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TARYBINĖJE MOKYKLOJE 
(Tesinya) 

Vllb klasės auklėtoja Andriu-
šaitienė liepė piešei ateistinį P*e-
finį mok. Ričardui Valentinavi-
čiui. Šis griežtai pasipriešino, sa
kydamas, jog amžiais to nedarė 
ir nedarys. Kai Vila klasės auk
lėtojui Motiekaičiui įmok. Vilma 
Petraitytė atnešė piešini, šis dar
bą išpeikė, kadangi jame nebu
vo jokio pasityčiojimo iš religi
jos. Tuomet jis įsakė piešti gir
tuokli su buteliu k meldžianti 
Dievą degtinės. Dalį piešiniu, 
kaip nemeniškų ir neantireligi-
niu suplėšė pati ateistinio darbo 
vadovė Giedraitienė. 

kokiu būdu turį melstis: stovė
ti, giedoti ar iš maldaknygės 
melstis. 

Varniai (Telšių raj.). 1979 m. 
rugsėjo 25 d. Varnių vyk. komi
teto pirmininkas Skupovas raštu 
išsikvietė Varnių bažnyčios var
gonininką Juozą Laugalį. [Pirmini 
kas Skupovas ir Varnių vid. m-
-los direktorius Dabulskis klau
sinėjo apie Varnių bažnyčios vai
kų chorą. „Mes turime .liudinin
kų, kad tu organizuoji vaikų cho
rą ir jie per Mišias bažnyčioje 
gieda. Tai neleistina", — šaukė 
mokyklos direktorius. Skupovas 
kaišiojo kažkokius rusiškas po
tvarkius, kuriuose, anot jo, aiš
kiai parašyta, kad vaikams drau
džiama bažnyčioje giedoti. Da
bulskis vargoninkui pagrasino, 
jeigu vaikai ir toliau per pamal
das giedosią, tai Laugalys negalė
siąs Varniuose vargoninkauti, — 
pats direktorius tuo pasirūpin
siąs. 

Vargoninkas paaiškino parei
gūnams, kad valkai į pamaldas 
ateina nieko neverčiami ir ne
organizuojami rr todėl jis nega
lįs vaikams nurodyti, kurioje vie-
toje jie turį būti bažnyčioje ir 

Janapolė (Telšių raj.). 1979 
m. rugsėjo 27 d. buvo pavogia 
iš Janapolės bažnyčios Šven
toriaus koplytėlės kelios religinės 
statuflėlės ir dekoratyvinis kryže
lis. 

Mažeikiai. 1979 mokslo merų 
'pradžioje (rugsėjo mėn.) Mažei
kių HI-so (vid. m-ilos X klasės mo
kinės Dailia Griciūtė ir Lidija 
Mackevičiūtė pareikalavo moky
tojos Venclovienės, kad leistų 
joms išstoti iš komjaunimo or
ganizacijos, nes jos yra tikinčios 
ir nenorinčios veidmainiauti, o į 
komjaunimą yra įrašytos prie
varta. 

Po to abi mergaitės buvo pa
kviestos pas direktorių Pamiškį, 
kuris ilgai „auklėjo" mokinukes. 
Chemijos mokyt. Sleiterienė pa
grasino, kad ji neleisianti joms 
būti davatkomis ir todėl mok. 
Dalios Griciūtės žinias ateityje 
vertinsianti tik dvejetui. Mokyto
ja taip dabar ir daro. Be to, mer
gaitės už bažnyčios lankymą yra 
pastoviai mokykloje persekioja
mos bei pašiepiamos. 

Mokyklos direktorius Rimiškh 
mok. Griciūtės motinai aiškino, 
kad mokinė galinti būti komjau
nuole ir kartu lankyti bažnyčią 
o įei iš komjaunimo išstos — ji 
niekur negalės įstoti mokytis to
liau. 

Su mok. Mackevičiūtės tėvu 
direktorius atsisakė kalbėtis, ži 
nodamas, kad Mackevičius yra gi 
liai tikintis ir kasdien lankąs baž
nyčią. 

Carteriui nemaloni 
"Billygate" byla 

Devyni senatoriai pradėjo tardymus 

Washixvgtone, prie Sovietų Sąjungos ambasados suimamos lietuvaitės, iš kairės: G. Damusytė, J. Stirbienė, D. Vai-
čiulaitytė, O. Barškėtytė, A. Banionytė. Nuotrauka Aušros Bagdonavičiūtės 

(Bos daugiau) 

Automobilių pramone 
dirba su nuostoliais 

General Motors liūdnas pranešimas 
Detroitas. — Ekorwiminis atos- drovė jau metų pradžioje kalbė

jo apie bankrotą, jei federalinė 

KATALIKAI PASAULYJE 
Dovana Rumunijai 

Pasaulinė evangelikų reforma
tų sąjunga pranešė, kad Rumu
nijos valdžiai sutikus, šio kraš
to Reformatų Bažnyčiai iš Vaka
rų bus pasiųsta dešimt tūkstan
čių šventojo Rašto egzemplioriŲ. 
Si dovana rumunam reforma
tam yra siunčiama ryšium su Pa
saulinės reformatų sąjungos Eu
ropos padalinių asamblėja, kuri 
įvyks Rumunijoje — Poiana Bta-
sov vietovėje, — šių metų rugsė
jo 9—14 dienomis. 

Vietnamo katalikai 
Liepos mėnesio pabaigoje Kali

fornijoje įvyks Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse gyvenančių viet
namiečių katalikų pirmasis tau
tinis suvažiavimas, kuriame yra 
pakviesti dalyvauti taip pat ir 
amerikiečių katalikų Bažnyčios 
atstovai. Suvažiavimo tikslas — 
pasidalinti patirtimi, sustiprinti 
Amerikoje gyvenančių vietnamie
čių tarpusavio ryšius, labiau su
derinti vietnamiečių IT amerikie
čių katalikų veiklą ir ieškoti prie
monių, siekiant vietnamiečius 
labiau įjungti į Amerikos katafli-
kų bendruomeninį gyvenimą. Su
važiavimo dalyviai specialia ma
nifestacija išreikš padėką Ameri
kos katalikų Bažnyčiai už pabė
gėliam iš Vietnamo suteiktą pa
galbą. 

Lenkijos vyskupai 
Paskutinė Lenkijos vyskupų vi

suotinė asamblėja birželio mėne
sio pabaigoje įvyko šventos Onos 
kalno vienuolyne, Opolės vysku
pijoje, tuo būdu atžymint čia 
įkurtos šventovės penkių šimtų 
metų sukaktį. Lenkijos vyskupų 
asamblėjos darbuose, kuriem pir
mininkavo kardinolas Višinskis, 
dalyvavo 64 vyskupai. Posė

džiuose buvo svarstomi įvairūs 
religiniai, socialiniai ir morali
niai klausimai, jų tarpe, žemės 
darbininkų sielovada, šeimos 
vaidmuo ir uždaviniai Evangeli
jos skelbime, ekumeninė veikla, 
ypač turint prieš akis neseniai 
pradėtąjį katalikų ir stačiatikių 
dialogą. Buvo taip pat svarsto
mi klausimai, susiję su 1982-ais 
metais numatytąja Čenstakavo 
Dievo Motinos paveikslo kelio
ne Lenkijos vyskupijose ir parapi
jose. Vietoje kardinolo Vladislo
vo Rubino, kuris yra Popiežiaus 
paskirtas naujuoju Rytų Bažny
čių Kongregacijos pertektu, lenkų 
išeivių siekovados reikalai buvo 
patikėti Romoje gyvenančiam 
vyskupui Wesoly. 

Katalikai Korėjoje 
Katalikų Bažnyčia Korėjoje 

nors yra dar jauna — ji teturi 
tik du šimtus metų, — šiandien 
yra jau gražiai žydinti bendruo
menė, kurios įtaka yra jaučiama 
įvairiose gyvenimo srityse, pažy
mėjo pasikalbėjime su Vatikano 
radijo korespondentu Pietų Korė
jos vyskupas Nam Sou Kim. Bai
giantis II-ajam pasauliniam ka
rui, kataflikų Korėjoje tebuvo apie 
180 tūkstančių, šiandien jų skai
čius jau siekia vieną milijoną ir 
du šimtus tūkstančių. Kasmet ka
talikų skaičius krašte paauga 
tarp 40 ir 50-ies tūkstančių. Ypač 
gausus yra atsivertimai šviesuo
menės tarpe. Džiuginantis yra 
taip pat pastovus dvasinių pa
šaukimų augimas. Šiais metais 
dėl vietos stokos į seminarijas ne
galėjo būti priimti apie šimtą 
kandidatų į kunigus. Dėl to da
bar yra planuojama įsteigti nau
ją didžiąją kunigų seminariją. 
Herų Korėjos kunigai yra ruo
šiami sielovadiniam darbui ne 

lūgis daugiausia palietė Ameri
kos automobilių pramonę. Ket
virtadienį didžiausia automobi
lių gamintoja, General Motors 
bendrovė, paskelbė, kad per an
trąjį metų ketvirtį, per tris mė
nesius bendrovė turėjo 412 mil. 
dol. nuostolį. Pirmasis ketvirtis 
davė bendrovei 155 mil. dol. pel
ną. 

Nfuostolingi trys mėnesiai ly
ginami tik su 1970 m. , askuti-
niu ketvirčiu, kad bendrovė tu
rėjo 134 mil. dol. nuostolį, tačiau 
jį pateisino tuo metu vykęs dar
bininkų streikas, trukęs 67 die
nas. Nežiūrint to streiko, bend
rovė 1970 metus baigė su 609 
miil. dol. pelnu. 

Šiais metais šimtai automobi
lių pardavimo agentūrų turėjo 
užsidaryti, nes infliacija, didesni 
bankų nuošimčiai už skolina
mus pinigus, labau sumažino 
naujų automobilių pirkimą. 
Vartotojai pradėjo reikalauti pi
gesnių, mažesnių, mažiau gazo
lino sunaudojančių mašinų. Au 
tomobrlių bendrovėms daug kai
navo staklių pakeitimas mažes
nio tipo automobiliams. Dar ne
žinia, ar metų vidurio nuosto
liai duos bendrovėms ir ištisų me 
tų nuostolį. General Motors me 
tus su nuostoliu užbaigė tik 1946 
metais. 

Panašių pranešimų galima 
laukti ir S kitų automobilių 
bendrovių. American Motors 
nuostoliai siekia apie 90 mil. 
dol. Kaip žinoma, Chryslerio ben 

tik savo tėvynėje, bet ir mrsiji-
nei veiklai užsienio kraštuose. 

Pakvietė voHečms 
Lenkijos katalikų Bažnyčios 

primas kardinolas Višinskis pa
kvietė Federatyvinės Vokietijos 
vyskupų konferenciją apsilankyti 
Lenkijoje Vizitas įvyks rugsėjo 
mėnesį. Vakarų Vokietijos vysku
pai aplankys Varšuvą, Krokuvą, 
Wroclarvą, Čenstakavą ir kitas vie 
toves, taip pat drauge su lenkų 
vyskupais dalyvaus keliuose dar
bo posėdžiuose. Yra numatomas 
taip pat vizitas buvusioje nacių 
koncentracijos stovykloje Oswie-
cim — Auschwitze. Prieš keletą 

i metų, Lenkijos vyskupų delegaci
ja, kurioje dalyvavo tuometinis 
Krokuvos arkivyskupas kardino
las Wojtyla, buvo apsilankiusi 
Federatyvinėje Vokietijoje. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

vyriausybė neduos paramos. 
Automobilių pardavėjus irgi 

užklupo blogi metai. Vieninte-
sliai pardavėjai, kurie laikosi, yra 
japoniškų mašinų agentūros. 
Sakoma, kad iki metų pabaigos 
vienas iš trijų naujų automobi
lių 'Amerikos kėliuose bus ga
mintas Japonijoje. 

Liepos mėn. viduryje trijų di
džiųjų JAV automobilių bendro
vių naujų automobilių pardavi- Malai 
mas nukrito 27.7 nuoš., lyginant s į e n o s 
su pernai metų liepos mėn. 

Japonijos Nissan Motor Go., 
antra didžiausia japonų bendro
vė paskelbė per tarptautinės pre
kybos ministeriją, kad bendrovė 
pakels savo automobilių kainas ir 
ateinančiais metais sumažins eks
portus į Ameriką, arba jų nedi
dins, kad Amerikos automobilių 
pramonė galėtų atsistoti ant ko
jų. Šiais metais Nissan bendrovė 
eksportavo Amerikon 56,000 ma
šinų kas mėnesį, o tai yra 64 
nuoš. daugiau, negu 1979 me
tais. Manoma, kad Japonijos vy
riausybei patariant, ir kita japo
nų bendrovė — Toyota Motor 
Co. imsis panašių priemonių, kad 
JAV pramonė galėtų išeiti iš ją 
spaudžiančios krizės. 

Jei rinkimai rytoj 
Washingtonas. — Harris vie

šosios opinijos tyrimų įstaiga pa
skelbė, kad paskutinis žmonių 
apklausinėjimas parodęs respub
likonų kandidato Ronaldo Rea-
gano sustiprėjimą. Jei rinkimai 
būtų šiandien, Reaganas gautų 
61 nuoš. balsų, o .prezidentas 
Carteris — 33 nuoš. šiame tyri
me nebuvo minėtas nepriklauso
mas kandidatas John Anderso
nas. Pabrėžtina, kad tos pačios 
agentūros tyrimai vasario mėn. 
davė prezidentui Carteriui 64 
nuoš., o Reaganui — 32 nuoš. 

Kaimynai puola 
Bolivijos valdžią 

Washingtonas. — Amerikos 
Valstybių organizacija pradėjo 
svarstyti, kokių priemonių grieb
tis prieš nedemokratinę Bolivi
jos vyriausybę. Kolumbijos, Ek
vadoro, Peru ir Venecuelos pa
stangomis sušauktas organizaci
jos posėdis pasisakė prieš žmo
gaus teisių laužymą Bolivijoje, 
pasmerkė karinį perversmą. 

— Gynybos departamentas 
pranešė, kad numatoma parduo
ti Jordanui modernių tankų. 
Kongresas turi patvirtinti šią 
prekybą per 30 d. Pranešama ir 
apie 3 bilijonų biznį su Austra
lija, kuri norinti pirkti 150 F-18 
karo lėktuvų. 

— Amerikos-Kinijos prekybos 
sutartis, apimanti tekstilės im-
rportus, baigiama. Po Hong Kon
go, Korėjos, Taivano ir Japoni
jos Kinija taps didžiausia teksti
lės medžiagų tiekėja. 

—Kambodijoje po sunkių ko
vų vietnamiečių kariuomenė už
ėmė Pol Poto partizanų laikomą 

Hill, netoli Tailandijos 
Pralaimėję kambodiečiai 

pasitraukė į kitus kalnus. 
— Izraelio kalėjime mirė jau 

antras palestinietis, kalinamas 
už teroro veiksmus. Arabai kalti
na izraelio kareivius, kad jie ba
do streiką paskelbusius kalinius 
prievarta maitino, pildami į 
gerklę sūrų vandenį. Sakoma, 
kad abu kaliniai mirė, gavę to 
vandens į plaučius. Izraelio vi
daus reikalų ministeris įsakė rei
kalą išaiškinti. 

— 12 Jungtinių Tautų pasitrau
kė Irano ambasadorius Farhang, 
buvęs Kalifornijos universiteto 
profesorius. Jis išvyko į Iraną, 
kur, manoma, gaus svarbias pa
reigas vyriausybėje 

— Vatikano žiniomis, popie
žius Jonas Paulius II-sis lapkričio 
14 d. atvyks į Vak. Vokietiją, kur 
viešės tris dienas. 

— Apie 200 anglų ir prancū
zų kareivių išlipo Espiritų Santo 
saloje, kur buvo kilusios riaušės. 
Salos gyventojai kareivius sutiko 
su gėlėmis. Liepos 30 d. Naujų
jų Hebridų salos turi gauti ne
priklausomybę. 

— Montanoje, Glacier nacio
naliniame parke, didelis lokys 
naktį įpuolė stovyklaujančią po-

Washingtonas, — Senatas su
darė devynių senatorių komisiją, 
kuri ištyrinės Billy Carterio ry
šius su Libijos vyriausybe ir pa
skelbs visuomenei. Komisijoje bus 
keturi demokratai ir trys respub
likonai iš senato teisingumo ko
miteto ir du senatoriai iš užsie
nio reikalų komiteto, šiai komi
sijai pirmininkaus sen. Birch 
Bayh, dem. iš Indianos ir sen. 
Strom Thurmond, resp. iš Pieti
nės Karolinos. 

Baltieji Rūmai pripažino, kad 
prezidento Carterio žmona Ro-
salynn pernai metų gale kartą 
skambino telefonu Billy Carte
riui ir prašė jį paveikti Libijos va
dus, kad jie padėtų išvaduoti 
amerikiečius, laikomus įkaitais 
Teherane Ponia Carterienė 
skambino Billiui iš Camp David. 
šis skambinimas įvyko po prezi
dento patarėjo Brzezinskio kon
taktų su Billy Carteriu lapkričio 
20 d. 

Baltieji Rūmai neslepia, kad ši 
Billio byla sudaro prezidentui 
Carteriui daug nemalonumų. Kai 
kurie kongreso nariai visą šią 
istoriją jau vadina „BiUygate", 
kuri primena prezidento Nbcono 
karjerą sugriovusią „Watergate". 
Prezidentui kenkia ir tai, kad jis 
dažnai mėgdavo praktikuoti 
..šeimyninę diplomatiją", siųsda
mas į užsienius įvairiomis progo
mis savo žmoną ar savo motiną 
Lillian Carter ar sūnų Chip. 

Komentatoriai nurodo, kad 
brolio Billy ryšiai su Libija ne
būtų nelegalūs, nes jis gali pasi
rinkti draugus, kur jam patinka, 
tačiau kitas klausimas, kai jis 
pradėjo gauti iš tų draugų pini
gų. Visi, kurie gauna kompensa
cijas iš užsienio vyriausybių, tu
ri užsiregistruoti, kaip tų vyriau-

ir abu sudraskė. Moters la
vonas nuvilktas 60 jardų nuo pa
lapinės. Parko patruliai ieško 
„grizzly" lokio. 

— Britanijos vyriausybė pripa
žino, kad bedarbių skaičius pa
siekė 1.9 milijonų, kas sudaro bri
tų darbo jėgos 7.8 nuo l Blo 
giausia, kad ekonominė padėtis 
rodo, jog bedarbių skaičius atei
nančiais metais sieks 2.5 mil. 

sybių agentai. Billy užsiregistra
vo tik tada, kai teisingumo de
partamentas jį įspėjo, kad jam 
ruošiama byla. Libija siekė įtakos 
W8shingtone ir planavo ją lai
mėti per prezidento brolį. Rei
kalą komplikuoja ir tai, kad 
1973 metais Amerika pardavė Li
bijai karo lėktuvų, tačiau vėliau 
tą pardavimą sustabdė. Yra įta
rimų, kad per Carterį, Libija tu
rėjo kyšių dalinimo planą, kuris 
būtų privedęs prie tų karo lėktu
vų pristatymo. 

Yra įtarimų, kad Baltųjų Rū
mų pareigūnai kelis kart susiti
ko su Billy prieš jam važiuojant 
į Libiją ir mokė jį kaip elgtis ir 
kaiip kalbėti su Libijos vadais. 

Kita Billy veiklos dalis liečia 
naftą. Jis bandė padėti nedidelei 
Charter Co. gauti pirkti daugiau 
Libijos naftos. Tai auganti Flo
ridos naftos bendrovė, kuri per
ka nedidelius naftos kiekius iš 
Meksikos, Saudi Arabijos, Abu 
Dhabi ir Libijos. 

Kitame konflikte mokesčių ins
pekcija paskelbė, kad ji perėm< 
nuosavybės dokumentus ir juos 
laikys, kol Billy Carteris sumo
kės mokesčius už savo 58 akrų 
žemės plotą Buena Vista mieste
lyje, Georgijoje. Ši Billio nuosa
vybė verta 196,000 dol., rašo 
„Washington Post". Neskelbia
ma, kiek Billy skolingas mokes
čių įstaigai. 

Ištremta moteris 
apie Afganistane 

Viena. — Iš Sovietų Sąjungos 
ištremta moterų slapto žurnalo 
bendradarbė Julija Vosnesenska-
ja pareiškė Austrijoje spaudos 
atstovams, kad sovietų pareigū
nai grasina disidentams nutrauk
ti veiklą prieš valdžią, grasinda
mi išsiųsti jų sūnus į Afganista
no frontą. Ji žinanti 15 sovietų 
kareivių motinų, kurių sūnūs žu
vo Afganistane. Jos visos buvo 

Kas spaudai 
išplepa paslaptis? 

Bostonas. — Buvęs valstybės 
departamento spaudos ryšinin 
kas Hodding Carter pareiškė pa-jįspėtos KGB valdininkų nepasa-

Amerika jau atšaukė ambasa
dorių iš Bolivijos ir nutraukė 
ekemaminę ir karinę paramą. 
Kalbama ir apie kitas sankcijas, 
kaip prekybos boikotą. Amerikos 
prekyba su Bolivija siekia 160 

dol. per metus. mil 

sikalbėjime so "Boston Globė", 
kad Carterio vyriausybė spaudo
je įžiūri priešą, kurį reikia mai
tinti žiniomis. Prezidentas Car
teris ne kartą labai pyko dėl spau-
don prasmukusių žinių. Patarė
jas Zbigrriewas Brzezinskis įtiki 
nes Carterį, kad slaptos žinios į 
spaudą patenka per valstybės de
partamentą, tačiau, iš tiesų, dau 
giausia plepių buvę Nacionali
nio Saugumo taryboje, pareiškė 
Carteris. 

Daugiau perkama 
karišku žaislų 

VVashingtonas. — Amerikos 
biznio pasaulyje Irano įkaitų pa 
grobimas ir Afganistano okupaci 
ja pažadino žmonių susidomėji
mą ginklais, saugumo stiprini
mu. Tas pasireiškė nepaprastu 
karinių žaislų populiarinimu. 
Vaikams gaminami elektroniniai 
ginklai, revolveriai, erdvės pasau
lio spindulių Šaudymo trankiai 
vis daugiau užkariauja rinkas. 
Žaislų gamintojai po Vietnamo 
karo pradėjo pardavinėti ir ga
minti mažiau karinių žaislų, ta
čiau jau 1978 m. biznis pradėjo 
gerėti. Pernai jau parduota tų 
žaislų už 25 mil. dol. Daugiau 
importuojame įvairių šautuvų 
rr revolverių iš Azrjos ir iš Bri
tanijos. Panašus karinių temų 
atgimimas pasirodė ir Hollywoo 
de, kur gaminama daugiau kau
bojiškų ir panašių filmų. 

kati, kur ir kaip jų vaicai žuvo. 
Kai kurie sovietų kareiviai grįžo 
iš Afganistano mūšių apdeginti 
chemikalais, kurie vartojami 
prieš afganus laisvės kovotojus. 

Iš Sovietų Sąjungos ištremtos 
moterų žurnalo redaktorės pasku
tiniame numeryje ragino sovietų 
moteris spausti savo vyrus ir sū
nus geriau eiti į kalėjimus, tačiau 
nekovoti Afganistane. Sugrįžę 
sužeisti kareiviai pasakoja apie 
žiaurų sovietų elgesį su afganais. 

New Yorke spaudos atstovams 
pasirodė išeivis iš Afganistano 
Hassan Durrani, kurio tėvas 
AmanuHah iki 1928 m. buvo Af
ganistano karalius. Jis papa
sakojo gavęs žinių, kad sovietai 
Siaurinių provincijų gentis išve
ža į Sovietų Sąjomgą ir į jų vie
tas atgabena panašių genčių 
žmones iš savo respublikų. Pa
renkami ištikimi komunistai, ku
rie agituoja vietinius afganus. 

KALENDORIUS 
Liepos 26 d.: Joakhnas, Ona, 

Gluosnis, Greitutė. 
Liepos 27 d.: Rudolfas, Nata

lija, Zmtautas, Živilė. 
Liepos 28 d.: Viktoras I Pop., 

Ada, Agaras, Atė. 
Saulė teka 5:37, leidžiasi 8:16, 

ORAS 
Saulėta, gali lyti su perkūni

ja, temperatūra dieną 90 L, nak
tį 75 1. 

v 
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DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. liepos mėn. 26 d. 

REDAGUOJA Jonas ZadeUds. Informacine 
sinsti: 6522 So. RodnreU A ve., CMcays IL. 60628. 

ir 
TeL T78-7888 

ATEITININKAI TRIJUOSE 
KONTINENTUOSE 

Bent du trečdaliu savo egzis
tencijos metų ateitininkija pra
leido už Lietuvos ribų. Ir šian
dien ateitininkai, plačiai išsis
klaidę po laisvąjį pasauli, sudaro 
vieną didelę šeimą, .savo veikla 
bei darbais jungdamiesi į bendrą 
lietuviškos išeivijos būtį. Nėra 
abejonės, kad didžiausias ateiti
ninku skaičius susibūrė JAV ir 
Kanadoje. Tačiau organizuota 
ateitininkiška veikla reiškiasi ir 
kituose kraštuose, vienur stipriau, 
kitur silpniau. 

Europoje 
Šiame žemyne organizuotą 

ateitininkų veiklą andarrie Ang 
lijoje ir Vokietijoje. Anglijoje at-
kai anksčiau gyviau judėjo, bet 
metų tėkmėje jų veikla gerokai \ 
susilpnėjo ir šiuo metu jie ryš
kesnio įnašo į to krašto lietuvių? 
gyvenimą nedaro. Londono sen
draugių at-kų draugovė, kuriai 
vadovauja Stasys Kasparas, pri
skaito ligi 20 vyresnės kartos na
rių, išsisklaidžiusių po visą Ang 
liją. Paskutinis organizuotas at-
kų pasireiškimas įvyko praėju
sią vasarą, kai draugovė suruošė 
literatūrinę vakaronę su Londo
ne besilankančiu dr. Kęstučiu 
Kebliu. Ji sutraukė apie 40 žmo
nių. Šiaip jokios organizuotos 
veiklos nėra, nors pavieniai na
riai yra aktyviai įsijungę į bend
rinius D. Britanijos lietuvių dar
bus. Atrodo, jog praeityje drau
govės veikla buvo sistemingesnė 
bei judresnė. Deja, šiandien jos 
beveik kaip ir nėra, nes neatsi
randa prieauglio, o jo įjungimu 
at-kišką veiklą anksčiau nebuvo 
pasirūpinta. 

Vokietijoje karts nuo karto su
bruzda Vasario 16 gimnazijos 
jaunuoliai, ypatingai atvykę iš 
š. Amerikos, ir sudaro moksleivių 
at-kų kuopą. Tačiau jai vis nesi
seka išlaikyti didesnio tęstinumo 
dėl kasmetinio mokinių keiti
mosi bei vadovų stokos. Praeity
je jiems daug dėmesio skyrė Vida 
Sidrytė, o šiuo metu jais rūpinasi 
Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė. 
At-kai sendraugiai, kurių skai-

eilių. Ir šiais metais 27-sios Sa
vaitės rengėjų sąraše randame 
tokius at-kus kaip dr. K. Girnius, 
V. Natkevičius, dr. J. Norkaitis, 
A- Grinienė ir kiti. 

Australijoje 

Australijos lietuviai kūrėsi ne
lengva^ nes darbo įsipareigoji
mai valdžiai normalesnį kūrimo
si procesą pailgino ir ne vienu at
veju apsunlkino. Be to, ankstyves
niųjų lietuvių nebuvimas Aus
tralijoje nesuteikė to užnugario 
ir paramos, kuria pasižymėjo JAV 
-ių naujakurių dienos. Todėl 
keli pirmi metai prabėgo geresnės 
būties užsitflcrinimo ženkle, vi
suomeninius uždavinius atidedant 
ateičiai. Tačiau ilgai laukti ne
reikėjo ir jau pirmosios organi
zuoto at-kų veikimo kibirkštys 
pasirodė 1950 metais, kai balan
džio 30 d. buvo sušauktas pi; nas 
at-kų susirinkimas Adelaidėje. 
Jo metu daugiausia dėmesio kreip 
ta į savos spaudos bei jaunimo j 
reikalus. Adelaidės at-kų parody
tas pavyzdys vėliau rado atgar-1 
sį ir kitose lietuvių kolonijose. 
Tolau būdu 1952 m. rugpiūčio 29 
d. susiorganizavo Melboumo at-
kai sendraugiai. Jų pirmąją val
dybą sudarė Silvestras Balčiūnas, 
pirm., kun. P. Vaseris, sekr. ir J. 
Petraitis, šiame steigiamajame 
susirinkime dalyvavo 19 sendrau-
£iu-

Tik po dviejų metų Sydnė-
jaus at-kai pasekė Melbourną, kai 
1954 m. birželio 6 d. kun. P. But
kaus rūjpesčiu sukviestas pirmas 
jaunųjų at-kų susirinkimas, ku
riame dalyvavo 21 asmuo. Kuo
pos valdybon išrinkti A. Bučins
kas, pirm., D. Petriūnaitė, R. Sta-
kauskas, A. Kapočius ir V. Ged
minas. Dvasios vadu liko kun. P. 
Butkus, o kuopos globėju pakvies
tas dr. A. Mauragis. 

Adelaidės at-kai buvo pirmieji 
pionieriai, sukviesdami Melbou 
no, Geelongo ir Adelaidės at-kų 
atstovus platesniam pasitarimui, 
įvykusiam 1952 m. gruodžio 30 d. 
Šis pasitarimas ir davė užuomaz-

Dalis svečių Mečio ir Irenos Sakaičių išleistuvėse Ateitininkų namuose 

sis šiuo metu vadovauja Ade-1 pa buvo išaugusi net ligi 100 na-
laidės at-kams, apjungdamas 
moksleivius, studentus ir sendrau 
gius. Jų skaičius siekia apie 50 as 
menų. Nepaprastai stiprią atra
mą bei užuovėją at-kai jaučia 
kun. A Spurgio^ MIC asmenyje. 
Savo veikla Adelaidės at-kai įspau 
dė gilius pėdsakus ne vien tik 
šios kolonijos gyvenime, bet ir 
bendrai visų Australijos liet. ka
talikų veikloje, kurios centru 
yra Melboumas. Mat, Melbour-
ne randasi Australijos Liet. Ka
talikų Federacijos valdyba ir čia 
yra jos leidžiamas Tėviškės Aidų 
savaitraštis. 

nų. Turėjo savo chorą, akordi-
jonų orkestrą ir tautinių šokių 
grupę. Šiuo metu kuopoje yra apie 
30 narių, kurie pasižymi pastan
gomis visuose savo susibūrimuo
se vartoti lietuvių kalbą. At-kai 
Sao Paulo lietuvių visuomenėje 
pažįstami pagarsėjusiomis jauni
mo šventėmis bei teatro spektak
liais. Ir š. m. rugpiūčio mėn. 3 d. 
yra suplanuota tradicinė jauni
mo šventė. 

Moksleiviai at-kai yra jaunimo 
stovyklų pradininkai Brazilijoje, 

, gą Australuos Liet Katalikų Fe-čius siekia apie 50, kiekvienais me j y . . . i, v. . . H . . . \ ' ,. . , dera ei] ai. Suvažiavimas konkre-
tais susirenka savo metiniam, ^ l i e t m ^ k a t a . 
pasitarimui Europos Lietuviškų Studijų Savaitės metu. Jiems šiuo 
metu vadovauja dr. Jonas Nor
kaitis. Jų veikla irgi ribota dėl 
perdidelio išsisklaidymo, kuriuo 
bendrai pasižymi visas Europos 
lietuvių gyvenimas. Pavienių at-
kų galime atrasti beveik kiekvie
name krašte, kur randasi lietu
viai. Atrodo, jog su pokarine emi
gracijos banga į užjūrius baigėsi 
aktyvus at-kų reiškimosi laiko
tarpis šiame žemyne. Iš kitos 
pusės tenka džiaugtis, kad tradi
cinės Europos Lietuviškų Studi
jų Savaitės iniciatoriai bei rengė
jai daugiausiai ateina iš at-kų 

liikišką laikraštį ir sušaukti kape
lionų, pirmąjį katalikiškų organi
zacijų ir visuomgenininkų suva
žiavimą Melbourne, kuris įvyko 
1954 m. Kalėdų švenčių metu ir 
sukonkretizavo Federaiijos idė-

Tie patys adelaidiškiai 1954 m. 
sausio 2 — 17 dienomis suruošė 
vasaros stovyklą, kuri buvo pati 
pirmoji tokio pobūdžio jaunimo 
stovykla Australijoje Iš žymes
nių Adelaidės at-kų prisiminti
ni J. ir A. Stefpanai, J. ir A. Vasi
liauskai, B. Plokštis, P. Pusdeš-
ris, Aug. Kubilius ir kiti Pastara-

Irsea ir Mečys S!lkaičiaj jų išleistuvių metu Ateitininkų namuose 
K. AmbnmučJo 

Patys at-kai Melbourne ribo
jasi tik sendraugiais. Ju yra apie 
40. Skyriaus valdybai vadovauja 
buvęs pirmasis pirm. S. Balčiū
nas, talkinamas kun. P. Vaserio, 
A. Bakaičio ir J. Mildažienės. At-
kiško prieauglio visai neturi ir 
nesimato, kad ateityje jo būtų, 
nes tam nedaroma platesnio in
tereso bei užsiangažavimo. Pavie
niai nariai yra plačiai įsijungę į 
visuomeninę veiklą, mokytojau
dami parapijos sekmadienio mo
kykloje ir lituanistiniuose kursuo
se, dirbdami Katalikų Fedarci-
jos Valdyboje, LB atpylinkės val
dyboje, parapijos taryboje, talkin
dami Tėviškės Aidų redakcijai 
bei administracijai. 

Nors Sydnėjaus at-kai vėliau
siai susiorganizavo, bet šiandien 
jie savo tarpe turi turbūt didžiau 
sią jaunimo skaičių, nes jaunu
čių ir moksleivių ugdymui ski-
iamas labai didelis dėmesys. Š. 
m. gegužės 25 d. at-kų šventėje 
|žodį davė 13 moksleivių. Sydnė
jaus at-kams vadovauja Antanas 
Kramilius, pirm., Aldona Stasiū
naitė, Edvardas Lašaitis, Jadvyga 
BuroJcienė ir kun. P. Butkus. 

Australijos at-kų veikla dau
giausia ribojasi paskiromis vieto 
vėmis, nes nėra vienos bendros vi 
sus jungiančios organizacijos. Už 
tai ir didesnių darbų nėra atlie
kama, o daugiau stengiamasi savo 
veikla talkinti Australijos Lie. Ka 
talikų Federacijai. Karts nuo 
karto paskiros vietovės suruošia 
savaitgalines jaunimo išvykas, 
tačiau platesnės apimties stovyk
lų paskutiniu metu nebuvo. At-
kų stovyklos buvo plačiau organi
zuojamos pirmajame veiklos de
šimtmetyje, kuomet visa veikla 
buvo gyvesnė bei judresnė. Iški
lę įtampos Australijos lietuvių 
visuomeniniame gyvenime tam 
tikra prasme neigianai atsiliepė 
ir į at-kijos veiklą. To išvadoje 
turbūt nėra ir bendros at-kų or
ganizacijos, nėra ir iniciatyvos 
bei užmojų platesniems darbams. 
O vis dėlto sąlygos tam dar egzis 
tuoja, tik trūksta energingų ir 
drąsesnių vadovų. 

Pietų Amerikoje 
Maždaug tuo metut kai pradė

jo judėti Australijos at-ikai, ir ki
tame šios žemės rutulio žemyne 
pasirodė pirmieji at-kiški daigai. 
1950 m. Sao Paulo Brazilijoje 
kun. Pijaus Ragažinsko rūpesčiu 
įsteigta moksleivių at-kų kuopa. 
Jos veikla dar labiau sustiprėjo, 
kai atvyko kun. Juozas Šeškevi
čius, populiariai žinomas Dėdės 
Juozo vardu. Vienu metu kuo-

SENDRAUGIŲ STOVYKLA 
Ateitininkų sendraugių sto

vykla Dainavoje prasidės rug
piūčio 3 d. ir baigsis rugpiūčio 
10 d. Stovyklos programa to
kia: rugpiūčio 4 d., pirmadienį, 
Sauliaus Kuprio paskaita — Po
litinė veikla išeivijoje; rugp. 5 
d., antradienį, Janinos Udrienės 
paskaita — Jaunučių ateitinin
kų sąjunga; planai bei rūpes
čiai; rugp. 6 d., trečiadienį, kun. 
K. Pugevičiaus paskaita—Baž
nyčia Lietuvoje po popiežiaus 

.Jono Pauliaus II išrinkimo; 
Stovyklavimas tapo kasmetiniu J- ? d ketvirtadienį, muz. 

1 Dariaus Lapinsko paskaita -
Mūsų muzikinis gyvenimas; 
rugp. 8 d., penktadienį, Ingridos 
Bublienės paskaita — Jauna 
šeima ir lietuviška veikla; rugp. 
9 d., šeštadienį, vakare ateiti
ninkų sąjūdžio 70 metų sukak
ties minėjimas. 

Visi sendraugiai kviečiami 
dalyvauti. 
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— Anglų specialistų nuomo
ne, žurnalistų mirtingumas iki 
50 metų amžiaus yra 30 procen
tų didesnis už vidutinišką. Rei
kia pridurti, kad ilgiausiai gy
vena mokslininkai, toliau seka 
kunigai, mokytojai, biznieriai, 
advokatai, gydytojai 

įsigijo nuosavą Lituar'kos sto
vyklavietę Ariboje. Jau treti me
tai iš eilės At-kų Federacijos vai 
dyba siunčia stovyklai talkinin
kus. Šiais metais stovykla vyksta 
nuo liepos 19 iki 28 d. ir joje tal
kininkauja Daina Kojelytė ir Si
gutė 'Lenkauskaitė iš JAV. 

Sao Paulo at-kai gali didžiuo
tis savo tarpe turėdami dar gyvą 
vieną iš at-kijos kūrėjų — dr. 
Elizijų Draugelį, perkopusį 90-
ties metų amžiaus riją. Dabarti
nę valdybą sudaro Milda Remen 
čiūtė, pirm., Douglas Saldys ir 
Stasys Žutautas. Be abeponės vi
sa at-kiško gyvenimo širdimi 
Brazilijoje yra kun. J. Šeškevičius, 
pasižymįs pasiaukojimu bei nuo
latine jaunųjų globa. Kituose 
P. Amerikos kraštuose organi
zuotų at-kų nėra. Pavienius at
kus užtinkame beveik visur. Įdo
mu, kad viena iš pagrindinių Ar
gentinos mėnraščio Laikas talki
ninkų yra O. Kairelienė, Korpi 
Giedros narė. 

Aplankėme at-kus šiuose 
kontinentuose: Europoje, Austra
lijoj ir P. Amerikoj. Labai trum 
pai su jais susipažinome ir jų tar 
pe ipabuvojome. O norint ir to
liau puoselėti gyvą at-kišką idėją, 
turime galimai daugiau sustip
rinti ryšius tarp paskirų at-kiš-
kų vienetų. Gera, kad paskuti
niuose Federacijos Vado rinki
muose dalyvavo visų Žemynų 
at-kai, kas rodo mūsų organiza
cijos globalinę apimtį. Džiugu, 
jog buvusioji ir dabartinė Federa 
cijos valdybos ryšių sustiprini
mui skiria ypatingą dėmesį ir lė
šas. Jų pastangomis tenka tik 
džiaugtis. Linkėtina, kad visa at-
kija pilniau suprastų tų ryšių 
gyvybinę svarbą kitų kraštų at-
kams ir dar stipriau paremtų Fe 
deracijos valdybos užmojus jų 
sustiprinimui. 

Vac. Kleiza 
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DAŽAU NAMUS 
IŠ LAUKO JR U VIDAUS 

Darbą atlieku gražiai ir sąžiningai. 
Nemokami apskaičiavimai. 

JONAS KLEINAITIS 
TEL. — 429-0772 
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Paieškojimas 
Paieškoma Lydija FrancaitC-Straz

diene. Gimnaziją lankiusi Skuode. 
Paskutiniu laiku gyveno Vokietijoje, 
Eutin. Ieško Stasys ir Justina Smai
liai, 631 — 77th A ve., S t Petersburg 
Beach, Florida 33706. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAHIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 6»tfa Street, Cblcago, m. 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal sus i tar imą 
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PLATINKITE "DRAUGĄ". 
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— Cigarečių pokelis kainuo
ja daugiau kaip doleris. Pa-
dauginsim iš mėnesio ir metų. 
O per visą gyvenimą kiek pra-
rūkysim? Plius dar degtukai. 

— Mokslininkai nustatė, kad 
paukščiai laisvėje gyvena trum
piau negu nelaisvėj. Pavyzdžiui, 
laukinis gandras laisvėje išgy
vena vidutiniškai 19 metų, o zo
ologijos sode — 30 metų. 

K & G FLASTERING 
New Walls and Ceilings 

Patching and Repair 
NO JOB TOO SMALL 

FREE ESTTMATES — TEL. 471-1779 

UTHUAH1AH C0INS 
FOR SALE 

1 Centas Y-10 1936 $4.00 
2 Centai Y-10 1936 $4.50 
1 Litas Y-6 1925 SU. $7.00 
2 Litai Y-7 1925 Sil. $11-00 
5 Litai Y-8 1925 Sil. $17.50 
5 Litai Y-12 1936 Sil. $11.00 
10 Litų Y-13 1936 Sil. $25.00 
10 Litų Y-14 1938 Sil. $30.00 

JOHN i i E S I I 
16S Garden S t 

Sctaenectedy, N. Y. 12806 
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i Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje i 
f JONAS NARBtJTAS | 

= PIRMOJI dalis apima nuo 1919-1936, 432 pusi. Kaina j 
S su persiuntimu $9.50. = 

ANTROJI dalis — įvykiai aprašomi nuo 1937-1940 i 
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DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tet. LU 5-6446 

Jei neatsiliepta, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5649. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPT0METRISTAS 

2709 West 5lst Street 
Tel. - G R 6-2400 

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 b. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
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Lietuvių informacija — 

TAUTOS JUNGTIS IR KOVA 
Apie informaciją saviesiems 

ir svetimiems ne kartą šioje vie
toje buvo kalbėta. Nekalbėtu
me apie tai, jeigu būtų bent kiek 
informaciniai reikalai pasi
taisę. J ie ne tik nepasitaisė, bet 
jaučiamas tik dar didesnis 
nemokšiškumas, apgraibomis 
žinių atrinkimas ir blogas jų 
perteikimas. Vpač dabar, kai vi
sokia paskirų organizacijų ir 
organizacijėlių "inf '(ormacija) 
mėgina užtvindyti laikraščius, 
juos supilkinti ir paversti dul
kėmis. Tuo tarpu žmonės lau
kia žinių iš lietuviško gyve
nimo, v e i k l o s , n e t 
nepasisekimų svarstymų, jei 
yra kada reikalinga ir ateityje 
taisytina. 

Surinkimas žinių apie laiškų 
parašymus kam nors ir už tai 
gautas padėkas nėra jokia 
informacija, nes neparodoma 
veikios rezultatų, planų, gyve
nimo, o tik užpildoma tuštuma, 
kurioje dar egzistuoja viena ar 
lėta nors ir gerų nuopelnų tau
tiniam gyvenimui turinti orga 
nizacija. 

ISPANIJOS NEUTRALUMAS 
B e Vak. Europos pagalbos žlugtų demokratija 

Rimties valandėlei 

KRISTUS IR SANTUOKA 

• 

' 

lietuvius "rusais" ar kitokiais 
"slavais". Nustembi, kai blo
gai išverstos "Kronikos" dalys 
neatsakingai tepasako apie 
kaimus ir pavardes, kurios 
svetimiesiems neturi jokios 
reikšmės ir vadinami tik "hesi-
"besipriešiną sovietinei val
džiai". 

"Chri8tian Science Monitor" 
reporteris Willis savanoriškai 
paruošia straipsnius, kuriems 
panaudoja medžiagą iš ko
munistų pavergtų kraštų vi
daus gyvenimo. R. Krickus 
pasiremia "Kronikomis" ir pa
sako tai, ką skaitantis ameri
kietis supranta. Šiuo atveju, de
ja, skaičiumi mažas būrys 
sistemingai skleidžia informa
ciją apie komunistinio gyve
nimo prievartą ir nekomunistų 
persekiojamus. Informacija 
svetimiesiems ir turi būti per
duota jų kalba ir pritaikyta jų 
galvojimui. Tik tokia informa
cija daro įtaką viešajai opi
nijai. 

• 

Laikraščiams kalkinių raštų 
s iun t inė j imas nė ra infor
macija, o mėginimas pasinau
doti kitų darbu ir supilkinti 
visus laikraščius. O jie bent sa
vo aplinkoje turi pasireikšti 
kaip gyvi, aktualūs, dabarties 
žinias perteikia laikraščiai. 
Griežtesni redaktoriai nenori 
būti apgaudinėjami, dėlto kal
kiniu* raštus meta į krepšį. Bet 
tokių prasprunka kartais ir pro 
juos. 

Tikroji lietuvių informacija 
turi jungti visus pasaulyje 
i šs iskla idžius ius lietuvius 
draugėn ir skatinti juos prisi
dėti prie aktyvios kovos prieš 
okupanto propagandą, sklei
džiančią komunistinių kraštų 
laimėjimus kaip tikrus ir smer
kiančią kitų laimėjimus, kaip 
darbo žmogaus ir visos žmo
nijos priešus. 

Tokios mintys šiandien ky
la, kai jau grasoma Laisvosios 
Europos ir Laisvės radijų lai
doms uždarymu ar per
kėlimu neva išlaidų suma
žinimo pre teks tu . Tokios 
mintys kyla, kai matai, kad kai 
kurie turį vadovauti tautinei 
kovai patys griauna tikrąją in
formaciją, nuolat skleisdami 
tik savigyros propagandą. 

- i . 

Informacija į okupuotą 
Lietuvą ar Pabaltijo kraštus 
yra skirtinga nuo informacijos 
svetimiesiems. Lietuvoje žmo
nės yra prispausti, be laisvos 
spaudos ir be laisvo žodžio. 
Jiems kiekviena žinia, mez
ganti ryšius su pasaulyje pa
sklidusiais lietuviais ir net su 
žinomais ar nežinomais kraš
tais yra vilties trupiniai, jų stip
rinimas prieš galingesnę jėgą, 
jų atspara prieš komunistinę 
propagandą, kuria jie ten įky
riai maitinami. Už Laisvosios 
Europos ir Laisvės radijų 
gyvavimo pratesimą reikia ko
voti visomis pajėgomis. Mūsų 
mokesčiai nėra mažesni, negu 
kitų tautinių grupių, mūsų tau
tos reikalai nėra mažiau svar
būs negu kitų pavergtų tautų. 
Visi ten veda nelygią kovą ir vi
si laukia vilties žodžio. 

S k i r t i n g a in fo rmac i j a 
skiriama svetimiesiems, kad jie 

"" "suprastų ir kad juose pamažu 
kiltų viešoji nuomonė ne iš bo
še vikinės propagandos ar vals
tybinių žinių, bet iš tiesioginių 
šaltinių, iš tokių, kuriuose jie 
rastų nedžiagos straipsniams, 
prakalboms, pamokslams ir 
ateistinę prievartą parodytų 
platesnėms masėms. Net nuo
stabu, kai išgirsti laisvame 
krašte kalbant apie "sovieti
nę" Lietuvą, vengiant okupuo
tos, aneksuotos ir pavergtos 
tautos vardo. Nustembi, kai 
žurnalistai, pasiremdami mū
sų neapdairių ar neatsakingų 
asmenų pasakojimais, padaro 

Informuoti savus ir sveti
mus žmones yra būtina. Kitaip 
pavergtos tautos vardas grei
tai pranyks iš svetimų laikraš
čių ir žurnalų puslapių, kaip 
mėginama vis greičiau jį sunai
kinti ir kai kuriose institucijo
se. Koks nors mažas parei
gūnas, pavadintas asistento 
titulu, pasako daug gražių žo
džių, bet jis nėra atsakingas už 
politinę kryptį ir santykius su 
Lietuvos priešu, ją okupavu
siu. Reikia stiprios profesinės 
informacijos, kad ji laiku ati
taisytų, laiku praneštų ir laiku 
pateiktų teisingas žinias, kad 
svetimųjų laikraščiai, reikalui 
esant, visuomet turėtų po ran
ka. Moksliniai veikalai skirti 
istorijai ir bibliotekoms, bro
š i ū r o s — p r o p a g a n d a i . 
Informacijai apie dabartinius 
naujausius įvykius paverg
tame krašte turi būti profesinė 
institucija, kuri informuotų 
savą visuomenę, ypač sveti
muosius. 

Mes dar nepajėgėme 
išaiškinti, kas yra disidentas. 
Vakariečiai tą prancūzišką žo
dį (dissidence — minties įvai
rovė, skilimas) supranta žo
diškai, — jie atima iš jo 
r ez i s t enc in į cha rak te r į . 
Komunistinėje tvarkoje kiek
vienas, kuris nesutinka su par
tija, yra priešas ir nusikaltęs 
valstybės išdavimu. Vakarai gi 
laisvai pasirenka partijas, 
ideologijas, religiją, gyvenimo 
būdą, nebent tai ardytų vie
šąją tvarką ir būtų pavojinga 
visuomenės daugumai. Dėlto 
laisviesiems disidentai tėra tik 
nesutinkantieji su valdžia ir 
norintieji kurti savo naują tvar
ką. 

Vakarų Europoje dažnai iš
kyla neutralumo klausimas. 
Šveicarija jau nuo seniai yra 
neutrali valstybė. Švedija irgi 
jau senokai skelbiasi esanti 
neutrali, nors ne visada jo lai
kydavosi. Austrija po II-jo -
pas. karo buvo paskelbta neu
tralia valstybe. Dabar ir 
Ispanijos kairiosios partijos 
reikalauja Ispaniją paskelbti 
neutralia valstybe. 

Kas gi tad yra neutralumas? 
Dabartinis pasaulis yra pasi
dalinęs į dvi dideles, priešin
gas stovyklas. Šaltojo karo me
tu du blokai kovojo vienas prieš 
kitą. Paskui, įvykus atodrėkiui 
ir gen. De Gaulle pradėjus skir
tingą politiką, pradėta vartoti 
keik švelnesni terminai. Dr vė
liau atėjo detante ir sugy
venimas, derybos: atominių 
ginklų gamybai apriboti ir Eu
ropos saugumo konferencijos 
Helsinkyje, paskui Belgrade. 
Tačiau, nepaisant tik Sovie
tams naudingos detantės, tarp 
Maskvos ir Washingtono nie
kad nepaliovė ideologiniai gin
čai ir rungtynes dėl karinio 
pranašumo, taip pa t ir techno
loginio, neišskiriant pramonės 
bei energijos sričių. Šios lenk
tynės apima visą pasaulį. Tie
sa, faktas, kad kiekviena pusė 
turi pakankamai atominių 
ginklų jam sunaikinti, yra ga
lingas stabdys, sulaikąs abi di
džiąsias valstybes griebtis to
kia rizika susijusio totalinio 
karo. Tačiau nemažesnė yra 
tiesa, kad Sovietų Sąjunga nuo 
II-jo pas. karo pabaigos nepail
stamai siekia apvaldyti visą 
pasaulį. Pastaruoju metu bend
roje strateginės pusiausvyros 
viena naujovių yra labai svar
bus Sovietų kaip jūrų galybės 
įsitvirtinimas. Niekas tikrai 
nežino, a r rusų karo laivynas 
gali būti laikomas pirmuoju ar 
antruoju savo galia ir reikšme 
pasaulyje. Šiaip a r taip visi tu
ri skaitytis su visomis mato
momis ir galimomis pa
sėkomis. 

Maskva labai sumaniai ir 
šaltai išnaudoja visas karines 
bei politines galimybes. Labai 
greitai išnaudoja priešininkų 
apsileidimus, svyravimus ir 
silpnas vietas Kur tik atsi
randa pastate plyšys ar silp
niau ginama sritis, maišatis, 
tuoj mėgina įsikišti ar ideolo
giškai, a r kariškai, ar ūkiškai, 
ar tiesiog politiškai į kitos 
valstybės reikalus. Ir taip elgia
si be jokių skrupulų, nieko 
nebodama. Tokiai elgsenai la
bai padeda centralizuotas 
valstybės ūkis, darbininkų 
suvarymas į vieną ir privers
tiną uniją, visko suvalstybini-
mas. Po 60 metų tokio valdymo 
beveik neaprėpiamoje šalyje su 

P . GAUCYS 
milžiniškais gamtos turtais 
negalima pasakyti, kad tie jos 
bandymai ir atsiekimai būtų 
sukėlę entuziazmą laisvų 
demokratinių šalių, kur prak
tikuojamas laisvas ūkis ir ku
rios stovi visokeriopos pažan
gos priekyje. Ir juo labiau, nė 
viena tų šalių nesiruošia pa
našią sistemą įsivesti pas sa
ve. 

Vakarų Europa pripažįsta 
tautų suverenumą ir gerbia 
žmogaus teises Europa — tai 
laisvė. JAV, Japonijoje bei ki
tose Vakarų kultūros šalyse 
irgi yra laisvė ir demokratija. 
Tačiau iš šimto penkias
dešimts nepriklausomų vals
tybių nėra nė trisdešimties, ku
rios laikytųsi šitų principų 
viešajame gyvenime. Marksis
tinė valstybė su viena partija ir 
centralizuotu ūkiu vyraujanti 
santvarka valdo pusę pa
saulio. Įvairaus pobūdžio dik
tatūros tarpsta kitoje jo pusėje. 

Todėl suprantama, kad gyni
mą šitų civilizuotų politinio 

sugyvenimo formų prieš mūsų 
laikų kėslus daug kas laiko bū
tinu reikalu. Demokratinei 
santvarkai daug sunkiau apsi
saugoti ir gintis nuo priešų nei 
diktatūriškai valdomai vals
tybei. Ligi šiol neturime pa
vyzdžio, kad politinės sant
varkos išsilaikytų pačios 
savaime, jeigu jos karinės jė
gos neremiamos savo gynėjų ir 
globėjų. Europoje jas vadina 
Atlanto sąjunga (NATO); JAV 
remia demokratinę, parlamen
tarinę santvarką ir laisvę ini
ciatyvą. Priešingų tikslų 
santvarkai atstovauja Var
šuvos pakto valstybės. 

Grįžtant prie neutralumo, rei
kia pažymėti, kad jam bū
dingas nesusidėj imas nė su vie
na puse. Jis abejingai žiūri į 
valstybės interesus, į vieną ar į 
kitą valstybės santvarką. Šian
dien tai labai aktualu Ispa
nijai, kur stipri socialistų parti-
ja p r i e š i n a s i I span i jo s 
įstojimui į NATO ir reikalauja, 
kad Ispanija būtų neutrali 
rungtynėse tarp dviejų milži
nų. 

Šio straipsnio pradžioje 
'išsakytomis mintimis bei argu
mentais ispanų dešinioji ir 
liberalinė spauda stengiasi įti
kinti ispanus, kad Ispanijos 
neutralumas būtų žalingas jos 
interesams ir kad be JAV ir V. 
Europos paramos Ispanijoje 
žlugtų demokratinė sant
varka. Ispanai, svajoją savo 
šalį padaryti penkta pramo
nine pasaulio valstybe, tvir
tina, kad šito tikslo Ispanija 
tegali pasiekti tik įstodama į 
Europos bendrąją rinką ir pa
tapdama aktyvia NATO nare. 
Daugelio ispanų įsitikinimu jų 
ūkis ir pramonė tegali vystytis 
tik esant glaudžiam ryšyje su 
laisvais Vakarais. Toms ispa
nų nuotaikoms sustiprinti 
neseniai Ispanijoje lankėsi 
prez. J. Carteris. Jo lankymosi 
metu buvo sutarta pratęsti 
JAV karinių bazių Ispanijoje 
nuomos sutartį penkeriems me
tams, už ką JAV Ispanijai su
mokės vieną bilijoną dilerių. 
Tai atlikus, JAV veiksmingai 
parems Ispanijos priėmimą į 
NATO sąjungą. Ispanijos įsto
jimas į NATO ne tik garantuos 
jos saugumą ir gynybą, bet dar 
labiau sustiprins NATO jė
gas. Ispanijai tapus NATO na
re, Britanijai nebebus pa
grindo ilgiau laikyti Gibraltarą 
savo globoje. Tikimasi, kad ta
da jis bus grąžintas Ispanijai. 

Popiežius 
zilijoje 

Jonas Paulius II Bra-

Iš senovės žinoma, kad, įmetus j 
jūrą gendančios mėsos, rykliai toje 
vietoje nepasirodo. Chemikai nu
statė, kad ryklius atbaido rūgšties 
kvapas. Dabar narai tose vietose, 
kur gali pasirodyti ryklių, pasiima 
gendančios mėsos, ir rykliai ven
gia tos vietos. 

"Nemanykite, jog aš atėjęs 
panaikinti įstatymo ar Pra
našų. Ne panaikinti jų atėjau, 
bet įvykdyti" (Mat.5,17). To
kiais žodžiais Kristus paaiš
kino savo santykius su Senuo
ju Testamentu. Taigi ir Senojo 
Testamento mokslas apie san
tuoką ir šeimą yra Kristaus 
patvirtintas. Kai fariziejai 
klausė Jėzaus "ar galima vy
rui dėl kokios nors priežasties 
atleisti žmoną?" (Mat. 19,3), Jė
zus atsakydamas pacitavo 
Senojo Testamento Pradžios 
knygos žodžius: "Argi neskai
tėte, jog Dievas iš pradžių su
tvėrė žmones kaip vyrą ir mo
terį ir pasakė: Todėl vyras 
paliks tėvą ir motiną ir glausis 
prie žmonos, ir du taps vienu 
kūnu. Vadinasi, jau yra nebe 
du, bet vienas kūnas. Ką tad 
Dievas sujungė, žmogus tene-
perskir ia" (MAt. 19,4-6). 
Santuokiniai, pagal Dievo pla
ną, sukuria vienetą, gyvenimo 
bendrumą, todėl supran tamai 
kad tą Dievo planą žmogus ne
gali nei pakeisti, nei suardyti. 

Norint teisingai suprasti 
Kristaus žodžius, reikia susi
pažinti su Senajame įstatyme 
buvusia tvarka santuokos 
klausime. Mozės įstatymas lei
do skyrybas, kurios būdavo 
legalizuojamos v a d i n a m u 
"atleidimo raštu". Toks raštas 
buvo reikalingas, kad moteris, 
negalėdama gyventi su vyru, 
nebūtų laikoma valkata. Ta
čiau tokios skyrybos arba atlei
dimas nuo bendro vyro ir mo
ters gyvenimo nereiškė teisėto 
santuokos ryšio panaikinimo. 
Kristus paaiškino, kad tokios 
skyrybos Mozės įstatymo buvo 
leistos "dėl žmonių širdies kie
tumo". 

Kristaus a i šk in imas ir 
atstatymas santuokos į pir
mykštę jos prasmę buvo rei
kalingas dėl to, kad skyrybų 
klausime net patys žydų ra
binai nesutarė. Vieni jų aiški
no, kad žmoną galima atleisti, 
jei ji pasirodo neištikima — 
svetimauja su kitais, kiti, kad 
užtenka bet kokios kitos nesu-
gyvenimo priežasties ir san
tuoka moters atleidimu gali bū
ti išardyta. Jėzus nesileidžia į 
tokių klaidingų skyrybų 
aiškinimą, o tik grįžta prie 
pirminio santuokos Šaltinio 
kaip jis yra Pradžios knygoje 
pažymėtas: vyro ir žmonos 
neišskiriamas ryšys, kuris iš jų 
padaro vieną kūną. Ir tas ry
šys, paties Dievo nustatytas 
yra toks, kad joks žmogus ne
gali jo panaikinti, vyro ir mo
ters išskirti. Santuokos prin
cipas Dievo pačiame žmogaus 
kūrime išryškintas rodo, kad 
santuoka yra neišardoma, nes 
tokią ją Dievas norėjo. Todėl ir 
Bažnyčia, saugodama Kris

taus mokslą, visuomet skelbė ir 
skelbia, kad teisėtai sudaryta 
santuoka pasilieka galiojanti 
visam santuokinių gyvenimui. 
Nuo bendro gyvenimo atskir
tieji visuomet lieka sutuok
tiniais ir atsiskyrę negali su
daryti naujos santuokos. 

Kristaus mokslas apie san
tuoką labai aiškus. Kristus pa
tvirtina visa tai, kas apie san-
t u o k ą p a s a k y t ą Sen. 
Testamento Pradžios knygoje, 
kur aprašomas žmonių sukūri
mas. Dievas sukūrė žmones, 
vyrą ir moterį, kad jie gyventų 
santuokoje ir šeimoje. Naujas 
dalykas, kurį Kristus pabrėžė ir 
paaiškino, tai santuokos pa
stovumas, santuokinio ryšio 
neišardomumas. Kristus labai 
aiškiai pabrėžė, kad santuokos 
ryšys paties Dievo norėtas ir 
nustatytas, negali būti išar
dytas žmonių užsigeidimu. 
Šiuo klausimu Kristus kalba, 
kaip "turįs valdžią", kaip Die
vas. Jis du kartu pakartoja, kad 
vyras ir moteris sudaro vieną 
kūną, naują vienetą. Jie yra 
nauja būtis, naujas gyvenimo 
būdas visais atžvilgiais. Nuo 
santuokos momento juodu pri
klauso vienas antram. Visa, ką 
jie turi, yra bendra abiejų. Juo
du abu lygiai yra atsakingi už 
savo šeimą prieš Bažnyčią ir vi
suomenę. Ta vienybė tęsiasi vi
są gyvenimą. 

Kristus, motyvuodamas san
tuokos neišardomumą, aiškiai 
pasakė: "Ką Dievas sujungė, 
žmogus teneišskiria!" (Mark. 
10,9). Sis pasakymas turi gihą 
dvejopą reikšmę. Pirma, san
tuoka yra neišskiriama Dievo 
kūrybos plane. Antra, ji yra 
nesuardoma kiekvienu konk
rečiu atveju. Asmenys, kurie 
sudaro santuoką, realizuoja 
Dievof Kūrėjo planą ir yra 
sujungti paties Dievo. 

Jei santuoka yra konkretus 
Dievo darbas, tai Dievas san
tuoką globoja, ja rūpinasi. 
Žmonės gali kartais klysti, 
piktnaudoti, sudaryti santuo
ką lengvabūdiškai, dėl žmo
niškų interesų. Bet ir tokiais 
atvejais jų santuoka sukuria 
naują gyvenimą ir realizuoja 
Dievo planą. Kas nori gyvent: 
pagal Dievo valią ir planą, tam 
santuokinis ir šeimos gyveni
mas yra dvasinio augimo arba 
tobulėjimo šaltinis, kelias į 
šventumą ir žemiškąją laimę. 

J. V. 

— Statistikai apskaičiavo, kad 
per metus prancūzai sumoka 650 
mil. frankų astrologams, prana
šaujantiems ateitį. 

Tai žymiai didesnė suma, negu 
krašto vyriausybė skiria iš biudže
to lė-šų mokslui. 

Mūsų informacija svetimie
siems turi parodyti herojus ir 
herojas, kurie guldo gyvybę 
nekruvinoje revoliucijoje, kad 
galėtų išlaisvinti žmogų iš ver
gijos ir kad galėtų parodyti 
laisviesiems, kokia ten yra kan
čia, vergija ir priespauda, apie 
kurią turi žinoti žmogiškumą 
gerbiąs pasaulis. 

Savuose l a ik rašč iuose 
savigyros propagandą, paski
rų asmenų garbinimą turi 
kontroliuoti redaktoriai. Did
vyrius kitiems turi parodyti 
informacija. Kaip toks pavyz
dys gali būti svetimtautės žur
nalistes Liz Butler ("National 
Cathouc Register", liepos 27 
d.), kai, papasakojusi N. Sadū-
naitės kančias, taria: "Aš ži
nau bent tai — aš esu dėl jos tru
putį žmoniškesnė. Tokie esame 
mes visi. Ir aš didžiuojusi, kad 
esu krikščionė ir moteris". Lie
tuvių informacija savuosius tu
ri jungti kovai, o svetimie
siems parodyti daugiau savų 
herojų, kad laisvieji prisidėtų 
prie kovojančios lietuvių tau
tos kovų už laisvę ir žmonišku
mą Pr. Gr. 

ANTRAS 
PASAULIS 

ALOYZAS BARONAS 

(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano) 

Parvažiavęs sustojo karčiamoj, kur rinkosi 
kortininkai, ir kai vėliau pas Tarną sėdėjo įprastoj 
kėdėj, buvo užmiršęs visus darbo atleidimus. 
Sumokėjo Tarnui už kambarį, apmokėjo romano 
puslapį, kainavusį daugiau kaip dešimt dolerių, 
išėjęs į krautuvėlę nusipirko riebaus kumpio gabalą, 
duonos ir buvo staiga baisiai laimingas, maždaug, 
kaip kartą kortomis lošiant, kai sušlavė penkių 
šimtų litų banką. Dabar buvo apsirūpinęs ilgajam 
Padėkos dienos savaitgaliui. Ačiū Kolumbui, kad 
atrado Ameriką, o Dievui už alų ir lašinius. Taigi už 
visa tai, ką valgysim ir ką gersim, anot linksmojo 
karo kapeliono. 

— Riebus kumpis, — pastebėjo Tarnas, — toks 
pigiau kainuoja. 

— O aš už tokį brangiau mokėčiau, — paaiškino 
Tarnui, eidamas į savo vadinamą kambarį-

— Taukai kenkia sveikatai, — moksliškai tarė 
Tarnas. 

— Nesveikam viskas kenkia, — taip pat 
moksliškai rimtu argumentu atrėmė Skripkus, 
šmeižikiškus kaltinimus riebalam. O kai vėl grįžo į 

alinę, Tarnas padėjo jam sušalusių taukų dubenėlį, 
taip sakant, išsunktų iš kepinamų lašinių. 

— Valgyk, o daktarai sako, kad nuodai, — 
pastūmė Skripkui po nosimi taukus. 

— Gandai ir propaganda, sveikam viskas 
sveika, — tepdamas storai ant duonos taukus ir 
apibarstydamas druska, kalbėjo Skripkus. — Šitokio 
valgymo gali visi daktarai pavydėti. 

Daktarai, kaip daktarai, bet Kaziukas ir viršila 
Ignas taip pat storai tepė ant duonos ir kirto net 
apsilaižydami savo alum nuplautais hežuviais, visus 
daktarų biuletenius, donelaitiškai ta r iant , 
paversdami į nieką. 

Praėjo ilgasis savaitgalis, užsukęs pas Tarną 
laikraščio perskaityti vėl darbo laimingai nerandąs 
aktorius parodė Skripkui, kur galima rasti dže-
nitoriaus darbą. Tarnas, palikęs už baro savo mo
tiną pavežė Skripkų ligi elektros reikmenų fabriko. 
Jis gerai suprato biznio reikšmę. Jeigu žmogus geria, 
tai jis būtinai turi dirbti, antraip išeina nuomonių 
skirtumas su karčiamininku, nenorinčiu rašyti į 
skolą. O nuomonių skirtumas visais amžiais nebuvo 
teigiamas reiškinys. Žodžiu, jeigu nedirba ir geria, 
tai tas nė monkės nevertas ubagas, bet jei jis dirba ir 
geria, tai jau pramonės kėlėjas, doras žmogus, beveik 
šventasis, tikrasis Amerikos statytojas ir gelbėtojas. 

Tadas karčiamą laikė su motina, o didelį pastatą 
padahno į mažesnius kambarius kuriuose apgyven
dindavo visokius niekam nevertus viegungius. Senas 
Tamo tėvas Šleceris mirė. Tarnas liko su motina, 
kuri karo metu vedė visą biznį viena. 

Grįžęs iš armijos Tarnas vedė, bet po pusės metų 
žmona pabėgo, sakydama, kad ji nenorinti matyti į 
lovą ir į kelnes besišlapinančių nevaleivų ir 

susmirdėlių, nenori turėti reikalų su puskvailiais ir 
išprotėti, kaip ir jie. Ji, taip sakant, neturėjo šiam 
kilniam bizniui būtinų privalumų. Už tokio 
pašaukimo stoką dabar Tarnas turėjo mokėti, kol ji 
ištekės, o ji visai nesiskubino, — gyvanašlės ilgai 
gali būti linksmos ir šiaip gyvenime, negu kokiose 
ten Leharo operetėse. 

Prie fabriko vartų Tarnas palaukė. Jis pasėdėjo 
kiek savo sename, dideliame, dar tėvo pirktame 
Forde, manydamas, kad reiks tą profesionalą kareivį 
ir šiaip jau labai pažengusį gėrėją kitur vežti, bet po 
pusvalandžio išėjęs, Skripkus iškilmingai, kaip 
kokioj spaudos konferencijoj, padarė pranešimą: 

— Važiuok namo. Nuveš mane pas daktarą ir 
dar šiandien pradėsiu dirbti. 

— Na, tai olrait, — labai nudžiugo Tarnas. Jis 
čia su savo žmona kiek sutiko. Jeigu jie geria ir 
dirba, tai turi teisę būti susmirdę, bet jei negeria, tai 
iš tokių net ir sausom kelnėm didžiajai laisvių šaliai 
Amerikai gryni nuostoliai. Jie beverčiai šiam pramo
nės ir neribotų galimybių kraštui. 

Skripkus buvo paslaugus. Jaunas formanas 
buvo sužavėtas Skripkaus supratimu, darbo meile. 
Skripkaus nereikėjo stumdyti, kad padarytų tą ar 
kitą. Skripkus žinojo, kur kokį gabalą išmesti, ką 
pakelti, kur sumesti popierius, kur kokią dėžę nukišti 
ir kur ir kaip lempas įsukti. 

— Vis tiek tie europiečiai geri darbininkai. 
Nenuostabu, grinoriai šį kraštą išstatė, — gyrė dieną 
be vakaro jaunasis formanas Skripkų įmonės 
viceprezidentui. Šiaip jau nieko negalima būtų 
pasakyti, kad tai melagystė, gal kiek perankstyva 
teisybė. 

Bus daugiau) 

. 
i 



> 
DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. liepos mėn. 28 d. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
LIETUVIU OPEROS TĖVĄ 

PRISIMENANT 

Rytoj, liepos 27 d., sueis pen
keri metai, kai tokiam pat vasa
ros karštyje, kaip šiemet, širdies 
priepuolio ištiktas mirė operos so
listas, muzikas Vladas Baltrušai
tis, vos peržengęs 63 metu am
žiaus slenkstį Jo kūnas ilsisi 
l ie t Sv. Kazimiero kapinėse, Chi
cagoje. Jį su skausmu tebeprisi
mena žmona, dukra, sūnus, visa 
eilė buvusių jo draugu bei gerbė
jų, kurių būrys buvo tikrai dide
lis. 

Dar Lietuvoje prasiskleidęs VI. 
Baltrušaičio talentas vėliau pasi
reiškė V. Vokietijoje, Los Ange
les, Chicagoje, New Yorke ir vėl 
Chicagoje. Vladą susipažinau 
Chicagoje, čia artimai stebėjau 
jo išvystytą gilią muzikinę veik
lą, jo užmojus ir pasisekimus, to
dėl jo mirties penktosiose metinė
se, su gilia pagarba prisiminda
mas tą šviesųjį asmenį, į jį ir no
riu pažvelgti tik Chicagos plot
mėje su trumpa ekskursija New 
Yorkan. 

1953 m. iš Los Angeles persi
kėlęs Chicagon, muz. VI. Baltru
šaitis su šeima apsigyveno Litu-
anicos gatvėje, tuo metu buvu
siam labai lietuviškam Bridge-
porte, kur jis gavo vargonininko 

ties naujagimiu aš laikyčiau šį 
mūsų mėginimą įžiebti kibirkš
tėlę lietuviškajai operai Chicago
je. To naujagimio, greitai į mū
sų tarpą ateisiančio, vardu aš no
rėčiau iš visos širdies paprašyti 
lietuvių visuomenę ištiesti jam šil 
tą, rūpestingą tėvišką ranką" 
(cituojama iš Chicagos Lietuvių 
operos dešimties metų sukaktuvi
nio leidinio — VI. R.) 

Įžiebęs operos kibirkštį, kurios 
šviesa vėliau galingai išsiskleidė, 
padėjęs pastatyti "Rigoletto" ir 
"Fausto" operas, Rigoletto pats ir 
dainavo, muz VI. Baltrušaitis su 
šeima išsikėlė į New Yorką var
gonininko pareigoms Apreiški
mo liet parap'joje. Tuščia ir ny
ku liko Bridgeporte, nebe ta p-
sidarė ir Šv. Jurgio liet. šventovė. 
Bet atgijo Apreiškimo parapija 
Brooklyne, sustiprėjo jos bažny
tinis choras. Šalia to VI. Baltru
šaitis New Yorke suorganizavo pa 
saulietinį vyrų chorą ir jį išugdė 
į rimtą dainos vienetą. Kartą te
ko lankytis pas Baltrušaičius 
Brooklyne, porą dienų svečiuotis 
ju šiltoje pastogėje kartu su a.a. 
prof. J. Brazaičiu ir kitais, kartu 
važiavom į Vyrų choro repetici
jas ir ten savo akimis įsitikinau, 
kokią didelę pagarbą rodė vyrai 
savo vadovui. 

1967 m. VI. Baltrušaitis su 

Toronto "Gintaras" žygiuoja Vl-joje tautinių §okių šventėje, Chicagoje Nuotr. V. Bacevičiaus 

KANADOS ŽINIOS 
Toronto, Ont, 

tarnybą tenykštėje liet. Šv. Jur- j šeima vėl grįžo į Chicagą, šį kar-
gio bažnyčioje. Mes gyvenom tik tą į didžiausią lietuvių telkinį 
už dviejų namų, tad greit likom! laisvajam pasaulyje — Marąuette 
ne tik kaimynais, bet ir artimais, Parką vargonininko pareigoms 
pažįstamais, juoba kad Vladas tenykštėje vienoje gražiausių lie-
taip iškilmingai toje pat Šv. Jur- tuvių Švč. M. Gim. šventovių. I š 

A. A. KUN. PETRĄ AŽUBALI 
PALAIDOJUS 

Velionis buvo pašarvotas Lie
tuvos Kankinių šventovėje, ku
rioje liepos 14 ir 15 dienomis, 

gio bažnyčioje atgrojo mūsų ves
tuves. 1953. IV. 11. 

Vladui perėmus vargonininko 

savo pirmtako muz. A. Giedrai
čio perimtą bažnytinį chorą Vla
das labai greitai sustiprino, nes 

pareigas, Šv. Jurgio bažnytinis choran atėjo jo įžiebtos Lietuvių 
choras greit ėmė stiprėti. Į talką operos nariai ir kiti balsingi cho-
sekmadieniais atvažiuodavo tuo
metinio Chicagos Lietuvių vyrų 
choro "Vytis" nariai, netrukus 
Vlado pastangomis trumpam gi
mė ir Ateitininkų choras, repe-

ristai. 1969 m. birželio 14 d., mi
nint lietuvių trėmimus į Sibirą, 
šventovės skliautuose nuskambė
jo vienas iš gražiausių religinių 
koncertu — Č. Sasnausko "Re-

tuodavęs tose pačiose Šv. Jurgio quiem", kurį rengėjai JAV LB 
parapijos patalpose. N e kartą te- Chicagos apygarda ir VI. Baltru
ko lankyti tų chorų repeticijas, 
parašyti vieną kitą retportažą. 
Vladas pareiškimuose spaudai 
būdavo atsargus, diplomatiškas, 
todėl svarbesnius rankraščius, 
prieš siųsdamas spaudai, duoda
vau jam patikrinti. 

1954 m. pabaigoje Chicagos 
Lietuvių vyrų choras "Vytis" pa
kvietė VI. Baltrušaitį choro diri
gentu. Jam perėmus dirigento pa 
regas, prasidėjo naujas choro e-
tapas, kurs choro 10 m. sukakties1 

leidinyje taip apibūdinamas: 
"Repeticijose nesitenkinama 

vien tik dainuojamų kūrinių par
tijų išmokimu, bet vyrų choras 
dar supažindinamas su balso 
technika ir balso dengimu. Jo dai 
nų interpretacija gėrisi ne tik 
pats choras, bet ir pilnos salės 
žmonių, besiklausančios koncer
t e . I repertuarą jau įvedamos ir 
kai kurių operų ištraukos. Ope
rinės iStraukos ypač patinka pu
blikai ir pačiam chorui..." 

Puikiai prisimenu 1956.VII.il 
T J -.-J šioje Hollywoodo svetainė
je, Chicagoje, įvykusį platesnės 
apimties posėdį, kuriame ir man 
teko dalyvauti. Tada kaip tik ir 
buvo paskelbta, kad VI. Baltru
šaičio vadovaujamas Vyrų cho
ras pasuka į operinį žanrą ir, 
muz. VI. Baltrušaičiui vadovau
jant, į sceną išveda "Rigoletto" 
operą. Todėl gal ne be rerka 
nuo to laiko VI. Baltrušaitį pra
dėjom vadinti vėliau išsivysčiu
sios Chicagos Lietuvių operos ka
lifu ir tėvu, taip pat nusipelnytą 
pagarbą reiškiant tuometinei ir 
vėlesnėms tiek Vyrų choro, tiek 
iš Vyrų choro išsivysčiusios Chi
cagos Lietuvių operos valdyboms. 
VI. Baltrušaičio įžiebta kibirkš
tis, vėliau kitiems perėmus darbu 
krivulę, buvo nešama id šių die
nų, ir štai ateinantį darbo sezo
ną Chicagos Lietuvių opera švęs 
garbingą 25 m. darbo sukaktį, 
kai tuo tarpu pirmojo spektaklio 
išvakarėse mūsų operos tėvas 
"Draugo" dienraštyje pareiškė 
tokias mintis: "Silpnos prigim 

šaičio vadovaujamas Marąuette 
Parko liet. parapijos choras dedi
kavo "tiems, kurie kovojo ir žu
vo u*z Lietuvos laisvę". 

Nors jau penkeri metai, kai 
muz. VI. Baltrušaičio nebėra gy-

A. a. KIBS. Petras Ažubalis 

8 vai. vakarais buvo gedulo mal
dos; palaidotas liepos 16 d. jo 
įsteigtose Šv. Jono lietuvių karpi
nėse po gedulingų pamaldų irgi 
jo statytoje Lietuvos Kankinių 
šventovėje, 10 vai. koncelebraci-
nes Mišias laikė net 37 kunigai ir 

I Toronto vyskupijos atstovai — 
vyskupas P. Lacey ir vysk. L. J. 
Wa l l . Tokiu gražių ir didingų 
laidotuvių Toronto lietuviai ligi 
šiol dar nematė, kokios buvo su
ruoštos amžino atminimo klebo
nui tam. Petrai Ažubaliui. 

Liepos 14 d. maldų metu jau 
dalyvavo 6 kunigai: prel. dr. J. 
Tadarauskas, kun. dr. Pr. Gaida, 
kun. St. Kulbis, SJ, kun. Grigai
tis ir kun, A Stalioraitis. Susi
kaupimo metu buvo skaitomos 
ištraukos iš Šv. Rašto ir sukalbė
ta viena paslaptis rožinio. Giedo
jo trys solistai: S. 2iemelytė, Pau-

lionis ir R Strimaitis. Katalikės 
moterys prie karsto atėjo nešinos 
degančias žvakes, o garbės sargy
boj buvo — vietos Putvio vardo 
šaulių kuopos nariai. 

Rytojaus dienos vakare maldų 
metu jau dalyvavo 12 kunigų. 
Prie karsto garbės sargybą ėjo pa
simainydami katalikės moterys, 
skautai, ateitininkai ir jaunimo 
organizacijų bei meninių sam
būrių atstovai. Vargonais grojo 
muz. J. Govedas^ o solo giesmes 
giedojo solistai: Žiemelytė, Pau-
lionis ir Strimaitis. Taip pat gie
dojo dainos sambūris "Volun
gė", vad. muz. D. Viskontienės. 
Ištrauką iš T. Kempiečio "Kris
taus sekimo" skaitė kun. dr. Pr. 
Gaida, o evangelikų kun. A. Ži
linskas — Šv. Rašto ištrauką. Bu
vo atkalbėta viena požinio paslap 
tis ir litanija į šv. Jėzaus širdį. 

Kunigams iš šventovės išėjus, 
vadovaujant Anapilio tarybos 
pirm. A. Rinkūnui, buvo su ve
lioniu atsisveikinimo akademija. 
Atidaromajam žody A. Rinkūnas 
apibūdino velionio veiklą kaip 
kunigo ir tėvynės gilaus patrio
to. Gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
Žmuidzinas apibūdino velionį 
kaip kilniaširdį asmenį, pabrėžė, 
kad jojo darbe ir veikloj vyravusi 
labai didelė pakanta visų pasau
lėžiūrų žmonėms. Esą, šitokį tei
gimą paryškinant, užtenka tik 
nurodyti, jog jo įsteigtos lietuvių 
kapinės buvusios skirtos katali
kams ir evangelikams. Atsisveiki
no savo žmonos, diplomatinio bei 
konsularinio posto asmenų ir 
savo vardu. 

KLB vardu atsisveikino velio
nį Krašto v-bos pirm. J. R. Sima
navičius. Buvo pranešta, jog pa
gerbiant mirusįjį, įsteigtas moks
lo stipendijų fondas, kuriame 
jau šiuo metu esą sukaupta 10,000 
dolerių. 

Atsisveikinimo žodį tarė Kana 
dos l iet jaunimo atstovybės var
du. KLP Toronto apyl. pirm. R. 
Sakalaitė-Jonaitienė, giliai apgai

lestavo kun. P. Ažubalio mirtį, 
kuris jai buvęs veiklos pavyzdžiu 
ir kad tuo pavyzdžiu seka ne tik 
jos kartos žmonės, bet ir jų vai
kai. 

Dėl didelio solidarumo ir su
gyvenimo su kito tikėjimo žmo
nėmis evangelikų kleb. kun. A. 
Žilinskas pabrėžė, kad kun. Ažu
balis ir jam buvęs dvasios tėvu. 

V. Bireta velionį atsisveikino 
Liet katalikų centro ir Maironio 

iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiitiiinii 

CARPENTRY 
S T A T Y B O S D A R B A I 
Namų pataisymai — Priestatai. 

Nauja statyba 
Apdraustas ir sąžiningas darbas. 

PETRAS GRIGALIŪNAS 
TELEF. — 9251518 

iiimiimitmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

šeštadieninės m-klos vardu. Dr. 
O. Gustaitienė — Kat moterų c. 
v-bos ir ateitininkų vardu. S t 
Jokūbaitis — VI. Putvio saulių 
kuopos vardu, nes a. a. kun. Ažu 
balis buvęs ju kuopos narys ir 
kapelionas. Prisikėlimo parapijos 
vardu atsisveikino kleb. Simana
vičius. 

Atsisveikinimo akademija baig 
ta Tautos hrmnu. 

Laidotuvių visuotinumo vir
šūnę pasiekė trečiadienis, liepos 
16, Milžiniška Anapilio automo 
bilių aikštė buvo perpįldyta. Bu 
vo apie tūkstantis automobilių 
ir apie 2,000 žmonių. 

Prie duobės maldas atskaitė 
kun. J. Staškevičius, o bažnyčio
je gilų ir prasmingą pamokslą pa 
sakė kun. dr. Pr. Gaida. 

Nuoširdžiai kalbėjo ir vysk L. 
J. Wall , perduodamas kard. Car-
terio, kuris Šiuo metu buvęs iš
vykęs iš Toronto, ir savo nuošir
džią užuojautą visiems lietuviams. 

Apie velionio mirtį stambiomis 
antraštėmis rašė ir Toronto dien 
raščiai — "The Globė and Mail" 
"The Star" ir "Toronto Sun". 

Ilsėkis ramybėje, mūsų labai 
mylėtas ir gerbtas kunige, tarp 
berželių ir pušelių, šalia savo 
brolio Stasio ir tarp senutės mo
tinos. 

Pranys AUėnas. 

T A I S O 
SKALBIMO EB DfcIO VTNTMO 
K A U N A S Ir SALDYTTVTS 

Kauptis } H e r m a i DeSk} 
Tai. 585-4634 po 5 T. 

KalbSU lietuviškai 

WEDDIN6S & BASąVEtS 
GRAND MANOR 

On Archer H Mock West of Cicero 
Reaaonable Prlcea and Packagea. 
Large Dance Floor in Bar Areaa. 
Htghest Quallty of Food & Cocfctalls 

CALL — 787-2300 

•iiiiimiiuiiiiimiiimiuuiiiiiiiiiiiiimtiM 
BRICKVvORK • TUCKPOINTING 

CHŪMNEY REPAOt 
40 years experience in industriaį 

commercial and residential work. 
J. LEONARD — 459-8874 

CEGO. TKL. — 525-0991 

miuiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiHimiiiiiiii 

AIA NEW FURNTTURE 
Sočiai Sec. — ADC — Short Time 
on Job? You can open a credlt acc't 
n,aw! No co-sig^ier needed. Fast 
Pree Dellvery. 

SHOWCASE FURMTURE 
6516 So. Halsted Tel. 646-1662 

V Į O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C 
MARCO'S ON LOCATION 

PROFESSIONAL CLEANTNG 
Valome kilimas, baldų apmu&UnM; 
plaunam »ienaa. Orlndto aptvarkome. 
Valome langua ir namų reikmenis. 
"Tou'U likę waat Marco doe«". 

Tet — 784-7250 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

STASYS SAKUSIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus iš lauko 
i r iš vidaus. 

Darbas garantuota*. 

4612 S. Paulina Su 
(T<nra of Lake) 

Skambinti 927-9107 

J VS KEY AND IOCK SHOP 
Emergency Road Service 

Seg-al-KwUcset 
Tjocks ta«talled and repalred for your 
Auto, Home or Businee*. South and 
Southwest: Bonded, lnaared. 

24 hoor pbone — 4S6-8200 
2500 W. 51st St., Chicago 

PUSMEČIU I 
$121.00 Chicagoje 

$93.00 
C i c e r o j e 

(10/20/5/UM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius G iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Avenue 

J. BACEVIČIUS — 778-2233 

• 

•» 
• ' . 

<» 
' 

H 
« -
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ATLIEKAME VISOKIUS STOGŲ 

DARBUS. Rementuojame mūrą. "Hot 
rooftng". Ekspertiskai ir sąžiningai at
liekame langų kitavimo darbus. 

Skambinkit* dabar — 7254282. 
imiunuinmminmmmiuiiiimi»mim 

OLYMP1A DENTUBE CENTER 
2«05 W. Lincoln Highway, 

Otyrapia Fiekfs, Illinois 
DENTURES — FULL SET 
Upper and Lower . . . $280.00 

Partial Donores . . . . from $175.00 
General Dentistry and Repairs 
For Appt. Call 312—748-3930 

R. S. BABDIS, D.D.S. 
Located ta Athenia Fk. Medtcal 
Cente?; Saite 138 — Wes* Bad 

3 biocfcs W. of We»tera Av. on Rt, $0 

WAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
VirS 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
5619 So. Pulaski RcL. Chicago 

Pbooe -981-4111 
% 

MARQUETT£ PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami &p. 
įų reikmenis. Pasinaudokit* pa
togiu pianu atidedant pasirink
tos reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais Iki 9 vai. 

3314 Wesi 63rd Siieet 
Tel. — PRospect 6-8998 

II I 

sf-

A a. Vladas Baltrušaitis 

vųJŲ tarpe, bet jo kūriniai ar tik 
laikinai vadovauti vienetai — 
Chicagos Lietuvių opera, Mar
ąuette Parko liet parapijos cho
ras, New Yorko Liet. vyrų choras, 
Apreiškimo parapijos choras — 
visi tebeegzistuoja, ir tikiu ne 
vieno tų chorų narių tarpe tebė
ra gyvas ir su pagarba minimas 
Vlado Baltrušaičio vardas. To
kias pėdas jis paliko šioje žemėje, 
kur šį kartą tepaliečiau tik labai 
trumpą jo muzikinio kelio dis
tanciją. 

Kaip žmogus, VI. Baltrušaitis, 
nors principingas ir gana kietas 
požiūryje į muzikos meną, buvo 
labai šiltas ir atviras, draugiškas 
ir tiesus. Kelioms savaitėms beli
kus iki jo mirties, kartą vidurdie
nį susitikome 69-toje gatvėje Chi 
cagoje. Ilgai kalbėjomės, prisimi
nėm Lietuvių operos kūrimo die
nas Chicagoje, bendrą darbą, ei
lę tuometinių choristų, valdy
bos narių. Netikėtai Vlado s k r u o s . - ^ 

t a i s ėmė riedėti ašaros. Neži
nau , ar jis tada jau jautė, kad ne
trukus jam teks amžinai su vi
sais atsiskirti ir iškeliauti į Sv. 
Kazimiero Het. kapines, toli nuo 
jo gimtojo dainininkų krašto Jur
barko. 

Su gilia pagarba jungiuosi į ve 
lionio šeimos skausmą Vlado Bal 
trušaičio 5-jų mirties metinių 
proga. VI. R. 
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I M E (Partnerships) 
or NOTĖS 

on job to job basis 
with contractor. 

20̂ > - 30^ RJBTURN 
in less than 90 daysU 

Cali 469-6299 anytime. 
lllIftUlIIlIlIlIllIHįUtllIlHlllfllIlllIHHIIin 
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Rūgs, Carpets, s 
Uphdstery s 

Duračl«aned = 
( U M 099*" M I M doy) w 

SoSo<«w«*f. • NO Scrubbing 2 

CITY WIO€ t SUiOIIS 

388-9263 
1JS20 So l o « " 
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~ A T V E R A S Į 
LAIKRODŽIAI J& KBANGENTBRS | 

Pardavimas ir Taisymas S 
= 2840 W 001h Street — TeL R E 7-1041 | 
fitiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiniuiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuimiii 
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AAA-I SBCURITY SYSTMIS 
t* hr. em*r. s*rvlce — So.-So. W«»t 
Protect your home A valuables on 
vacation. Burglar alarma — Elec. 
aoor op«n«rs. Locked out—W« open. 
Ali typ«s locka — Fre« eatlmateB. 

1412 W. lOtfe S*.. TeL 1SS-81M 

1080 M E r ę KKSKT"KSLI08 Į U E n t V A 18 BOSTONO/Nl*? YORKO 

MASKVA/"Vn^NTUS: 
— $ 899 00 
— $ 899.00 
— $ 879.00 
— $ 779.00 

MEMBE* 

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE: rugsfcjo 17 
rugpiūčk> 7 — $ 999.00 rugsėjo 24 
rugpiūčio l3(ffuRyga>— $1199.00 spalio 8 
rugpiūčio 28 — % 99S.00 gruodžio 28 

REGISTRUOKTTfiS 15 ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 

TRANS-ATUNTIC TRAYR SERVICE, 1HC. 
» S W « t Brr^^ra.y, p.o. box 118, So. Boston, Mass. 02127, TeL 617—208-8704 

įstaigai vadovauja Aldona ADOMONIENĖ ir Albona RUDZIUNIENB. 
Prieea *J« b«*«d on dcubl# occup»ncy A w« sobj«ct to cb*ne««, h tvmk «ircb*T»'««. 

i AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas n balansavimas. Stabdžiai. Dus
l intuvai Išmetamieji vamadžiai ir ki
ti patajsymai. FJHESTONE TIRES. 
Wheel alignment and balaccing. 
Brakes. Shock sbsorbera. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and rUters, 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wttt 5 m Strttt _ Tel. M 6-7777 
Veikia nuo 7:00 v a i ry to iki 8:00 va i vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ry to iki 4 v a i popiet. I 

http://1956.VII.il
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JOS PASKUTINE JUOSTA IR JUOKAS 
Skirta a. a. Onai Šlapelytei - Kaributienei 

^Dzažus kauforrneuskas pava-
saans visu skubotumu ragina 
žkidus žydėjimui ir paukščius 
čiulbėjimui. Akims ir ausims lau
ke taip miela ir gražu. Tai 1980-
jų mėty balandžio 10 diena, 
gražus vidurdienis. Ji nenujaus
dama, kad tomis gėlėmis nebe
teks žavėtis, sodina jas, skirsto ir 
šypsosi. Staiga, ją užgula krūti
nes aštrūs skausmai, ir galvoja, 
kad nuo pasilenkimų. Šiaip taip 
įarerdi i vidų ir įkrenta į lovą. 
Nenujaučia, kad gyvenimas eina 
prie pabaigos ir dienos jau su
skaitytos... Nenujaučia, kad jos 
maldos bus išklausytos, ir Die
vas pasišauks be dideliu kentė
jimu, skubotai pas save. . . 

_Visą lietingą žiemą audė ir au
dė: Derino spalvas, kombinavo 
r&!?rus. Juostu, takelių, kakla-
rMSčių nukabinti pakabai. Ga
bios jos rankos taip vikriai pirš
tu pagalba laksto raštų rinki
niuose, kad netypro šalį žiūrint, 
nespėji sumatyti kaip greitai iš
dygsta tulpės, tautinių raštų 
kvadratai ir kaklaraiščiuos, rū
tos "žaliuoti" pradeda. Jos išaus 
ti mūsų Tautos 
kfarrlbatlus. Takeliuose 

A. a. Ona Slapelytė-Kaributiene Hanau lietuvių stovykloje 1948 TTL, atrinkusi 
parodai išaustas savo įuostas. 

kas gal tik jaunystėje tokio pilno 
skambesio tebuvo įgiidėtas. 

— Na, kas čia dabar atsitiko, 
kad nuo pat ryto tiek juoko?... 

— Žinotum, ką sapnavau! 
—Ką jau taip? 

— Nagi turėjau vaišinti la-
d"f i bai daug žmonių. Aukštos klasės, himnai puošia . » , . i . • r . ' ,. •»„ . . ' ir as gal net Kie.<. persistengiau. cenuose siikrai „ • , . » . . , . , «. 

'Tėviškėlę brangią vis regiu sap
ne". Arba dainos žodžiai — 
"Leiskit į tėvynę, leiskit pas sa
vus". Tai vis jos meilė lietuviš
kiems raštams, į kuriuos nepagai
lėjo įdėti savo širdies, triūso ir 
ilgų darbo valandų. 

—Štai jau baigiu siūlus, ku
riuos iŠ Europos parsivežiau. Kar 
tą skundžiasi man. Dar liko vie
nai juostai ir viskas. Gal reikės 
uždaryti manąją "dirbtuvę", — 
juokais nubaigė ji. — Tik gaila, 
kad iš jaunimo nelieka pakaita
lo,. O rodos, kai Santa Monikos 
lituanistinėje mokykloje dėsčiau 
audimą, visi noriai kibo ir ne j pokalbis trūkinėja, kaip audėjos 
vienas gerai išmoko, bet visai ne- g ^ Nuotaika saulėleidžio nu-

Kiek visokių nuotykių buvo. Ai, 
ai, ai... 

Cia ji nupasakoja nesėkmes ir 
gale, kai viena nežinoma man-
dra ponia užklausia apie kažkokį 
salėje esantį portretą, o ji išsigy
nusi, kad nieko apie g'į nežino; to
ji pasakiusi, kad tai madam*Lora... 
Iš to pradėjau juoktis ir tada pa
budau. Ir tai nebuvo nei vardi
nės, nei gimtadienis. Tada nei ji, 
nei aš nežinojom, kad ji išsisap-
navo savo laidotuves... 

Vakaras gražus. Sėdim sofoje. 
Ji labai liūdna Prie balkono du
rų siūbuoja palmės. Mūsų 

nimas seniau dainuodavo? 
—Kokius? 
—Nagi tuos: — Kaipgi gražus, 

gražus tolimasis dangus, 

Sekmadienis. Kepasi pyragus 
ir kviečiasi draugę svečduosna. 
Tačiau girdžiu, kaip ji telefonu 
atsisako IT atideda pirmadieniui. 
Nors nei viena nenujaučia, kad 
pirmadienis bus paskutinės ke
lionės į amžinybę diena... Lau
kimas, kad skausmai kaip iš ne
žinia kur atsiradę, taip ir praeis 
— neišsipildė. Dievas jos mal
dų išklausė, nes visada kalbė
davo, kad meldžiasi, jog nereik
tu ilgai ir sunkiai sirgti. Labiau
siai bijojo senelių namų, ku
riuose taip menka priežiūra. 

Menu, kaip sekmadienio vaka
re, išėjusi į balkoną, gėrėjosi prie 
namo žydinčiomis ramunėmis, 
gražiu vakaro saulėleidžiu ir liūd
nai dairėsi po kambarius. Nors 
nieko, nič nieko nesakė... Naktį, 
t y. 11 vaL vakaro suspaudė krū
tinę skausmai ir visą naktį išsi
kankino. Kai rytą pasiekėme li
goninę, buvo per vėlu Nors gy
dytojų visas būrys, bet niekas ne
begalėjo išgelbėti. Širdies trom
bozė... Taip ir liko jos paskutiniai 
žodžiai, kuriuos man vežant ją į 
"Intensive care" pasakė. — 

—Juozai, kam tu čia mane at
vežei. Aš geriau būčiau numirus 
namie... 

Pasakė taip ramiai, su malo
nia šypsena veide. O man nelei
do toliau eiti... Ji iškeliavo man 
palikusi didelį skausmą... 

J. K. 

u j 

DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. liepos mėn. 26 d. 

Kada man pašauksi ten, 
Dievuli brangus? 

Aš visados žavėjausi jos grožiu. 
Kai eidama į svečius ji pasipuoš
davo — jos geltoni plaukai ir 
blizgančios mėlynos akys bei 
gracinga laikysena užkerėdavo 
mane ir aš visados taip didžiuo-
davaus ja. Aš niekados negalėda
vau atsistebėti, kaip tokia graži 
asmenybė gali mylėti mane Vie
nas senovės persų poetas sykį ra
šė savo mylimajai: „Tu esi rožė, 
o aš esu tiktai molis, bet kai jie 
yra kartu taip ilgai, argi molis 
nepradeda įtraukti tos rožės 
kvapsnio?" 2avi, sąmojinga, pil
na humoro ir juoko, aš visados 
prisiminsiu ją kaip mano gyve
nimo skaidriąją roię. 

Irena KaliJcauskaitė 

Žemaičiai išeiginiais drabužiais (B knygos "Lithuanian National Costume) 

MANO GYVENIMO SKAIDRIOJI ROŽE 
Mano mama turėjo gražų, tur

tingą ir įvairų gyvenimą. Kartu 
—Šitą posmą atsimenu, bet Į išgyventi su ja 32 metus ir da-

daugiau tai ne. Tačiau ji paniū- į lįntis visu kuo buvo tikras malo-
niuoja dar pora man nežino- ruimas. Kiekviena skaidri diena, 
m u - kiekvienas naujas rytojus mus vis 

labiau jungė, kol metamorfozė 
neaplenkiamai įsipynė, kai aš 

i nebesugebėjau suprasti, kur ji ap-
ir aš pradėjau! Aš tiktai 

— Aš atsimenu seniau jauni
mo dainuojamą, skirtą džiovinin
kų meilei pavaizduoti. Tai: 

Ima skleistis jau baltosios leido 

Ir lakštutė sodelyje gieda... 

girdėti, kad kas austų. O čia rei 
kia neužleisti. Kaip smuiku groti.. 

Sukabintus ant pakabų mie
gamajame ji skaičiuoja. Viso 
apie 50 juostų ir kaklaraiščių 
kiek mažiau žėri spalvingai, ir jos 
akys bėgioja nuo vieno darbo 
prie kito, renka kuri gražiausia. 
Ir vis dar dirba. Kiek paguli ir 
vėl,užgulusi juostą t baigia raštą 
ptr rašto. Tarytum nujausdama, 
kad nebedaug laiko jai liko gy
venti... 

a. 
^"7—Man atoodo, kad bus gra
žiausia ta, kur baltame dugne ke-
ftrrtos rudos tulpės, į vieną raštą 
sukibusios. Tai ta kurią dabar 
skubiai baigia, nieko nežinoda
ma, kad toji gražiausia ir puoš 
fos karstą, vežant į kapines. Kad 
toji liks jos vyrui kaip relikvija... 
Kaip vėliava, nuo karsto nuimta... 

Rytojus. Skausmai kiek suma
žėjo, o jau šeštadienis — darbo 
ir užbaigos diena. Pas gydytoją 
neisiu. Ginasi, kai jai siūfloma. Ir 
baigia juostą. Tai truputį paguli 
šrvėl sėda prie juostos... 

Jeigu būtų žinojusi 1980 me
tų balandžio 12 dienos datą, bū
tų įaudusi į juostą. Juosta, kuri 
furėjojusi būti pati gražiausia. Tad 
buvo jos paskutinės juostos ir juo. 
ko diena. 

Aukščiau datuotos dienos ry
tas toks gražus. Aštunta. Kėlėsi 
su pilna geros nuotaikos doze ir 
juokėsi, kaip niekados. Tas juo-

žertoje vakarų šviesoje blanki, 
nors nenujaučiame, kad lėtai 
slenka prie šitų namų nelaukta 
mirtis... 

—Ar tu atsimeni tuos posmus, 
berods Vienažindžio, kuriuos jau-

rožės,. trokščiau, kad galėčiau surašyti 
j čia gerą istorinį dokumentą, duo-
Į dama laiką, datą ir vietą kiek-

Jos iš viso bene devyni posmai i 
ir aš visą jai paniūniuoju. 
mąsto ir šneka man. 

vieno svarbesnio įvykio. Pamė-1 Russe", „Joffrey" ir Londono 
ginsiu kiek galėdama geriau. Jei baleto kompanijų. Kai Nureyev 

i susi-! 

—Džiovininkai daugiausia bū
davo jauni ir labai bijodavo įnir
ti. Dažniausia būdavo dar ir įsi
mylėję... 

—Kokia aš laiminga, kad 
šiandieną pabaigiau juostą. 

— O man tai nepatiko tas ta
vo skubėjimas. Lyg nebebus lai
ko. 

— Nemėgstu, kai pradėtas 
darbas užtęsiamas. 

IŠĖJUSIAI IŠ "KAUNO" 
Juostų audėjai a. a. O. Kaributienei 

A. a. Vanda Kulikauskiene 

kokios informacijos truks, tai tik 
todėl, kad aš pati ten nedalyva
vau. 

Mama — Vanda Romeikaitė 
gimė Ukmergėje, Aukštaitijoje, 
1909 m. didžiulėje Šeimoje iš sep
tynių mergaičių ir vieno berniu
ko. Vos septynerių metukų bū
dama, pradėjo studijuoti baletą, 
o jau penkiolikos metų mergaitė 
išsikėlė iš namų į Kauną toli
mesnėm studijom. Ten ji susiti
ko jauną karininką ir konserva
torijos studentą Juozą Kulikaus
ką ir vėliau ištekėjo už jo. 

Mama pradėjo „core de bal-
let": operos Fausto pastatyme ji 
šoko vyriausios raganos rolėje 
Valpurgiios naktyje. Vėliau ji šo
ko „Giselle" ir „Copellios" bale
tuose. Nors mano tėvai niekad 
nėra pasirodę kartu scenoje, ta
čiau mano tėtė dalyvavo oper^ 
chore ir kartais gaudavo mažes
nes roles, kuriose reikėjo solisto 
tenoro balso. 

Nuo savo kūdikystės dienų aš 
gerai prisimenu, kad m?.no ~wa-
ma giliai vertino baletą. Mes vi
si buvome seni draugai „Baulet 

ETIKETAS 
Europoje vienaip — Ameri

koje kitaip. Klausimas: Tikiuos, 
kad padėsite man išspręsti vieną 
ginčą, kuris tęsiasi jau visą mėne
sį. Mano „bosas" t.y. amerikietis 
darbdavys, sako, kad kai moteris 
ir vyras įeina į kambarį tuo pa
čiu laiku, ar kai susitinka gat
vėje, moteris turi pasakyti „labas" 
pirmoji. 

Atsakymas: Nors čia tas gin
čas nebus išsprįstas, betgi jūs 
abudu esate teisūs, o kartu iš ki
tos pusės imant — ir abu klai
dingi. 

Europiečių papročiu vyrai pa
sveikina moteris pirmieji, o ame
rikiečių papročiu priešingai: mo
terys pasveikina vyrus pirmosios. 
Vienaip ar kitaip elgiantis, nesu-
klysite, nes tų papročių per daug 
griežtai ir nesilaikoma. 

Daiva Dobilienė 

Šio šimtmečio garsioji 
smuikininke 

Didžiosios Britanijos pirmau
janti smuikininkė šio šimtmečio 
pradžioje buvo moteris, ne vyras: 
Neruda, Sir Charles Halle žmo
na, kuri buvo pačios karalienės 

smuiki-

atvyko į Chicagą dalyvauti „Gul
bių ežero" pastatymuose, ma
no mama turėjo ilgą privatų pa-1 Aleksandros tituluota 
sikalbėjimą su juo užscenyje. Jie Į ninkė prie karalienės" 
abu entuziastingai kalbėjo ru
siškai apie baletą. Aš niekad ne
pamiršiu to įdomaus susitikimo. 
Kaip gyvą matau savo mamą — 
tokią elegantišką, tiesią, lyg kara
lienę, įgijusią tą gražią laikyse
ną tik dėl daugelio metų šokimo 
balete. 

Man jau, esant dešimties me
tukų, mano mama buvo labai 
veikli ir aktyviai reiškėsi L. D. 
Kunigaikštienės Birutės draugijos 
karininku žmonų visuomeninia
me gyvenime. Cia ji daug metų 
buvo valdyboje 

Mama nepaprastai mylėjo sa
vo draugus. Mūsų namai visa
dos buvo pilni žmonių. Jie taip
gi įspaudė didelę žymę ir mūsų 
gyvenime. Mama mielai visados 
atlikdavo įvairias socialines funk
cijas, nuo kurių kitos moterys 
bėgte bėgo. Manau, kad tikrai 
neperdėsiu, jei pasakysiu, kad 
jos socialinis grakštumas buvo 
tikras menas. 

Finansai motery 
rankose 

Buvai viena tų, 
(jau Šiandieną retų) 
Ano meto lietuvių, 
Kurie kitados, 
Kai tauta gyvent kūo, 
Jos pirmuosius žingsnius, 
Jos jaunuolišką būvį 
Savo darbu ir triūsu pamilo. 

Buvai tu viena, 
Margų juostų Audėja, 
{Gražiausia bus ta, 
Kurią baigt vos suspėjai) 
Išpuošusi jom 
Savo "Kauno" buveinę. 
Netraukė akies 
Svetimų vaizdų vėjai, 
Lietuvės garbės 
Nei Širdies neišmainius... 
Pro Tavo pirštus 
Gulė gija prie gijos, 
Rašei ne raštu — 
Sėjai tulpės, lelijas. 

Rengeis dar. gyventi. 
Ir staiga vieną rytą 
Juodoji viešnia 
Savo ranką ledinę 
Uždėjo ant Tavo krūtinės... 
Besparniai šaukliai 
Išnešiojo tą žinią: 
Nelauktai, tyliai 
Tavo žvaigždė nukrito... 

Sugrįžta namo 
Likęs Vienišas, Vienas, 
Ir dairos: 
Taip tuščia, taip tuščia!.. 
Mintyse probėgusios dienos, 
Akyse — paveikslai ant 

sienos 
Byloja tikrovę tą rūsčią: 
Jos niekad, o niekad 
Nebus čia! 

Danutė Mitkienė 
Los Angeles, 1980. TV. U ^vmf'r •taoindttal 

Feministai sako, kad 60 pro
centų šio krašto turtų yra mote
rų rankose. Jos leidžia vyrams 
laikyti likusius 40 procentų, nes 
jų rankinukai ir taip jau yra pil
ni. 

Gera idėja 
Stanfordo universiteto kafete-

rijoje Palo Alto, Cal., meniu ne 
tik rodo įvairių patiekalų kai
nas, bet pasako, kalorijų, rieba
lų bei cholesterolio kiekį. 

Japonijoje moterys 
patarnauja vyrams 
Japonijoje vynas paduoda

mas karštas, gedulo drabužis yra 
baltas, žuvis patiekiama žalia ir 
moterims yra įprasta paduoti vy
rams švarkus bei apsiaustus ir 
padėti juos užsivilkti. 
STUDIJA APIE ŽMOGAUS 

Jėzuitų Woodstock teologi
nių studijų centras jau šešti me-

įtai su ypatingu atsidėjimu gili
nasi į dabarties žmogaus pro-

jblemas i r leidžia atitinkamus 
studijinius veikalus. Vienas iŠ 
naujausių — prof. D. HoUebach 

į studija apie žmogaus teisių prin-
j eipus katalikų Bažnyčioje. Vei-
1 kalas pavadintas "Claima in 

Conflict. Retrieving and Rene-
I wing the Oatholic Rights Tradi-
jtion" (Bliedo Paulist Press 
New Yorke, 1979 m . 219 psl.). 

1 Autorius rūpestingai peržvelgia 
| žmogaus teisių idėjas, skelbtas 
i liberalų, komunistų Jungtinių 
Į Tautų bet ypač — katalikų, 
pradedant Jono XXHI endkli-

į komis ir baigiant dabartiniais 
laikais, išryškindamas Bažny-

Į čios vadovų skelbtus žmogaus 
Į teisių dėsnius ir įjungdamas da-
1 barties reikalavimus. Veikslas 
i perpintas gausiomis citatomis 
j iš oficialių Bažnyčios pareiški-
Imų, gausiai panaudot* naujsu-

H\mtr. V. Maželio i s ia merifcJSg* (jp) 
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TEISYBĖ IR MELAS APIE TANNENBERGO MOSI, 
Vytauto pasiruošimas didžiajai kovai ir jo 

kariniai planai (4) 
ANTANAS GAUUA 

Žemaitijos frontas buvo pat-, niaus seniūnas Mantvydas supra-
varesnis, nors antraeilis, prasidė-j to imperatoriaus susimąstymo 
jus atvirai kovai. Ten keletas- priežastį ir, parodydamas grįž-
tvirtovių buvo paimta ir tai pri
vertė vokiečius ten sutraukti di
delę jėgą. 

Vytautas, kaip geras planu su
darytojas, taip pat mokėjo nu
slėpti savo planus nuo priešo. 
Vaidino, kad pulsiąs ordiną prie 
Ragainės. Tai privertė kryžiuo
čius pasiųsti keletą komtūrų į sa
vo šiaurines žemes, kur nusilpni
no jų pagrindinę kariuomenę, ku
ri buvo surinkta prie Vislos tarp 
Schtetz'o ir Kulm'o, nes Jogaila 
irgi pagal planą vaidino pulsiąs 
kryžiuočius Vislos kairėje, kas 
juos privertė padalinti savo ka
riuomenę. Ordino maršalai, nero
dydami didelės iniciatyvos arba 
nebūdami gabūs planavimo at
žvilgiu, kaip Samsonovas ir Ren-
ner.kampfas, nesuprato Vytauto 
taktikos, kuris, kaip vėliau Lu-
dendorff'as, vaidino vykdąs vie
ną planą, o pravedė visai kitokį. 

Vengdama ordino šnipų ir iš
davikų, Lietuvos kariuomenė žy
giavo aplenkdama Gardiną Na
revo dešiniuoju krantu, norėda-

* ma^ persikelti arti Bugo, o lenkų 

giliai atsidusęs, nuėjo melstis. 
Ulrichas von Jungingenas pa

darė tradicinę klaidą. Būdamas 
išdidus, jis žiūrėjo į savo priešus 
iš aukšto, juos paniekindamas, 
ir galvojo turįs pakankamai lai
ko juos sumušti pavieniui. Bet jis 
per ilgai tęsė paliaubas su Jogaila 
po jo nepasisekimo 1409 metų 
kare. Turėdamas Toninėje jau 
birželio 20 d. visą kariuomenę 
sutelktą, jis tik pradėjo judėti su 
jos pagrindine dalimi liepos 5 die
ną. Bet buvo pervėlu, nes tada 
abiejų pusbrolių sujungtos ka 

tančius žvalgus, tarė: Viešpatie, 
atrodo, jog viskas tvarkoje, kelias 
be pavojaus. Paspaudė pentinus 
į žirgus, lydimi apsaugos raitelių 
(riterių), netoli Narevo sutiko 
Lengvenį, smolenskiečiu vadą, 
kuris, grįždamas su pulku žvalgų, 
pamatęs Vytautą, prie jo prisiar
tino ir tarė: Viešpatie, upė visai 
netoli ir niekur priešo nematyti, 
viskas eina pagal jūsų numatytą 
planą. 

— O Jogailos kariuomenė? — 
paklausė patenkintas Lietuvos 
imperatorius. 

— Jau sutartoje vietoje mūsų 
laukia, — atsakė narsus karvedys. 

Nieko nelaukiant, kai visa ka
riuomenė prisiartino prie gilios 
upės, jai buvo įsakyta statyti t i l 
tą. 

Liepos 2 dieną sąjungininkų 
kariuomenė susitelkė, kaip iš 
anksto buvo numatyta, Czer-
winske. Cia bestovinčius lietuvius 
ir lenkus, kurių vadai svarstė pa
skutines plano detales, aplankė 
Vengrijos karaliaus pasiuntinys, 
kuris klausė valdovus, kur bus ve-

kariuomenė, vaidindama puoli- I damos derybos pagal Jogailos no-į šiaurę, kur Draventa visai negili, 
rr-6 pradžią Plocke, iš tikrųjų rin- i ra. Mat, šis dar galvojo išvengti; ištiesęs ten tiltą, ją peržengė ir 
kosi Poznanėje ir jai, kaip ir lie-i karo. Bet po daug kalbų Vytautas, pasiekė Lobau. Turėjo mintyje, 
tuviams, pasisekė apgauti ordino ; jau nebesusilaikydamas, tarė, įsi 
žvalgus. Plano tikslas buvo su-; maišydamas į kalbą: "Derybos į-
jungti abi kariuomenes Czenvins ; vyks Marienburge, kai visos ordi-
ke, vieno vado vedamas, žygiuo-1 no pagrobtos mūsų žemės bus 
ti tiesiog į Prūsijos pasienį, kur; grąžintos". 
priešas turėsiąs jas sutikti su sa- Į Boleslovas Skoračevskis, pa-
vo pagrindine kariuomene, kad, siuntinių viršininkas, nenorėjo 
apgintų savo sostinę Marienbur- Į tikėti ir, atsigręžęs i Jogailą, klau-
gą. Tokiu būdu, siekdami savo | s ė : "Jūs karaliau, pritariate jūsų 
iš anksto numanios taktikos, są-j pusbrolio žodžiams? Ką aš turiu 
jungininkai ne tik turėjo visą ini į tiksliai didžiajam ordino magist-
ciatyvą, bet parinko ir kautynių j rui pranešti?" "Tą, ką girdėjote 
vietą, kurioj turėjo tikslą galuti- į iš Lietuvos valdovo lūpų, tarp 
nai sunaikinti ordino jėgas. Dė l ; mūsų pasikalbėjimas yra baigtas," 
to planas buvo ne tik, pagal pulk. | tarė lenkų karalius, pagaliau nu-
Urbono pasakymą, "meniškai su- i sistatęs ir sutikęs su savo pusbro-
galvotas, bet ir meniškai įvykdy- j lio n u o m o n e 

Jogaila, nors šiaip nerangus, 

riterių kariuomenę, nutarė čia 
užstoti kelią priešui. 

Abi kariuomenės išsisklaidė 
tarp Tennenbergo ir Gruenwal -
do kaimelių ir girių, kur l iepos 
15 dieną ir pagal Vytauto takti
ką kryžiuočiai puolė l ietuvius ir 
jų sąjungininkus. įvyko didžiau
siais to amžiaus mūšis. Apie jį 
mes čia nekalbėsime, nes jis yra 
aprašytas, apdainuotas ir nupieš 
tas kaip lenkų (slavu) didžiau
sias laimėjimas, kadangi jame 
dalyvavo keletas rusų smolens
kiečiu pulkų ir čeku vėliava, pir
mieji vedami Jurgio Kaributaičio, 
o antroji Jono Žitkaus. 

Sis mūšis m u m s yra žinomas 
kaipo Žalgirio mūšis, tai reiškia 
vokiškai Gruenvvaldas, tik nėra 
suprantama, dėl ko v isame pa
sauly išgarsėjęs Tannenbergo 
vardas yra mūsų istorijoje pakeis
tas. Visi istorijos mokiniai žino, 
ką reiškia Tannenbergas, bet, 
jei paklausi, kas įvyko Gruen-
walde, tai neatsakys, o Žalgirio 
vardo, esu tikras, niekas negirdė
jo. Jau laikas atitaisyti šią mūsų 
pačių sau daromą žalą. Ne
pamirškim fakto, kad ordino ka
riuomenė išsirikiavo tarp T e n 
nenbergo ir Gruemvaldo, o są
jungininkai prie Laubeno ir Lud-
wigsdorfo kaimo, o tikras mūšis 
vyko link Tannenbergo, o 
Gruenwaldas buvo pasiektas tik 
bėgančių jau sumuštų kryžiuo-

(Nukel ta i 7 pusi . ) 
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OPEN HOUSE 
Sunday, July 27, 

I to 4 p. m. 
3636 W. 60th STREET 

3 king-sized bedrooms. 2 full baths. 
Full bsmt. Garage. A great buy. Cail 
now! 

• 
3556 W. 60TH PLACE 

3 large bedrooms. Only S yrs young. 
2 baths. Super kitchen. Basement 
Central air. Call now! 

• 
6604 W. 64TH PLACE 

Lovely 2 bedrm. condo, 5 yrs. young. 
Sharp kitchen & bath. Near shopping 
and buses. Sure beats rent. Call now! 

O 'BRIEX FAMILY REALTY 

3430 W. 63KD ST . — 434-7100 

illllllltllliuilllllllllllllllllllllliuilllllllllt 

riuomenės jau žygiavo į ordino 
pasienį, ieškodamos tinkamos ' ;:ninni -ninifniumiiii i i 
vietos kautynėms arba, geriau sa
kant, ieškodamos ordino kariuo
menės, kurią norėjo išprovokuoti. 
Tuo tikslu pasukta kaire krypti
mi link Draventos upės prie Kau-
emick, kur stovėjo vokiečiai. Bet 

I Vytautas, išaiškinęs savo takti
ką Jogailai, greit pasuko į dešinę 
minėto Gilgenburgo kryptimi. 
Šituose manevruose ka p tik Vy
tautas pasižymi kaip karo vadas: 
greit apgalvodamas situaciją ir, 
padaręs savo išvadą pagal esa
mas aplinkybes, savim pasitikė
damas, darė naują sprendimą pa
gal tas aplinkybes. 

Ordinas, kaip ir Samsonovas 
504 metais vėliau, nesuprato są
jungininkų tikslo: galvodamas, 
jog jie, nusigandę kryžiuočiu bai
sios kariuomenės atsitraukia ir 
nenori mūšio, nusprendė juos 
vytis. Pasukęs keletą kilometru i 

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

3751 W. 63rd Stree t 
Chicago's most elegant and Newcst 

Itallan Ttestaurant 
PARTIES TO 200 — 2 ROOMS 

P H O N E — 585-3002 
ITALION CUISlNE SUPREME 

Open weekdays till 11:30 p.m., 
Saturdays ttll 1:00 a.m. 

A P P L I A N C E S REFTNISHED 
In Your H o m e 

T'pdate your kitchen appUances. re-
frįgerators, dishwa.<;hers. compactors, 
range hooda, freezera and metai 
cabinets with • New coiora • No 
mess • Likę new finish • Guaran-
teed CJuality "VVorkmanship. 

FREE PHON'E ESTIMATES. 

ABBOT — TeL 361-4348 

U A L I 8 I A T I 

Ant Shertdan Road 
CONDO — NO MONEY DOWN 

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

— o — 
Taip pat parduodamas "Stodio 

apartmeaf'. Visi dideli kambariai. 
Savininkas Vacys 

Skambint 769-6259 arba 436-966" 

ST. TURIBUS PARISH 

4 bedrooms, IVa bath*. Finished 
bsmt. Hot water beat. Air cond. 2 
car garage. Immed. poss. Low 80's. 

Call 7C7-51M 

OPEN HOUSE 
Sunday, July 27, 1 to 4 FM. 

4512 W. 6 3 R D STREET 

H E L P VV.ANTED — VYKAJ 

MACHLMST JOURNEYMAN 
Lathe and Mill Operator able to do 
own setups. Mušt have own tocls. 
Good salary and beneflts. Call Pat 
Kruna wiede. 

R E D I N G T O N , I N C . 
3000 Si. Charles Rd., BeUwood, 111. 
287-4200 • 544-7100 

IŠNUOMOJAMA FOR KENT 

ISNUOM. 5 kambarių butas 2-me 
aukšte. Suaugusiems. Marąuette 
Parke. Naujai dažytas, nauji kili
mai. Šaldytuvas, virimui pečius. 
Skambint po 5 v. vak. 471-2239. 

P A R D A V I M U I 

Parduodama apynauja 90 inčų sofa, 
valgomasis stalas, apvalus staliukas, 
komoda ir lova su matrasais. Skam
bint 581-1821 

D £ M E S I O 

kad veja išsigandusį priešą. Tik 
prie Tannenbergo jis pagaliau 
suprato Vytauto tikslą, būtent žy-
giuoti į ordino sostinę Marien
burgą. Didysis magistras, nors 
privargino savo sunkiai šarvuotą 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairiu atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 

iH-mimiiiimiiiimiiiinruiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Parduodamas 2-jų miegamų mūr. 
"ranch" stiliaus namas. Be rūsio. Oak 
Lawn apyl. Skambinkit savininkui 
šiokiadieniais po 6 v. v. tel. 424-0326. 

Apylinkėj 72-os ir Whipple. 
Labai švarus 2-jų miegamų mūri
nis namas. Daug priedų. $48,500. 

Skambint — 925-9250 

Savininkas parduoda 5 kambarių 
mūrinį bungalow. 

Pilnas rūsys. Mūro garažas. Mar
ąuette Parke arti mokyklos ir 
bažnyčios. Tuojau galima užimti. 

Skambint — 434-6236 

<New Two-flat wi th 3 bedrooms 
each. IV2 baths . Basement zon-
ed for store, wi th % bath. 

C B B I E N F A M I L Y REALTY 
TeL — 434-7100 

5 Kambarių "ranch' 
namas. 

sti l iaus 

O L Y M P I C I N N 
Home of Polish-American SMORCASBORD Homestyle Cooking 

• CARRY Ol'T SKHVICE Bancjuot Itoom A\allable For 
• PAKKING IN PwKAR SmalI Parties. Meotings A a l 
• COCKTAILS Fum-ral l.unchoons. 

5111 South Kedzie Avenue — Tel. 776-0795 
C>i>en Daily 3:45 For Brrakfast I-nnoh 11:30 to :i; D I M K T 3 to 9 

tas . 

Kad kariuomenių telkimas bū
ru apsaugotas, jos pirmiausia žy
giavo toli nuo ordino sienų, o 
antroj eilė' buvo iš anksto susi
tarta su Jogaila, kad šis pasiųs 
keletą vėliavų apsaugoti lietuvių 
persikėlimą per plačią Narevo 
upe. Kas nelengva įvykdyti pon-
toniniu tiltu. Čia Vytautas vėl 
pai >de save karvedžio gabumą: 
nepamirškim, jog tais laikais til
tų statyme technika — inžineri
ja — buvo primityvi, o perkelti 
apie 15,000 šarvuotų raiteliu ir 
25,000 pėstininkų (pagal J. Dlu
gošo duomenis) buvo nemažas 
reikalas, be to, gurguolių ir arti
lerijos traukimas, be abejo, buvo 
milžiniškas istorinis atsitikimas, 
O ypač karo eigoje, kada (priešas 
visuomet galėjo lietuvius apgulti 
kaip tik jiems bepersikeliant per 
Narevą. 

Birželio 29 dieną Didysis Lie
tuvos kunigaikštis, prisiartinęs 
prie Narevo upės, nors jau buvo 
60 metų amžiaus, bet prityręs rai
telis ir 30 metų karvedys, iš'sitie-
sė ant balno, tartum ko ieškoda
mas, jo vyriausias padėjėjas Vil-

šį sykį pasirodė tvirtai nusista 
tęs sekti plano vykdymą iki pasku
tinio taško. Tuo jau įtikino Vy
tautą keletą savaičių prieš kariuo
menių susijungimą. Kol dalis 
lenkų kariuomenės gulėjo Ploc
ke, vaidindama besiruošianti pul 
ti ordino pasienį, šis jau teriojo 
šiaurines Lenkijos žemes, mėgin
damas lenkus išprovokuoti ir pa
sirinktoje vietoje juos sumušti, 
kaip vėliau tai padarė Luden-
dorffas. 

Nustatę paskutinę įplano deta
lę abu Gediminaičiai nedelsdami 
pradėjo žygiuoti link Prūsijos, 
kurią pasiekė po 4 dienų. Jau lie
pos 13 dieną jie užėmė Gilgens-
burgą, kur sunaikino vokiečių į-
gulą. 

Čia bestovint sąjungininkai ga
vo skaudų pranešimą, kad vokie
čiai sumušė lenkų pasiųsta į Pa
marį kariuomenę, be to, Vokie
tijos imperatorius paskelbęs karą 
sąjungininkams. 

Bet karo eigos jau niekas ne
galėjo sustabdyti, tik pats kauty
nių rezultatas. Tad, nors Jogaila 
labai nusiminė, bet Vytauto vi
suomet remiamas atsikvošėjo ir, 

£itiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiii)iiiiiiiiiHiiii!iiniiiiifutHiiiiiiiiuiiniuiinumiifiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

| ALEKSANDRAS STULGINSKIS 1 
1 A T S I M I N I M A I | 
| Spaudai paruošė a. a. J O N A S RAČKAUSKAS (1903-1979) | 

= Aleksandro Stulginskio knygų serijos § 

= redaktorius J. A. RAČKAUSKAS, Ph.D. I 

5 Išleido Pedagoginis Li tuanis t ikos Institutas s u Dr. Jono 5 
S ir Dr. Aldonos Juozevičių parama. Spaudė M. Morkūno I 
3 spaustuvė. Knygos kaina s u persiuntimu $12.85. 1 

3 miegamieji, 2 vonios. Kilimai vi
suose kambariuose. Įrengtas rūsys. 2 
mas. mūr. garažas. Šoninis įvažiavi
mas. Pietvakarių miesto daly. 

Skambint 582-8274 

N A U J A V I E T A 
Susitart i telefonu 

Valdis Real Estate 
2644 W. 69th Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Lietuviškas restoranas su namu ir 
Įrengimais Marąuette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

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

Mūrinis bungak>w Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par-
luoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. B3rd Street 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 

Worth, I1L Condonunium parduoda
ma — 2 miegami, V/į vonios, "uti-
Uty" kamb. Skalbimo ir džiovinimo 
maš. "Eat-in" virtuvė. Kaina $49,900. 
Skambint po 6 v. v. 423-7854. 

Marąuette Parko apyl savininkas 
parduoda 4 miegamų mūr. namą. Mo
demiška virtuvė. Centr. oro vėsini
mas. Garažas. Skambint 476-338» 

SAVININKAS skubiai parduoda 
švarų mūrinį 2-jų butų namą. Apa
čioje 5 kamb. (2 mieg.); viršuje 
6 kamb. (3 mieg.) ir kambarys 
rūsy. 2 maš. garažas. Naujas sto
gas. 65-os ir Artesian apylinkėje. 
Skambint nuo 1 iki 7 vai. vaicaro 
telef. — 434-8791. 

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

Mūrinis. — UĄ aukšto. 6 ir 4 kamb. 
$45,000. 

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

Medinis — fjg aukšto. 5 ir 3y2 
kamb. 2 auto garažas. Tik $29,000. 

VAINA REALTY-925-6565 

M I S C Ę L L A N E O L S 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4056 Archer Ave. 
Chicago, m. 606S2, teL 927-5980 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiMiiiiiiimiuiiniiniiHiitt 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

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

V A L O M E 
KILIMUS IR B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame -
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S — TeL R E 7-5168 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARMA . \ORKnUEX£ 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūš:e» 

prekės. Maistas i i Europos sandėliu. 
2608 \V. 6» St., Chicago, II. 8082a 

TEL. — WA 5-2787 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą.. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greita:, ga
rantuotai tr sąžiningai. 
4514 S. Taiman Ave . 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

iHiiiiiiiiiiiiMiituiiiiiiiimiiuiniuiiiiiMii 

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

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

S E R A P I N A S — 636-2960 
ItUllilIlIliilIlIlIlIlIlIlIUUUUllUUlUUUilII 

t>^f><S^'^^S-^>S>^^^>S^i^S^i^S>^ 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, | 
Chicago, 60629 

= DlinoiB gyventojai dar prideda 72 et. valst i jos mokesčio. į 

5ltimHtlNHlUIIIHUIUIItnillUliHllUIHHHIUHini1IIIUl!UIH;!l!!!irllllUIII!lllimil1in 
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B. KRIKSTOPAITIS 

J Ū R Ų K E L I A I S 
(Jurų kapitono atsiminimai) 

Išleista autoriaus te isėmis 1979 m. Didelio formato . Kie
ti viršeliai. Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiun
timu $11.10- Užsakymus s iųst i : 

DRAUGAS, 1,51(5 W. 6Srd Street, Chicago, m. 60629 
niinojaus gyventojai dar prideda 60 et. valst ijos mokesčio 

REMJVGROUP 
U.S.A." 

We'li help you mokethe right movė. 

JE I GALVOJATE 
PIRKTI AR PARDUOTI 

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S, Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operatel 

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

Tel. — WA 5-8063 

ilIHIlIlIHIlIllIlIlIltlIlItlmilllllliUIlIHIUI 
!; įvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai i i mūsa sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 S t , CSiicago, YA. 60628 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinaa 
ililIlIlIlIlIlHIIIHIIlIlMIliUUlIlIllIlIlUUlil 

Amerikos lietuviu 
Ekonomine Veikla 

Vincas l i u l e v i f i u s 

Išleido Pedagoginis Lituanis
t ikos Institutas 1980. 224 pusi. 

Spaudė Morkūno spaustuvė. 
Knygos kaina s u persiunti

m u $8.85. 

Užsakymus s iųst i DRAUGO 
adresu. 

Dlinois gyventojai prideda 48 et. 
valstijos mokesčio. 

10<7c — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
Telef. — OA 4-8654 

3208 y , West 95th Street 

iiHtiiiiiiiiHuntiiiuuiiiimiiimiiimiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N a m ą pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Av. — 778-22SSĮ 

IlilIlIlIlItlUIIIHIMIHMIHIIIHIiHimiHiaU i 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE. 
oes jis plačiausiai skaitomas lie-
•jv-ių dienraštis, gi skelbimų kmi-
•ioa vrs iistems prieinamos. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiunut 

M. A. $ I M K U S 
INOOME TAX SF31V1CE 

NOTARY Pl 'BUC 
4259 So. Haple* -od, tel. 254-7150 

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

kitokia blankai. 
-IIUIMIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIMI11IIUI1UI1UIIII1I 

jiiuuiiuiiiiiMiiiiimiiiiiiiiiuiimiiiiiuiu 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

• 
• • 

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

Apsilankykite \ "Draugo" ad
ministraciją in pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams-

"Draugo" adresas : 4545 We«t 

ftSrd S t , Chieaco. UI. 60629 

iiiiiiitimtmiiiniiitifiiifiiiiiiuiiiiuiiiiini 
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Perskaitę "Draugą", duokite 

jį kitiems pasiskaitytL 



MOSU KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 

IŠLYDĖJOME l 
AMŽINĄ ĘĖVYNE 

Liepos 17 d. anksti rytą miesto 
ligoninėje skaudžios ligos ir skaus 
mu išvarginta iki paskutinės že
miškojo gyvenimo akimirkos rū
pestingai mylimo vyro Henriko 
ir sesutės Salomėjos globojama 
mirė gailestingoji sesuo Viktorija 
Ulrichienė pačiame amžiaus stip 
rūme 

Velionė gimė Lietuvoje ir ten 
gyveno iki 1944 m. Karo audra 
buvo nubloškusi į Prancūziją. 
1956 m. atvyko su vyru į Ameri
ką ir apsigyveno Worcestery. Pa
siekė gailestingos sesers profesiją, 
išlaikė Massachusetts valstijos 
reikalaujamus egzaminus ir dir
bo Šv. Vincento ligoninėje, kol 
negailestinga liga palaužė jos svei 
katą. 

Priklausė Šv. Kazimiero parapi 
jai. Kūnas buvo pašarvotas laid. 
dir. Dirsa-Kazlausko nam. Kars
tas skendėjo gėlėse. Daug žmo
nių aplankė ir meldėsi už velio-1 
nės sielą. Vakare k u n B. Uždavi

nis, MIC, sukalbėjo maldas. Lie
pos 19 kūnas buvo atlydėtas į Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčią, 
kurioje už a. a. Viktorijos sielą Šv. 
Mišias atlaikė parapijos asisten
tas kun. B. Uždavinis, MIC. Jis 
pasakė ir pamokslą. Kartu konce-
lebravo kun. J. Bakanas ir kun. 
A. Yankauskas. Giedojo parapi
jos vyru choras, solo V. Roževi-
čius. Vargonais grojo muz. V. Bur 
dūlis. Bažnyčioje dalyvavo ir i 
kapus palydėjo daug žmonių. Ka
puose religines apeigas atliko 
kun. B. Uždavinis. Vyrų choras 
su visais dalyviais sugiedojo Vic 
paties Angelas. Taip mirtis retina 
mūsų kolonijos lietuvių eiles be 
pasigailėjimo. 

Nuliūdime pasiliko vyras Hen
rikas — narys dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos, sesuo Salome 
Burdulienė su šeima Worcestery. 
Ji su vyru Jonu taip pat yra šau
liai. Liko trys seserys Lietuvoje ir 
kiti giminės Lietuvoje ir Ameri
koje. 

Ilsėkis miela a. a. Viktorija 
Viešpaties ramybėje, nors sveti
moje, bet svetingoje Amerikos že 
m ė j e 

T R U M P A / 

Regina Klimavičiūtė birželio 
mėnesį baigė studijas North Ėas 
tem universitete, Bos tone Pasi
rinko medicinos seselės profesiją, 
kurioje nuo rugsėjo mėnesio ir 
pradės dirbti. 

Buvęs Kauno operos solistas 
Ipolitas Nauragis buvo susirgęs 
ir keletą dienų gulėjo Šv. Vincen 
to ligoninėje. Jis yra keletą metų 
buvęs Šv. Kazimiero parapijos var 
gonininkas ir paFapijos choro di 
rigentas. Linkime sveikatos. 

Kunigas Albinas Yankauskas, 
Šv.Denis parapijos, East Douglas, 
asistentas, vyskupo Bernardo Fla-
nagan patvarkymu laikinai tor»-
ipačioms pareigoms perkeliamas į 
Šv. Aloyzo parapiją Gilbertville. 

Iš Kolumbijos buvo atvykusi 
Totoraitienė aplankyti savo duk
terį Virginiją Norkevičienę su šei
ma ir kitus gimines. Liepos 19 d. 
Agota ir Bronius Norkevičiai mar 
čios mamytei Totoraitienei save 
namuose surengė išleistuves. 

Liepos 13 d. daug mūsų kolo
nijos lietuvių buvo nuvažiavę 
pas Tėvus pranciškonus, Kenne-
bunkport, Maine. ALRK Moterų 
sąjungos 5-ta kuopa buvo suorga 
nizavusi autobusą ir dar nesutal
pino visus norinčius važiuoti, 
nors autobuse tilpo 49 asmenys. 
Kiti važiavo savo automobiliais. 
Oras buvo labai puikii* ir Lietu
vių diena labai gražiai pasisekė. 
Žmonių buvo daug. 

J. M. 

Kenosha-Racine, Wis. 
U F T U V I U G E G U Ž I N Ė 

LB Kenoshos — Racine apyL 
valdyba ruošia gegužinę, kuri 
įvyks 1980 m. liepos 27 d, V.Bag 
dono sodyboje, 901 Sheridan Rd., 
Kenosha, W i s . Pradžia pirma 

j valandą po pietų. Galės ime ska-
I niai papietauti ir atsigaivinti prie 
\ baTo ir Michigano ežero. Prime-
'• name, ikad mūsų LB apyl. kas 
; metai keliais šimtais doi. pare-
; mia bendrą tautinę ve&lą. Ge-
, gužinė sudaro pagrindines meti-
i nes pajamas. 

Nuoširdžiai kviečiami vietos ir 
j artimesnių kolonijų tautiečiai, 
i prie ežero ir topolių pavėsyje pra-

TANNENBERGO MŪŠIS 
f Atkelta iš 6 pusi.) 

čių. Tannenbergas tad yra tikras 
to mūšio vardas ir nemėginkim 
jį keisti ir sulietuvinti. Tai dary
dami nenoromis sumažiname 
šio tikro Tannenbergo istorinį į-
vykį ir padidiname vertę ano ne
tikro "Tannenbergo". 

Šiandieną teisybė išėjo į šviesą 
ir viso pasaulio istorikai atitaiso! 
tą slavų grobuonišką pasisavini-! 
mą, būtent, dviejų lietuvių veda
ma sąjungininkų kariuomenė ste
buklingai gerai suplanuotam to 
amžiaus kare, — frontas ėjo nuo 
Baltijos jūros prie Klaipėdos pa
lei visą pasienį tanp Lietuvos ir 
Prūsijos, siekdamas Lenkiją, Mo-
zūriją iki Pamario ir, nors Lenki
jos karalius buvo laikomas kaipo 
simbolišku aukščiausiu vadu, 
faktmai visur pabrėžiama, kad 
didysis Lietuvos kunigaikštis, ku
ris, nors nebuvo karūnuotas, jau
tėsi esąs ne menkesnis už kitus 
karūnuotus valdovus, kaip tikras 
Lietuvos imperatorius, buvo tik
ras to karo (ir ne tik Tannenber
go mūšio) laimėtojas. Pačiam 
mūšy Vytautas stojo kaip Lauko 
vadas (Feldmaršalas) ir vedė vi
są kautynių eigą, kol Jogaila sto
vėjo strateginėj vietoj, apsuj> 
tas 60 riterių, išrinktų i§ ištiki-
miausiuju, kurie jį saugojo. 

į Reikia dar priminti, kad, kai 
po keletos valandų kairysis ordi
no sparnas pirmiausiai puolė lie
tuvius su 17 vėliavų (pulkų) ir 
pastūmė juos atgal, Vytautas, 
sekdamas iŠ totorių patirtą takti
ką prie Vorksloa, pasitraukė nu
duodamas bėgąs. Kryžiuočių mar 
salas VVallenrode, manydamas, 
kad lietuviai sumušti, padalino 

savo jėgas: 8 vėliavos puolė liku
sius mūšio lauke lietuvius ir smo 
lenskiečius, o 9 vijosi pasitrau- ] 

kiančią l ietuvių kariuomenę, ku 
ri susirikiavo prie gurguolių ir 
lanku atsisuko į du sparnus ir ap
supo kryžiuočius. Cia žuvo penk
toji ordino kariuomenės dalis, o 
lietuviai grįžo į mūšio lauką ir 
susirikiavę puolė VVaJlenrodo li
kusias 8 vėliavas, kurios iki tol 
nepralaužė likusių lietuvių ir 
smolenskiečių linijų. Čia žuvo 
pats Wallenrode, bet ne tiktai jis. 
Prie lietuvių sparno, matydamas 
pralaužtas "VVallenrodės eiles, di
dysis ordino magistras stojo į ko
vą ir, reikia pripažinti, herojiškai 
kariavo su savo paskutiniais at
sargos riteriais, buvo keletą kar
tų sužeistas ir (paskutinį smūgį 
gavo nuo lietuvio raitelio. 

Šio straipsnio tikslas yra paro
dyti istorijos mėgėjams, kaip kar
tais įvykiai kartojasi. Šiuose dvie
juose, nepaprastai panašiuose 
mūšiuose, nors juos skiria dau
giau kaip 500 metų, pasirodė, 
kad strategiškos galvos sugeba 
panašiai suplanuoti ir įvykdyt' 
savo planus, kurių pasisekimas 
atneša didelius laimėjimus. 

Šis garbingas dviejų Gediminai-
Čių sugalvotas ir matematiškai 
įvykdytas karas davė ateičiai mil
žinišką pavyzdį karvedžiams. 
Pulkininko Oskaro Urbono žo
džiais, net Napoleonui . Prie to 
reikia pridurti, ypač Ludendorf-
fui ir Hindenburgui , kurie, be a-
bejo, išstudijavo Lietuvos impera
toriaus karo manevrą, o ypač jo 
mūšio taktiką, ir nepadarė Ulri -
cho von Jungingeno padary
tų klaidų. 

Rio de Janeiro 

I 

Iš Jūros dienos iškilmių Union Pier, prie Michigano ežero, to 
Vitalis Utara 

leisti keletą valandų. 
— L B Kenoshos — R<acine 

apyl. valdybą sudaro P. Petrušai-
tis —pirm., V. Paukštelis — vi-
cepirm., Tadas Bauža —sekr., Br. 
Jaras —kasininkas, L. Pliura 
vald. narys. 

Br. Juška 

Omaha, Nebr. 
LIETUVIŠKAS M A I S T A S 

Šrame mieste le idžiamame ma
gazine "Omaha", kuriame Skel
biama visos žymesnės ir geresnės 
lankytinos vietos, muziejai, teat 
rai, parkai, pirmaujančios kavi
nės, restoranai, kepyklos ir k t 

Liepos mėn. "The best of OMA 
H A I N 80's" įdėta nemaža nuo
trauka Vytauto ir Stefanijos Mac
kevičių vienintelės lietuviškos 
kepyklos savininkų Omahoje. 
Jiems pripažinta, k a d "Their den 
ss dark breads ar unexe!H-ed" ir 
kad '"'Lithuanian rey is a saur-
douigh made the European way 
— thats i s no shortauts". 

Kepykla nedidelė, todėl dažnai 
jiems sunku patenkinti v is augan 
č:ą klijentūrą. D u o n a užsakoma 
net į Oregoną, Arkansas, Idaho, 
South Dakotą, Kansas ir kitur. 
Kepami ir kiti įvairūs saldūs ke
piniai. Ypač, didelė paklausa tor
tų. Malonu lietuviams, k a d mū
siškių kepykla, šalia didžiųjų, 
įeina į pirmaujančią vietą. 

PAVOJINGIAl 

L I G A — Vfc 

Stat is t ikos duorr 
kad paskutinio met 
giausia l iga yra vė 
l iga sergančių ir m 
č ius paskutiniais me1 
lenkė k i tų ligų pase 
lin inkai atsidėję iesk 

A.tA.B 
žmonai dr. A 
DONAI ii jos 
artimiesiems i 

jos dukroms l 
BALAŠATTIEK] 
užuojautą ir 1 

EUROPOS KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ KONGRESAS 

Lisabonoje, Portugalijoje, s . 
m. birželio 24-25 d. įvyko XXI-
m a s Europos Krikščionių demo
kratų unijos kongresas , š iame 
kongrese dalyvavo v isų V. Eu
ropos kraštų krikščionių demo
kratų partijų atstovai . Lietu
vių Krikščionių demokratų są
jungai a t s tovavo inž. A. Vens-
kus, L K D S centro komiteto vi
cepirmininkas tarptautiniams 
reikalams. 

Viena iš svarbiausių kongre
so temų buvo "Žmogaus teisių 
pagarba ir jų ugdymas", kuri 
užėmė didžiausią programos da
lį. Šia tema kongreso plenumo 
sesijoje vienas iš pirmųjų kal
bėjo inž. A. V e n s k u s , iškelda
m a s Žmogaus te is ių pažeidimus 
pavergtoje Lietuvoje — tauti
nėje, religinėje, kultūrinėje, so 
cialinėje ir ekonominėje srityje. 
Savo kalbą L K D S ats tovas bai
g ė atsišaukimu į kongreso da
lyvius, kad j ie solidariai ir tvir
tai remtų pavergtų lietuvių lais 
vės kovą ir jų teisę į nepriklau
somą gyvenimą. 

Kongrese dalyvaujančių krik
ščionių demokratų partijų at
stovų tarpe m a t ė s i eilė V. E u 
ropos kraštų vyriausybių narių, 
parlamentarų, senatorių, ta ip 
pat Europos parlamento narių. 
Svečiais dalyvavo Pietų A m e 
rikos, Afrikos ir Azijos krikš
čionių demokratų partijų 
atstovai. X X I - m o j o Europos 
Krikščionių demokratų uni
jos kongreso dalyvius gražiai 
globojo Portugal i jos Krikščio
nių demokratų partija, kariai 
vadovauja min. Freitas do 

i Amarai. Portugalijos vyriausy
bės vicepirmininkas ir užsienio 
reikalų įainisteris. 

Jaunystes mokslo 

Viktorija 
mirus. Jos sesers 
gyvenančiai DANT. 
CELEI VASUJAU! 
Mu šioje sunkioje 
ta Uūdti a 

-mniiHHimiiiiHHHiini! 

j L IETUV 
(Lithuan 
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: formoje. Išleido B 

: Mokyklinio an 
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192 pusi. Spaudė 
t a i s viršeliais. 1 
s iųst i — 

DRAUGĄ 

% 

r^ 
K U J 

Edmondas Koa 
harmonizuotas liam 

litedo dr Joki 
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Užsakymus s 

Perskaitę Dra 

DRAI 

ias suruošė Chicagos jūros šauliai. Kalba (kairėje) 
Nuotr. P. Malėtos 

SIA 
YS 

;nys rodo, 
pavojin-

;ys. Vėžio 
runų skai-
tis toli pra 
oje. Moks-
• būdų už

kirsti kelią vėžio ligos plitimui, 
bet išdavos vis dar nesėkmin
gos. Pastaraisiais metais radosi 
mokslininkų, kurie daro įvairių 
spėliojimų. Pavyzdžiui, ka i ku
rie teigia, jog vėžio l igos svar
biausiu sukėlėju yra meksfal-
tuoti keliai... š i a linkme JAV 
daromi tolimesni tyrimai. Jei i š 

šiais r 
[giau ji 
niausią 

IVARDUI NAKUtlUI minis, 
DONAI, dukroms LE0NIUJJU, AL-
ryrui, sūnui EDVARDUI ir kitiems 
siškiame gilią užuojautą. 

Marija Mileriene 
Izolda ir Kęstutis terniai 

M ZIZNIAUSKIENEI mirus, 
YLTTAI MSVYTIENEI ir AURELHAI 
I ir ]ų ŠEIMOMS reiškiame gilią 
artu liūdime. 

Eugenija Nasvytyte 
Ramute Alminauskienė su seimą 

raugei, 

A. + A. 
Sakalienei-Vasiliauskaitei 

likusioms dukr«re GR02VYDAI, Australijoje 
"EI ir Lietuvoje likusiai veikmes sesutei MAR-
iCAITEI, giminėms ir kitiems artimiesiems reiš-
ikausmo valandoje nuoširdžią užuojautą ir kar-

JONAS KRISCI0NAS 

UllIliUmUimUHitlltliHlIHHUHnuniHiiHliSlHHilIHilHI^ 

I Š K A S G A L V O S Ū K I S { 
an Heritage - Jigsaw Puzzle) | 
tuvos žemėlapis i i 551 gabaliukų galrosukio r 
ltic Aa»ociate, Boston, "' 

baus, jaunimui padės išmokti Lietuvos Isto- H 
iausiaa vietoves, supažindina su jos gagai* iffiaia \ 
lidimas tinka ne tik jaunimui, bet ir kiek- S 
tinkamai praleisti laika. Kaina S12.&5. Ekstra : 

inois gyventojai prideda 78 et. valstijos mo- s 
r siųsti: s 

18 W. 63rd SU OiteHfc IL 60629 | 
miuiiiiiiiiaiiimiiuiiiiiiifiiuimniHiMMiiiiiimtmiiiii* 

NIO VARGO KELIAIS 
Juozas Kaributas 

m e t ų teatrinio darbo sukakčiai paminėti. 
Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie-
aina ro persiuntimu $10.30. Užsakymus 

J, 4545 W. 6Srd St., Chioago, DL 00628. 

• ^ 

y 

TAS ŠALTINIUS 
: ^ 

k ir Jonas Glrljotas įdainavo 27 populiariąsias 
es dainas su penkių įvairių instrumentų palyda. 
« s Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo programos 
ing, N. J. 
albumas su persruntimu kaiouoia 114.96. 111. gyv. 

os mokesčio. 
{Sti: 

DRAUGAS, 45*5 W. »Srd St„ Chicago. IL SOS2S 
y 

gą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

JGAS, šeštadienis , 1980 m Uepoa mėn. 2 6 d 

aai&kėtų, kad svarbiau-1 
ž i o l igos sukėlėju y r a | 
ltuoti keliai, t u o atveju) 
š k o t i naujų būdų keliam 

IU Vakarų Vokietijos 
įinkų nuomonės dėl vėžio 
3. Jų spaudoje neseniai 
*asirodę informacijų, esą 
L į sv iestą dažų, kurie, 
jar aiškėja, y r a vienas iš 
ukėlėjų. Tatai esą nusta-
arant bandymus su žiur-
Vėžio l igų y r a daug rii-
į kurios, pasak tyrėjų, iž
as. Mokslininkų nustaty-
l vėžys darosi v i s pavojin 
liga, kadangi pastarai-

aetais pasitaiko vis dau-
10 susirgimų, kurie dai
li baigiasi mirtimi. 

Taigi, kai kurie > 
mokslininkai teigia, kad 
nuomonės, kad vėžio lig 
lia ne kokios nors baci 
dėl ki tų priežasčių pasir 
daugiausia dė l nuolatini 
zinimų ir panašiai. Jei U 
sirgusieji kreipiasi į s 
tus, sako vokiečių mc 
kai, vėžio pašalinimai 
lengvesnis. 

— Į Darvino uostą I 
joje atplaukė iš Anglij< 
dėlė jachta, kuri atliko 
kelionę per Atlanto ir 
vandenynus. To burlaiv 
sudarė Kolės šeima. k\ 
dovavo 92 m. amžiaus 
Emilija. 

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

3 V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. DAI1 

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

3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i L A 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 -

0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 - 1 7 

Mažeika ̂ Evan 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN A* 
T e l . 7 3 7 - 8 6 0 0 - 0 1 

9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tei. 422-2000 

P E T K U S 
V1ARQUETTE FUNERAL HOI 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Narį 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SON 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7 
1028 Southwest Highvvay, Palos Hills, ILL Tel. 97. 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfjyette 1 

JURGIS F. RUDMIN 
319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 5 

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

rokiečių 
prieita 

ą suke-
los, bet 
eiškiant 
ų suer-
liku su-
pecialis-
tkslinin-
i būtų 

Lustrali-
38 nedi-
i tolimą 
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9 8 5 2 
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ai 
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-1911 

2-1003 



DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. liepos mėn. 26 d. 

x Dr. Adolfui Deltai, "Drau
go" rėmėjui, šiandien, liepos 26 
d, sueina 70 metų amžiaus su
kaktis. Ta proga jis šaulių na
muose turės kartu su savo žmo
na Marija ir artimaisiais drau
gais pietus, kuriuose žada da
lyvauti sukaktuvininko šeimos 
draugai iš Venecuelos ir iŠ 
JAV. Dr. A. Delta šiaurinėje 
Chicagos dalyje turi puikiai 
įrengtą gyvulių ligoninę. 

X Alisa ir Vincas Baltruko-
niai iš Melbourno, Australijos, 
jau kuris laikas lankosi Jung
tinėse Amerikos Valstybėse ir 
Kanadoje. Šiuo metu svečiuoja
si Chicagoje. Atvykę į "Drau
gą" jie domėjosi spaudos dar
bais, pasikalbėjo su redakto
riais, painformavo apie lietuvių 
veiklą Australijoje ir įsigijo 
naujų leidinių, meno dirbinių ir 
plokštelių. Alisa Baltrukonienė 
yra spaudos žmogus, redaguo
ja 'Tėviškės Aiduose" moterų 
skyrių. Ateinančios savaitės 
pradžioje išvyksta į Los Ange
les, o rugpiūčio 2 d. išskrenda 
atgal į Australiją. 

x A. a, Lietuvos operos sol. 
Vlado Baltrušaičio penkerių me 
tų mirties sukaktį Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos choras 
paminės šį sekmadienį, liepos 

X Česlovas GrincevlČius, ank 
sčiau dirbęs "Draugo" redak
cijoje, sergant redaktoriui Aloy 
zui Baronui, sugrįžo dirbti re
dakcijoj. Redakcija džiaugiasi 
susilaukusi prityrusio redakto
riaus savo tarpe. 

X Kun. Pranas Skrodenis, 
Marijonų Šv. Kazimiero provin
cijos ekonomas, buvo išvykęs 
pasilsėti pas savo brolį kun. Jo
ną į Kankakee, BĮ. Pabuvęs 
porą savaičių ir išvengęs didžių
jų karščių, jis grįžo į Chicagą 
ir vėl pradėjo eiti savo parei
gas. 

x Dr. Bronius Povilaitis, gy
venęs Tilsonburg, Ont., Ka
nadoje, lankydamasis "Drau
ge", įsigijo lietuviškų knygų net 
už 48 dol. 

27 d., 10:30 vai. r., pagerbda- j t o r a n o ^ ė j e b u v 0 p a g e r b t a ^ 
mas savo buvusį dirigentą ir i vienuoliško gyvenimo auksinio 
nuoširdų m o k y t o j Per Mišias į j u b U iejaus proga. I pagerbimą 
su choru kartu giedos Verdi "Li i s u s i r i n k o 90 l a b o r a t o r i j 0 8 tar
iamo galios" giesmę sol. Mar
garita Momkienė. 

x Antanas Ganronslds, čika-
giSkis, įteikė 10 dolerių auką. 
Labai ačiū. 

x Dr. Kastytis Latoža, Oak 
Lawn, BĮ., yra nuolatinis "Drau 
go" rėmėjas. J J dabar, atnau
jindamas prenumeratą, atsiuntė 
25 dolerių auką. Maloniai dė
kojame ir skelbiame Garbės 
prenumeratorium. 

x Emilija Tutlienė, gyvenan
ti MarquetteParke , turi svečių 
— tris savo anūkus, atvykusius 
iš Seattle, Wash. Ji kartu su 
jais aplankė "Draugą", prasitę
sė prenumeratą, įsigijo įvairių 
lietuviškų meno dirbinių ir anū
kus supažindino su spaudos dar 
bais. Jos anūkai — Heatbera 
ir Steponas, Mrowice kartu su 
savo motina jau daugelį metų 
gyvena Seattle. Ten už kiek lai
ko žada persikelti ir Emilija 
Tutlienė. šia proga "Draugui" 
ji įteikė 20 dol. auką spaudai 
stiprinti. Už auką nuoširdus 
ačiū. 

X Sofija Plenienė, Oak Lawn, 
BĮ., savo laiške nusiskundė ne
tvarkingu pašto patarnavimu, 
kurio dėka nepunktualiai gau
nanti "Draugą". Tačiau atnau
jino prenumeratą ir aukojo 10 
dolerių. Maloniai dėkojame. 

x Kostas ir Justina Prelgaus 
kai iš Grand Rapids, Mich., bu
vo į Chicagą atvykę, lankė savo 
bičiulius. Užsukę į "Draugą", 
tarėsi su dienraščio vadovais 
lietuviškos veiklos pagyvinimo 
klausimais, domėjosi spaudos 
darbais, paliko 25 dolerių auką. 
Už viską dėkdjame. Į "Draugą" 
Prelgauskus atlydėjo čikagiškė 
Rožė Miliauskienė. 

x "Džiaugiuosi, kad Drau-! 
gas tvirtai ir ryžtingai kovoja 
prieš bolševizmą ir iškelia jo ne
geroves bei žiaurumus' — rašo 
mums Ona Kornienė iš New 
Yorko, atnaujindama prenume
ratą ir siųsdama auką. Ačiū. 

X Alfonsas Smilgius, East 
nautojų, be to, dar ligoninės va! chicago, BĮ., prie prenumeratos 
dovybė ir Jubiliates sesuo. Bu- mokesčio pridėjo 12 dolerių au-
vo pasakyta gražių kalbų, svei- ; k ą L a b a i ^ ^ 
kinant su tokiu gražiu jubilie-

Lietuvių Tautinių Šokių Šventėje kongr. 
Savickas ir kt. 

E. DerwHiski, gen prokuroras B. Carey su žmona, sen. Frank 
Nuotr. VI. Juknevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Ses. Julia Stankus, šv. Ka
zimiero seserų vienuolijos na
rė ir Šv. Kryžiaus ligoninės la
boratorijos vedėja, ketvirtadie
nį, liepos 24 d., Golden Age res-

x Iinksnmvakaris rug
piūčio 2-rą d., šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Union Pier salėje. Ska
nus maistas, gaivinantis baras, 
visus linksmins A. Stelmoko 
muzika. Kviečiame atsilankyti. I Bendras seselių jubiliačių minė 
Ruošia L. B. Gage Parko apy-; jūnas bus rugpiūčio 16 d. La 
ftnkė, (pr.) barotorijos pareigūnai jau da 

x E E Muskus, Chicago, 
BĮ., parėmė mūsų spaudos dar-

jum, priminti jos įvairūs atlik
ti darbai medicinos ir auklėji
mo srityje ir visų vardu buvo j b u s }° d o l e r i ^ a u k a - Esame dė 
įteikta dovana. Padėkos žodį Į k ine& 
tarė pati ses. Julia, kuri daugelį Į 
metų vadovauja laboratorijai.! 

x Juozas Plačaa, pedagogas, 
"Tėvynės žvaigždutės" (vaikų) 
skyriaus "Drauge" vedėjas, iš
vyko atostogų į Kanadą, tačiau 
spaudos darbus taip sutvarkė, 

' i bar sese'lei linki Dievo palaimos ; k a d TffL skyrius bus įprasta tvan
ka spausdinamas kiekvieną tre
čiadienį. 

RUOŠIA NUOTADHNGA 
POPD3TĘ GAMTOJE 

Margutyje liepos 22 d. po
sėdžiavo LB Marąuette Parko 
apylinkės valdyba. Buvo nuo
dugniai aptarta ateinančių ren
ginių reikalai. Valdybos pirmi
ninkė Birutė Vindašienė supa
žindino posėdžio dalyvius su 
rugpiūčio 17 d. Marąuette Par
ke prie Californijos ir 71 gat
vių ruošiama nuotaikinga po
piete — linksma gegužine. Pir
mininkė gegužinei ruošti leidi
mą gavo. Gegužinė prasidės 
tuojau po pamaldų, 12 valandą, 
ir tęsis, iki bus norinčiųjų pa
pramogauti. 

Žinoma, gegužinei suruošti 
reikia ir talkos. Į jos ruošą 
jungiasi valdybos nariai ir nuo
širdūs kiti talkininkai. Skanių 
valgių paruošimu sutiko rūpin
tis O. Norvilienė. Techniškus 
darbus vykdys Br. Andriukai
tis, A. Kareiva, Kostas JuŠkai-
tis, Danutė Augienė, A. Likan-

| Akademijos ruošimo reikalais j Šeimininkė Anelė Kajokienė pa-
I glaudžiai bendradarbiaujama su kvietė pietų prie stalų čia pat 
kūrėjų savanorių sąjungos Chi
cagos skyriaus pirmininku Juo
zu Tamulių. Akademijos metu 
numatoma iškilminga vakarie-

kieme pastatytų. Pietūs buvo 
geri: dešros su kopūstais, viš
tiena, kugelis ir kiti priedai. Bu 
vo gražių kalbų ir pabendravi-

nė, meninė, daugiausia jaunimo ; mo. Pasivaišinus, pasivaikščio 
atliekama, programa ir gražus i ta, prie stalų net "pinaklį" pra-
pagerbimas kūrėjų savanorių, i dėta lošti. Buvo atvažiavęs ve-

Valdybos posėdžių protokolus žirnelis su mažu arkliuku, ku-
perskaitė sekretorė Aleksandra ; ris sudarė daug įdomumo. 
Likanderienė. Apgailestauta,! Greit atėjo ketvirta valanda 
kad valdybos darbščioji vicepir-Įir reikėjo eiti į autobusą grįžti 
mininkė Rima Sidrienė, šeimai i namo. Važiuodami net dainuo-
išsikeliant kitur gyventi, kurį j ti pradėjome. Visi dalyviai bu-
laiką nebegalės dirbti valdybo- j vo labai patenkinti ir pageida-
je, tačiau ji pažadėjo niekada \ vo daugiau panašių išvykų. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

J. L VUSTYMSE 
— A. a. kun. Pranciškus J . • 

Rimkus, Bostono arkivyskupi
jos laikraščio "The Pilot" re
daktorius, neilgai pasirgęs, vė
žiu mirė Bostone. Buvo palai
dotas liepos 24d ., šv. Mišias r 
atlaikius kardinolui Humberto Z 
Madeiros. Kaip redaktorius jis 
dirbo nuo 1972 m., pastaruoju £ 
metu buvo vyriausias redakto-^ 
rius. Mirė teturėdamas tik 38 
metus amžiaus. Tai trečios kar
tos lietuvis. 

— Sigutė Lenkauskaitė, Cle-
velando "Nerijos" ansamblio 
narė, "Nerijos" gastrolėms Pie-i 
tų Amerikoje pasibaigus, PLBl 
valdybos prašoma pasiliko pa
dirbėti su P. Amerikos jauni
mu. Argentinoje ji padėjo Jau~ 
nimo Sąjungos vadovams reda-; 
guoti jų leidžiamą laikraštėli, <r* 
šiuo metu talkina Venecuelos": 
lietuvių jaunimo stovykloje. 

— Kultūros židinio A. Ma
ceikos vardo biblioteka liepos 
ir rugpiūčio mėnesiais bus už
daryta. 

— Laura Šlapelienė, prof. Ig
no šlapelio našlė, praeitą rudenį 
susirgo. Po ligos buvo senelių 
globos namuose Manhattane, o 
birželio 25 pervežta į Matulaičio 
senelių namus, Putname. 

nenutolti nuo LB darbų ir, kai 
tik galimybės bus, vėl sugrįžti 
ryžtingai dirbti. Už tai valdy
bą jai nuoširdžiai dėkoja. 

i. 3. 
ŽEMAICDŲ KULTŪROS 

KLUBO IŠVYKA 

Žemaičių kultūros klubas su
sirinkimus dažniausiai turi va
diname Anelės name, 4500 So. 

X Buv. L. P. T. "Krivūlė 
vhOw. ^^,xi A .„.u m rvTllr tvermes eiti pasiauko3imo 
f ^ > l f ^ 2*5L ^ * i k e l i u M deimantinio jubilieįus. d., 12 vai. Vyčių salėje ir so- j J -
dely, 47 St. ir Campbell Ave. j x Marija Ročkuvlenė, čika-

Visus kviečia valdyba, giskė skautininke, dažnai pare-
(pr.) ! m i a savo dienraštį. Ir dabar, 

x Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų dr-ja ruošia 
vasarinį pikniką - gegužinę lie
pos 27 d., sekmadienį, šaulių sa
lėje, 2417 W. 43 Street. Bus 
laimės šulinys, skanus maistas 
bei dovanų paskirstymas, šo- Jėzuitų koplyčioje. Giminės, ar
klams gros E. Knolio orkestras, timieji ir prieteiiai prašomi pri-

j atnaujindama prenumeratą, au
kojo 10 dolerių. Labai ačiū. 

x Už A. A. Juozo Tumo ir 
sūnaus Rimo Melas šv. Mišios 
bus atnašaujamos rugpiūčio 3 
d., sekmadienį, 11 vai. ryto T. 

ir kiti. Visus darbus koordi
nuos pati valdybos pirmininkė 
Birutė Vindašienė. 

Pradžia 12 vai. d. Visi nuošir
džiai kviečiami dalyvauti. 

Valdyba 
(pr.) 

siminti velionius savo maldose. 
liūdinti šeima 

(pr.) 
x šv. Mišios už s. a. Oigą 

X Gintaro vasarvietėje, Michi-! Jakubėnienę, antrųjų mirties 
gano ežero kopose, Union Pier, 
jūsų jau laukia nerūpestingos 
ir malonios atostogos. Cia gali 
rasti malonų poilsį ąžuolų pa
vėsyje ar saulės spinduliuose, į prisiminti velionę maldoje 

metinių proga, bus atlaikytos 
liepos 30 d., trečiadienį, 7 vai. 
ryto T. Jėzuitų koplyčioje. Vi
si giminės ir draugai prašomi 

tiek šeimos, tiek pavieniai as
menys. Galima išsinuomoti 
kambarius pagrindiniame name' 
su pilnu išlaikymu arba moder-
niu» vasarnamius prie pat pa
plūdimio su virtuvės įrengimais 
ir patiems gamintis maistą ar
ba valgyti vasarvietės valgyklo
je lietuviškam skoniui pritai
kintą šviežią ir sveiką maistą. 
Cia yra lauko teniso aikštelė, 
stalo tenisas, biliardas, krepši
nis ir kiti žaidimai. Dėl infor
macijų ir rezervacijų prašome 
skambinti 616 — 469-3298 ar
ba rašyti- Gintaras Resort, 
15860 Lakesbore Rosd, Union 
Pier, Mkhigan 49129. (ak.) 

(pr.) 
x Baltic Blossoms, 2451 W. 

69 Street, gėlių parduotuvė už
daryta iki rugpiūčio 18 dienos. 

(sk.) 
X Akiniai siuntimui į Lietu

vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio, 2437 V2 W. U-
thuanian Plaza C t (69th S t ) . 
Tel. 778-6766. (sk.) 

X NAMAMS PrRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
We§t Carmak Road — Telef. 
VI 1-TH7. («k.) 

X Mokytojų Studijų savai
tėse Dainavoje rugpiūčio 17-23 
d. ir Kennebunkporte rugpiūčio 
23-30 d, dar yra federalinėmis 
lėšomis apmokamų vietų. Litu
anistinio švietimo darbą dirbę 

1 arba dirbantieji kviečiami šia 
Į proga pasinaudoti ir dalyvauti 

studijų savaitėse. Savaitei Dai
navoje registruotis pas i. Ka-
vaJmną teL (219) 872-S129. Sa
vaitei Kennebunkporte regis-j kad pavojingiausias skyryboms 
truotis pas Tėvą Steponą teL' amžius esąs tarp 30 ir 39 metų 

x Lina Kėmeraitytė, Vasario 
16 gimnazijos mokinė, atvykusi 
iš Vakarų Vokietijos, aplankė 
"Draugą" ir susipažino su lietu
viško dienraščio spaudos dar
bais. Ją atlydėjo čikagiškė Rū
ta Musonytė. 

x "Turime ir radiją, ir tele
viziją, bet Draugas mums yra 
pats geriausias ir patikiamusias 
žinių teikimo šaltinis", — rašo 
mums Elena Vegnerienė iš Ro-
chesterio, N. Y., atnaujindama 
prenumeratą ir pridėdama 10 
dolerių auką. UŽ viską maloniai 
dėkojame. 

X Juozas Dkigaoskas, New 
Britain, Conn., prie prenumera
tos mokesčio pridėjo 7 dolerių 
auką. Ačiū. 

x Mindaugu Putrimas, To
ronto, Ont., parėmė mūsų spau
dos darbus 10 dolerių auka. La
bai ačiū. 

x Aukų atsiuntė: 6 doL — 
M. Vaičeliūnas; po 5 dol. — 
S. šlikas, Julija Kavaliauskienė. 
V. Numgaudas, Birutė Žemai
tienė, V. Žilinskas; po 3 dol. — 
Liuda Kovienė, Petronėlė Lei-
tienė. Visiems dėkojame. 

x Po du doleriu aukojo: Bro
nius Tiškus, A. šaprakevičius, 
V. RukuiŽa, S. Augonis. Visiems 
dėkojame. 

Bus skanūs lietuviški valgiai, 
atgaivai bealkoholiniai gėrimai, 
kava su saldumynais. Be to, 
ruošiamas turtingas dovanų pa 

J. Litvinas 

CHICAGOS ŽINIOS 
PRITROŠKO UGNIAGESIAI 
Degant apartamentiniam pa

statui 1847 W. Cermak, Chica
goje, gaisro gesinti buvo atvy
kę 45 ugniagesiai, gaisras plė
tėsi, užgriebdamas gretimas 
krautuves. Keturi ugniagesiai 
buvo pritroškinti, prialsavę nuo 
dingų garų ir paveikti karščio, 

su- J i e b u v o a t š a l t 1 š v - Luko li-
sėdo 41 asmuo ir dar buvo ke- * ~ -
turi ar penki privatūs automo-

derienė, Apolinaras Bagdonas '_ Talman Ave. čia valdyba liepos 
23 d. užsakė autobusą išvykai, 

ŠOKIAI ABiŠTĖSE 
Įvairiose Chicagos miestų 

aikštėse nuo liepos 23 d. iki 
rugpiūčio 28 d. vidudieniais įvai-

biliai, išvažiavo į Lake Wille, 55 
mylios nuo Chicagos. Važiuo
jant matėme gražių priemies-

skirsty^as."~V^dyW"būtų* ,ia- , |eiu v a i z * « : k e l i u išvedžiojimų rios baleto ir šokėjų grupės at-
bai dėkinga bendruomeniniu- i ̂  « » * i r t i m ų ir įdomių staty-
kams, kad turintieji laimės šu-!*508 n a m ų ' * • * U r P žaUuojan-
liniui dovanų juos paaukotų įčh* m e d ž i l * P " * " a t r o d ė - K e ' 
šiam renginiui. Dovanas gali- ^ u ž t r u k o m e apie valandą su 
ma pristatyti į Margutį darbo 
dienomis. 

Gegužinėje bus proga visiems 
nuoširdžiai, be barnių, ginčų, 
lietuviškoje aplinkoje pabend
rauti, pagyventi prisiminimais 
ir pasidžiaugti vasaros malonu
mais. Maloniai visi kviečiami 
prisiminti rugpiūčio 17 d, 

Jurgis Janušaitis painforma
vo apie kūrėjams savanoriams 

1 pagerbti akademijos paruošia
muosius darbus. Akademija bus 
ruošiama vasario 21 d. Chica
gos Lietuvių Tautiniuose na
muose. 

puse 
Atvykus i Lake Wille savi

ninkė ir šeimininkė mus ma
loniai priėmė, pasveikinusi kvie
tė apžiūrėti vietovę, o ta vieto
vė graži ant ežero kranto. Prie 
ežero du geri priėjimai, vanduo 
švarus ir grynas. Cia yra kur 
akį paganyti, jautiesi jaukiame 
gamtos prieglobstyje. Namas 
erdvus su 14 kambarių, daugu
mas po dvi lovas, yra atskiras 
baras. Kieme ir prie ežero pri
s tatyta daug stalų su suolais r 
pasilsėti ir pasigėrėti. Valgi čia 
pat galima užsisakpti. 

Mūsų išvyka apie 50 asmenų. 

liko šokių programa. 
PINGA GAZOLINAS 

Gazolino suvartojimas suma
žėjo Chicagoje ir dėl to kainos 
po truputį pradeda kristi. 

.muiiiiimiitiinmiiiiiiiiiiiiiraiititiiiiim 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EKNAS 
Darbo vai.: nuo & v. r. iki 6 v. v. 
Šeštad. nuo 9 v. r. Dd 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5168 

2649 W. 63 Street 
Chicago, BĮ. 60629 

uiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiniiiii 

Advokatas J0MAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL - 776-8700 
Chicago, Illinois 69629 

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

DENGIAME R TAISOME 
VISŲ BŪSIU STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KIELAI 
TeL — 434-9655 

SKYRIMOSI AMŽIUS 

Prancūzijos statistikai skel
bia, jog iš 100 susituokusiųjų 
mažiausia 57 išgyvena 30 metų. 
37 iš 100 santuokoje gyvena iki 
40 metų, gi 16 iŠ 100 sulaukia 
"auksinių vestuvių". Atrodo, 

(207) 967-2011. (pr.) į amžiaus. 

=ĮiiiiiiiiiiiMiiiiiinuniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnii' 

I JUOZAS B R A Z A I T I S 

{ R A Š T A I 1 
= Tumas — Vaižgantas. Dambrauskas — Jakštas, 
s Donelaitis. Daukantas. Valančias. 
1 Baranauskas. Pietaris. 

I Redagavo ALINA SKRUPSKESJENE ir 
ČESLOVAS GRTNCEVICSrUS 

I 
Išleido Į Laisve Fondas lietuviškai kultūrai ugdyti. Ap- s 

lankas ir viršelis Ados Korsakaitės - Sutkuvienės. = 

1 Spausdino "Draugo" spaustuvė. Kietais viršeliais, 552 S 
3 pusi. Kaina su persiuntianu $16.10. Illinois gyventojai dar S 
§ prideda 90 ct. valstijos mokesčio. = 
f Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 Weest 6Srd St , | 
I Chicago, BL 60629 3 
s s 
iiiuuuniuiiniuiiiimiiuuiHiuniiiiiiimmiiiiimiiiiiimmiiuiimiiiimiiiiimiiiiin? 

Jr 

Satto direktorių suvažiavimo liepos 5 d. Chicagoje prezidiumas. Iš kaires: 
Vladas Pažiūra - direktorių tarybos pirm., kun. Ant. Baltroshunas, Maria 
Rudienė — čadra vaidybos pirm., Ona Jokubakienė — gen. sekretorė 

MANO ŽODYNAS 
R i c h a 1 d S c a r r 7 

^ : 

Lietuviu ir anglų kalba. Antrasis leidimas. Didelio formato. 
Kieti viirieHai. Lietuvių kalbai pritaikė ir išleido JAV LB Švie
timo Taryba, Chicago 1979 m. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas. 
SU leidinėlis graliai iliustruotas ir jų pagelba mažiesiems skai
tytojams žymiai lengviau išmokti lietuviškai. Kaina su persiun
timu $7.00. (Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokes
čio 30 centų. 

Užsakymo* siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 83rd $ ^ 

CMtagt, III. 60629 


