietų Dorfmanas 
ir R. Vokietijos dm Espigas po 
8 tš., JAV dm S. Reševskis 7% 
tš. (60^0); toliau sovietų dm 
Dvoreckis 7, kubietis G. Lebre-
das 6V2. švedas Kaišauris ir 
Lietuvos atstovas Gintautas 
Piešina po 6, tm Vladas Mikė
nas 5V£, dm M. Damjanovičius 
(Jgsl.) 5, o pasaulio moterų 
čempionės varžovė M. čiburda-
nidzė iš Tibilisi miesto užbaigė 
lentelę su 4y2 taško. Turnyro 
uždarymo iškilmėse vjsi daly
viai išreiškė savo pasigėrėjimą 
už nuoširdų priėmimą ir puikią 
viešnagę Lietuvos sostinėje. 

— ISCF Rating List Augint 
1978, įvardina nemažai dalyvių 
lietuviškom pavardėm: T. At-

Younis 712, A. Zapenas 1400. 
—So. Bostono LPD šachma

tų turnyre Tomas Girnius įvei
kė Ričardą Grauslį. pelnyda
mas antrąjį tašką, o Jurgis Zo-
za nugalėjo K. Merkį; jiedu turi 
po vieną tašką. Lentelės už
baigoje R. Grauslys be taškų. 

Kazys Merkis 

AUTOMOBILIŲ MBINTAI 
IR DIENA 

Švedijoje jau keleri metai kai 
įsigalėjo nauja eismo taisyklė: 
automobilių žibintai turi būti 
įjungti ir dieną. Švedai pasi
naudojo suomių tyrimais, ku
rie parodė, kad, mašinoms va
žinėjant dieną su įjungtais ži
bintais, avarijų sumažėjo 20 -
30%. Manoma, kad automobi
lių savininkams ši naujovė ne
daug kainuoja: t ik 1% metines 
automobilio eksplotacijos išlai
dų, jm 
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I Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje 
I JONAS NARBUTAS s 
S Pirmoji dalis (1919—1936). Autoriaus leidinys 1978 | 
= m., 432 pusi. Kaina su persiuntimu 9,50 dol. Leidinyje su- s 
[ telkta įdomios Lietuvos sportinį gyvenimą liečiančios me- \ 

S džiagos ir daugybė nuotraukų. E 

Ę Užsakymus siųsti: 5 
f "Draugas", 4545 W. 63rd S t . Chicago, m. 60629. § 

niinojaus gyventojai prideda estra 45 e t taksų. 1 
flilIlIlIllIlIHIlItlIfllIlflIMMIlIfMIIIIIItlItlIlIlIlIlIlIllIltltlIMIlltlIlIlIIir 

<? 
TEATRINIO VARGO KELIAIS 

Juozas Kaributas 

Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliais. Kaina su persiuntimu $1030. Užsakymus 
siųsti — 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , Chicago, CL 60628. 

Mielam bičiuliui 
A. t A. ZIGMUI DAILIDKAI mirus, 

žmoną VALENTINA švogeiį M. BAUKŲ, dukras VI-
LIJ$ MMKŪNIENĘ ir SAULĖTOJ WENGER, žentus 
ii kitus artimuosius giliai užjaučiu ir kartu liū
džiu. 

Henrikas Bokas 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605 07 South H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

t 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

T e l . 476 -2345 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. YTrginia 7-6672 
2424 VV. 6<>th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southwest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

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

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

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

VASAITIS -
1440 SO. SOth Ave.. CICERO, ILL. 

BUTKUS 
Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, penktadienis, rugpiūčio mėn. 18 d. 

x Vysk. Vincentas Brizgys 
šį savaitgalį išvyksta į Lietuvos 
Vyčių seimą, vykstantį Syra-
cuse mieste New Yorko valsti
joje. Vysk. V. Brizgys daly-

X Lietuviu kalba Loyolos uni-
: versitete nuo šių mokslo metų 
I pradžios įvedama Modern Lan-
guages skyriuje. Pirmąjį se-

; mestrą, kuris prasidės rugsė
jo 5 d., siūlomi t rys kursai: 
dienos metu Lake Shore Cam-
pus — Introduction to the Li-
thuanian Language ir Develop-
ment of Lithuanian Language 
Skills. vakare — pirmadieniais 
nuo 6 iki 8:30 Water Tower 
Campus — Basic Lithuanian I. 

vaus seimo užbaigoje ir atlai- Į UŽ dieninį kursą duodami ketu-
kys iškilmingas pamaldas. j ri kreditai, o už vakarinį trys 

X Naujoji PLB valdyba, va
dovaujama Vytauto Kamanto, 
pareigas perėmusi rugpiūčio 6 

Registracija vakaro kursui 
įvyks rugpiūčio 23, 29, 30 nuo 
4 iki 6:30, 820 N. Rusb, Tai 

d., pradėjo darbą. Glaudesniems! Pute* proga dienos studentams 
ryšiams užmegzti rugpiūčio 151 pasigilinti lituanistikoje, o dir-
d. lankėsi Lietuvos gen. kon-. bantiesiems susipažinti su lietu-
sulate Chicagoje ir susitiko su; ™l kalba. 
gen. konsule Juze Daužvardie- ' x • t Leonas Kriaučefiūnas, 
ne, o taip pat ir su lietuvių! Lietuvos Vyčių sąjungos atsto-
vyskupu Vincentu Brizgiu. Po- j v*s Amerikos lietuvių Taryboje 
kalbiuose buvo paliesti bėgamie- į ** Visuomeninių reikalų tarybo-
ji lietuvių reikalai ir pasidalin-' je komisijos pirmininkas, iš-
ta ateities gairėmis. Susitiki- skrido į Vyčių seimą, kuris šio-

Karaičių "Gintaro" vasarvietėje Union Pier dalis nuolatinių vasarotojų. Iš kairės: pirmoj eilėj — B. Gašlū
nas, Aleksandras švedas, Kudirkiene. Leonas Daukus, Kostas 2alnieraitis, Gross, Gross, Jr., Vladas Krei
vys, Gross, Julius Karsas: antroj eilėj — Algirdas Karaitis (vasarvietės savininkas), Varnaitienė, Kudir-
kaitė, dr. A. Kudirka, Br. Užusienis, Juozas Vilča ir Gasiūnas Nuotr. A. Šeštoko 

IŠ ARTI IR TOLI 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
SAULIŲ PASTOGĖJE 

mai vyko draugiška ir nuošir- mis 
Rugpiūčio 13 d. Vyt. D. šau-

dienomis vyksta Syracuse U ų rinktinės posėdis buvo pra
džia nuotaika. Diplomatinė tar- mieste, New Yorko valstybėje. d e t a s niinutės susikaupimu, pa-
nyba. Bažnyčios vadovas ir PLB ^ seimo grįš ateinantį sekma- Į gerbiant šio mėnesio vienos sa-
valdyba pasiryžę vieningai dirb- dieni. 

x Pranys Alšėnas, mūsų ben
dradarbis Toronte, Kanadoje, 
be įvairių 

ti lietuvybės išlaikymo ir Lietu
vos vadavimo darbą. 

X Apie Nijolę Sadūnaitę ne-

vaitės laikotarpyje iškeliavu
sius į amžinybę šaulius a. a. 
Aleksą Gaidjurgį ir Antaną Ba-

mažai paraše Chicagos žydų'' straipsnių, atsiunčia taip pat 
biuletenis "Interreligions Task trumpesnių a r ilgesnių humo-
Force". Taip pat įdėjo daugiau rištinių dalykėlių 
informacijų apie padėtį Lietuvo- Į 
je, pažymėdamas. 

korespondencijų ir nįonį 
Tolimesnėje susirinkimo eigo

je priimta 10 naujų narių, pa-
I ski.-ta 50 dol. Argentinoje sta-

kuns tomiems "Mindaugo" vardo lie
tuvių namams ir 25 dol. Kairio-

' Jo pastangomis, šaudykla yra| Dabar gaunami atsakymai iš 
i įrengta K. Jakšto sodyboje, I Baltųjų Rūmų. Presidento var-
Union Pier, Mich. Turima keli i du atsakinėja Anne Wexler. 

i sportiniam šaudymui tinkami į Viktoras Petkus vadinamas drą-
šautuvai ir visi kiti įtaisai, tik j siu kovotoju 
stokojama šaudytejų. Čia V. 
Brazas turėtų daugiau pasisukti 
tarp jaunesnių šaulių, nes ka
daise buvę to sporto mėgėjai 

J. A. VALSTYBĖSE 
— JAV LV Visuomeninių rei

kalu tarybos narys kun. Kazi
mieras Pugevičius laišku rea
gavo "Detroit Free Press" re
daktoriui R. Oeghorn dėl jo 
padarytų išleidimų skelbiant dr. 
Adolfo Damušdo laišką "Holo-
caust" filmo klausimu Redak
toriaus užklausė, kodėl jis išlei
do dr. Damušio teigimus, kad 
visa tauta ar visa rasė negali 
būti laikoma kalta už ekstre
mistinės mažumos nuodėmes. 
Atsakydamas R. Cleghorn tei
gia, kad visi redakcijos gauna
mi laiškai yra trumpinami ir, jo 
nuomone, dr. Damušio laiško 
santrauka neblogai atstovau
janti dr. Damušio pažiūrai. 

ARGENTINOJ 

kun. Augustinas Steigvilas. Pre
mija buvo įteikta liepos 16 d., 
kai I. Padvalskiui suėjo 87 me
tai amžiaus. Premijos įteikimo 
iškilmes su šv. Mišiomis ir arti-

LEMONTIŠKIAI AUKOMIS 
PARĖMĖ LIETUVIŲ MENAS 

Rengiant Lietuvių dienas To-
šiuo laiku be akinių ne kažin ką Į ronte, Lemonto LB apylinkės 

| valdyba buvo prašoma parinkti 
vado- aukų savoje apylinkėje, bent 

X Povilas Kesiūnas, 
kad žinios buvo teisininkas, o dabar reiš-

panaudotos iš "Chicago Catho- • kiasi savo raštais i r tapyba, yra Bielinio paminklo statybos fon-
lic" laikrašty spausdinamų j susirgęs ir paguldytas Loyolos duj 
straipsnių. 

X Dr. Algis Paulius iš Chi
cagos ir Regina Purienė iš Rich-

ir bemato. 
šaulių choras, kuriam 

vaus P. Vacbergas, praneša,, 700 dol. Lemontiškiai buvo la-
kad po vasaros atostogų, pamo-«bai dosnūs ir tuoj t? sumą ir 

dar su kaupu suaukc; 
Atskirai dar pridėjo išlai

doms sumažinti mūsų apylinkės 

kos prasidės rugsėjo 11 d., o ne 
4, kaip anksčiau buvo skelbta. 
Rugsėjo 4 d. yra "Labor Day" 

— Ignui Padvalskiui buvo pa
skirta Pasaulio Lietuvių katali
kų bendrijos premija, kurios 
mecenatas buvo kun. J. Pruns-

i kis iš Š. Amerikos. Komisiją 

mųjų susirinkimu pagerbti vie
nam didžiausių Argentinos lie
tuvių katalikų visuomenininkui 
buvo pas laureato sūnų prof. 
Kęstutį Padvalskį Olivos prie
miestyje, Buenos Aires. Ignas 

įPadvalskis yra gimęs 1891 m. 
liepos 16 d. Į Argentiną atvy
ko 1912 m. Po pirmojo karo 
buvo grįžęs Lietuvon, bet pas
kiau vėl grįžo į Argentiną ir va
dovavo pagrindinėms lietuvių 
organizacijoms, kaip nukentėju
siems nuo karo šelpti komitetui, 
Lietuvai laisvinti komitetui, 
imigrantų atsikrietimo organi
zacijai ir kt. Daug pastangų 
ėmėsi, kai reikėjo išlaikyti ka
talikų laikraštį "švyturį", vė
liau rūpinosi lietuvių kunigų at-
sikvietimu, kol ten buvo at
kviesti kunigai marijonai. Visą 
laiką dirbo su Aušros Vartų pa
rapija, nors gyveno tolimam 
priemiesty. Argentinos lietuviai 
džiaugiasi, kad Ignui Padvals
kiui premija buvo paskirta, 
nors jis šiuo metu dėl amžiaus 
naštos iš aktyvios visuomeninės 
veiklos yra pasitraukęs. Pre
mija buvo 500 dol. 

— A. a. Adomas Rudėnas, 
76 m. amž., taisydamas savo 
namo stogą, nelaimingai nu
krito ir užsimušė liepos 27 d. 
Į Argentiną atvyko 1930 m. universiteto ligoninėje sveikatai; Įdomiausias buvo šaulių n a - f u g s e j o * a" y r a JfT'j"* • . " T - T • ^ 'atrinkti geriausiam visuomeni-1 * " ^ " i a ™l xvw " • 

patikrinti. P. Kesiūnui B * : J administratore ^̂  " į t S S T ^ S 

mondo be jokio paraginimo ziaus sukaktis. 
metais suėjo 85-rių metų am- n i o raportas. Pasirodo, kad šią pasisakė, kad jam skirtą hono- į ristams, važiavusiems į Lietu-

atsiuntė didesnes aukas Vasa
rio 16 gimnazijos paramai. Ta 

X Kun. Jonas 
Chicagos lietuviams 

; vasarą šaulių namo įvairiems 
Kuzinskas, remontams ir pagerinimams iš-
gerai pa- leista stambi suma pinigų. Ant-

rara už pamokas aukoja į fon
dą nupirkti naujam pianinui. 

vių dienas. 
Aukų rinkimu rūpinosi LB 

Kaip pradžioje buvo minėta apylinkės iždininko padėjėjas 

gynas ir butas, apkaltas patva
ria medžiaga, sudėti nauji lan-

Gaidjurgio 
mams yra 

parama rūpinasi Vasario 16 žįstamas iš savo darbų įvairiose rasįg aukštas, kuriame yra kny- ^p1-^, rnaru&ius. 
gimnazijai remti komitetas. į lietuvių parapijose Chicagoje,' 

x Patikslinimas. "Draugo" dabar Waukegano Šv. Baltra-
rugpiūčio 11 d. laidoje, rašant miejaus liet. parapijos klebonas, gaį. j§ kiemo atviras įėjimas į 
apie srg. Robertą Maldūną, či- visuomet prisideda prie lietuvis- rūsį sutvarkytas ir iš buvusio 

kų reikalų. Šį kartą jis padarė garažo padaryta administracijai 
savo bažnyčioje specialią rink- reikalinga raštinė. Svarbiausias 
liavą šalpai ir net keturias šim

tai a. a. 
mirtis šaulių na-
labai nuostolinga. 

Alekso 1 Vytenis Miliūnas. Jis yra mūsų 
apylinkės darbščių veikėjų inž. 
Anatolijaus ir Danutės Dabule-

Nuo pat pradžios jis ten buvo • vielutės - Miliūnų sųnus, inžine- j 1 9 g ^ nL g ^ ^ j a . 
bai darbštus, gabus jaunuolis apsigyvenęs ir aptarnavo visus | rijos studentas. Lemonto LB 

vičius, Pijus Gudelevičius, Ona :| ,. . ^ ^ „ . ,. . , _ . . . , . . . ; ną savo broliams ir pussese-Kairehenė, Angelą Kisieliene ir . _ . T . . . / . . . , ' ° rei Genei Laučienei. Priklausė 
j Liet. Centrui, buvo L. C. choro 

ketos apylinkės iždininko parei- \narvs- Pašarvotas L Centro 
„ 0 3 patalpose. Liūdesyje liko žmo-

Vytenis yra gimęs Chicagoje:™ Valerija Kairytė - Rudėnie-
nė, brolis Petras ir Jonas su šei
ma, sesuo Elzbieta Gurkšnienė 

kagietį, tarnaujantį karo polici
joje Fischbacho mieste, Vak. 
Vokietijoje, buvo praleista jo 
tėvo pavardė. Jo tėvas yra Ro
mas Maklūnas, kuris tarnauja 
Ulinois valstybės kelių departa
mente. Už klaidą atsiprašome, 
nors klaida buvo oficialios įstai
gos pranešime. 

X L. Antanėlienė iš Omahos, 
Nebr., atsiųsdama "Draugo" 
prenumeratos mokestį, dar pri
dėjo auką 4 dol. lietuviškai 
spaudai stiprinti. Labai ačiū, 

x S t Teišerskis iš Willow-
dale, Ont, Kanados, pakeisda-; 
mas adresą, prisiuntė 5 dol. au
ką 'Draugo" spaudai stiprinti. 
Nuoširdus ačiū. 

X Cicero Lietuvių Medžiotojų 
ir Žuvautojo klubas rugpiūčio 
20 d., sekmadienį, 12 vai. rengia 
paskutinę šių metų šaunią ge
gužinę — pikniką savo gražiuo
se Antioch laukuose. Šachmatų 
meisteris Povilas Tautvaišas 
duos šachmatų simultaną. No
rintieji dalyvauti atsivežkite 
šachmatus. Bus gardaus mai
sto, gerų gėrimų, turtingas 
laimės šulinys, graži muzi
ka, šaudymo turnyras ir ki
tos prašmatnybės. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti. Nesi
gailėsite atvykę . Autobus. į ge
gužinę išeis šia tvarka: iš Mar-
quette Parko nuo "Paramos" 
— 11:30 v. r.; iš Cicero nuo 8v. 
Antano bažnyčios — 12 vai. 

(pr.) . 
X Suvalkiečių draugijos pik

nikas i vyks rugp. 20 d.. Vyčių 
darže, 47-ta ir Campbell Ave. 
Bus gėrimų, valgių. Laimėji
mai. Gros Ramonio orkestras. 
Įžanga 1 dol. Pradžia 12 vai. 
dieną Visi kviečiami. (pr.) 

x Reikalingas lietuviškai ir 
angliškai kalbantis, tvarkingai 
atrodantis High School mokinys 
dirbti laidotuvių įstaigoj. Skam
bint 737-8600 (pr.) 

y Mes taisome ir dengiame 
vfĉ p rūšiij stogus. Turime daug 
patyrimo. Esame apdrausti. 

Kreipkitės j 
ARVYDA KUOLĄ 

Telef. 434-965.. '<* ) 

lankytojus. Teisingas, manda-' apylinkės valdybai besitvar- J i s b a i g ė lituanistinę mokyklą, j ̂  šeima, pusseserė Genė Lau-

tinęs įteikė šalpos iždininkui. 
X žolinės šventė Sodyboje 

minima šį sekmadienį nuo 2 vai. j 
p. p. akt. A. Brinkai vadovau
jant. Užkanda visą dieną. Visi' 
laukiami. Sodybos gėlynais be- ! 

sigrožint, dvasios ir kūno atgai
vai apseinant be rūkalų ir svai
galų. 

X Kietų vidurių tvarkymas 
— 512 Alvudo radijo paskaita 
šį šeštadienį 9 vai. ryte Sofijos 
Barčus radijo šeimos valandos 
metu. 

X Reikalinga vyresnio am
žiaus moteris namų darbui. Są
lygos pagal susitarimą. Skam
binti vakarais tel. 386-3479. 

(sk.) 
X Tauragės klubas kviečia vi

sus f pikniką rugp. 27 d., sek
madienį, tuoj popiet Vyčių sa
lėje, 2455 W. 47th St. Veiks vir
tuvė ir baras. Gros Ramonio 
orkestras. Įėjimas tik 1 dol 

(pr.) 
x Albinas Kurkulis, akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc^ patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(ak.) 

pagražinimas — tai namo prie
šakine siena pamūryta plyto- j . . ., . _ .. 

mZ xi • «e». pritapęs prie šauhų, visas 
mis su įterptais lietuviškais or-

gus ir tvarkingas šis Žemaičių kant, pasitraukus pirmininkui 
žemės sūnus mirė širdies smū-: inž. Vytautui Kamantui, kuris j ° e ~ ~ " į į į į ^ į i į į ^ d a r b u o s e 
gio ištiktas. Buvo vienišas, to- j dabar yra PLB pirnuninkas, j 

stud. Vyteniui Miliūnui pati-i 

gražiai kalba lietuviškai ir labai i c i e n e s u vyru. žmonos sesuo 
Paulina Sabutienė su šeima ir 

namentais. 
Tarpe kitų pranešimų šaudy

mo sporto entuziastas ir vado
vas V. Brazas kalbėjo ir aiški
no, kas yra daroma šia linkme. 

x Jonas Papeckys, Rosario 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas Argentinoje, lankyda
masis "Drauge" ir apžiūrėda
mas spaudos darbus, paliko 
spaudai stiprinti 6.44 dol. au
ką, Svečiui iš Argentinos dė
kojame. 

X Bronius Gudinskas, gyv. 
Simcoe, Ont., Kanadoje, apmo
kėdamas sąskaitą už skelbimą, 
atsiuntė dar 8 dol. auką "Drau
go" spaudai stiprinti. Nuošir
dus ačiū. 

X K. Gudauskas iš Baltimo-
rės, Md., mokėdamas "Draugo" 

' metinę prenumeratą, atsiuntė 
j dar 4 dol. auką spaudai stiprin-
: ti. Labai ačiū. 

x Adolfas Armalis iš Chica-
• gos, prisidėjo prie "Draugo" 
banketo laimėjimų, paimdamas 
specialių bilietėlių, ir dar paliko 
5 dol. auką spaudai stiprinti. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

savo kuklias santaupas pavedė 
rinktinės globai su sąlyga, kad 
po mirties būtų palaidotas 
kaip žmogus. Šauliai jo testa
mentą įvykdė. A. a. Alekso 
palaikai amžinam poilsiui atsi
gulė Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse, 72 bloke, šalia pulk. P. 
Kalmanto. J. Yla 
SESELfi M. CLEMENCIA — 

PENSININKE 

Andrius Laukaitis 

CHICAGOS ŽINIOS 

kiti artimieji. Palaidotas Plo-
res kapų nišoje. 

— A. a, Boleslovas Kulionis, 
70 metų amž., mirė liepos 23 
d. Argentinoje darbavosi kaip 
stalius, turėjo savo nuosavą 
dirbtuvę. Giliam liūdesyje Uko 
žmona Veronika Žiedonytė, 
duktė Adelė Misiūnienė su vy-

,, ru Vitu ir sūnum, brolis Petras ją biudžetą, siekianti 1 3 bil. do- | paskolą, nutarė parduoti 28.6 • K .. . • . 

1,574 MOKYTOJAIS MAŽIAU UNIVERSITETO BONAI 
Chicagos mokyklų superin-Į Illinois universiteto taryba, 

tendenta Hannon paskelbė nau- \ norėdama,, užtraukti stambesnę, 

; lerių. Mokytojams pakeliamas į mil. dol. bonų. Paskolą sunau-
; atlyginimas 5%. Mokytojų Idos apmokėti ankstybesnę sko-i 

NENORIME, BET REIKIA^ 
Neseniai man teko parašyti šios antraštės žodžius. 

Tad nuo 1978 m. spalio 1 d. mums reikia kreiptis į skaity
tojų dosnumą, nes nuo tos dienos dienraštis skelbia tokias 
kainas už prenumeratą: 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 men. 3 men. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur JA.V 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje USA. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

Prašau Kanados skaitytojų pastebėti, kad kainos už 
prenumeratas mokamos Jungtinių Amerikos Valstybių va
liuta. Jei kai kurie skaitytojai pridės auką prie prenume
ratos, būsime nuoširdžiai dėkingi už lietuviškos spaudos 
įvertinimą. 

P. P. Cinikas MIC 
Adm. 

skaičius sumažės 1,574. 
TURĖJO 10 MBL. DOL. 

Išryškėjo, kad Ulinois aukš-
čiausio teismo teisėjas James 
A. Dooley, miręs turėdamas 63 

ią ir pastatyti kai kuriuos pas
tatus. 

DINGO IŠ SEIFO 
Iškelta byla Northwest Ped. 

Savins bendrovei. Ieškinys 
metus, paliko 10 mil. dol. turto, i — 35,000 dol. Margarit Spoli-

Ses. Cemencsa Kuodytė 
Šv. Kazimiero vienuolijos se

selė M. Clemencia - Kuodytė, 
gimusi Chicagoje, nuo š. m. rug
piūčio 1 d. atsisakė vedėjos pa
reigų senelių (Holy Family 
Villa) prieglaudoje, Lemont, HL 
Ji vedėjos pareigas ėjo 16 me
tų. Dabar gyvena Northbrook, 
m., St. Norbert parapijoje. 
Ten, kiek dar sveikata leis, pa
gelbės parapijos mokykloje. 

Seselė M. Clemencia 1973 m. 
atšventė vienuoliško gyvenimo 
50 metų sukaktį. Ji yra baigusi 
aukštąjį mokslą apie senelių 
prieglaudų administravimą, įsi-
gydama iš universiteto diplomą. 

18 BALTŲJŲ RtMŲ 
ATEINA ATSAKYMAI 

Mūsų apylinkės lietuviai krei
pėsi laiškais ar telegramomis į 
JAV prezidente, prašydami gel
bėti nekaltai nuteistą Viktorą 
Petkų, kuris kovojo už religi
jos laisvę ir žmogaus tesės Lie
tuvoje. 

daugiausia 
testamento 
dalį, dvi dukterys 
dalius 

akcijų. Nepaliko j to kaltina bendrovę, kad iš jos sūnum Robertu 
2mona gaus treč- j seifo dingo vertybės. 

ir Misiūnų 
šeima, 

— A. a. Petras Mirosz, 76 m. 
amžiaus, mirė po sunkios ligos 
bepos 24 d. Buvo kilęs iš Vil
niaus krašto, į Argentiną atvy
ko 1930 m. Nuliūdime liko 
žmona Jadvyga Laucytė, žmo
nos sesuo Ona Staniulienė su 

dukterim ir 
seima. 

du treč-

TRAGEDIJA KRAUTUVĖJ 
Susiginčijęs su savo persisky

rusią žmona John Lawson. 52 
m., Goldblatto krautuvėje, 443 
E. 34 St., Chicagoje, peršovė 
žmoną, sužeidė sargą ir pats 
nusišovė. 

DINGO 2 MIL. DOL 
Dingo apie 2 mil. dol. vertės 

akcijų, bonų, pinigų ir brange
nybių iš iždo, kur Illinois fi
nansinių įstaigų departamen
tas laikė vertybes, kurių savi
ninkai neatsišaukė. Daugelis tų 
vertybių buvo iš bankų seifų, 
kurių savininkai neatsišaukė. 
Įtariama 10 tarnautojų. 

MAMAI' MOKSLEIVIŲ 
Numatoma, kad ateinančiais 

mokslo metais Chicagos miesto 
mokyklose bus apie pusę milijo
no vaikų mažiau. 

GAUS DAUGIAU 
Illinois valstijos tarnautojai 

gaus po 40 dol. daugiau už 
kiekvieną mėnesį nuo 1977 m, 
liepos mėn. Taip nusprendė ar
bitražo teismas, užbaigdamas 
ilgą ginčą. Valstijai tai suda
rys 60 mil. dol. išlaidų 1978 ir 
1979 metais. 

Trys bendruomenininkai PLB valdybos pareigų perdavime: Algis 
Rugienius iš Detroito, Kazys Laukaitis, LB Vidurio Vakarų apygardos 
pirmininkas, pravedęs pareigų perdavimą, ir Al. Šimkus 

Nuotr. J. Kuprio 
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5 NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA E 

I "LIETUVOS AIDAI" 
E Veda KAZE BRAZD2IONYTS 

I Veikia: 
Pirmadieniais 

— 9—A:30 vai. vak. 
Antradieniais 
Pmiktadiraiiais — 9:30-40 vai. vak. 

I Viso* laidos 1490 AM Banga, WOPA stotis 
I Adresas: 2646 W«*t 71-st Stre** 
į Chicago, III. 60629 — Tel. 778-5374 
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