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TARYBINĖJE MOKYKLOJE 

• 

(Tęsinys) 
Judrėnai (Telšių vysk.)- Jud

rėnų aštuonmetės mokyklos mo
kytoja Kiekštienė nuolatos tero
rizuoja mokinius, nestojančius į 
komjaunimą ir einančius į baž
nyčią. 1978 m. prieš Kalėdas V 
•kl. mok. Sauliui Pulkauskui mo
kytoja įsakė nusiimti nuo kaklo 
grandinėlę su kryželiu. Saulius 
nepaklausė. Tada mokytoja, pri
sėlinusi iš užpakalio, pati nu
plėšė grandinėlę su kryželiu ir 
pasityčiodama tarė: „Kryželio 
vietoje aš tau užrišiu pionierių 
kaklaraišti". — „O aš jo nene
šiosiu", — nenusileido mokinu
kas. Sauliuko motina nuėjo pas 
mokytoją į namus ir pareikaSa-
vo grąžinti kryželį, tačiau moky
toja tik pasišaipė iš jos, o kry
želio taip ir negrąžino. 

1979 m. kovo mėn. mokyt. 
Kiekštienė pakvietė atsakinėti 
pamoką tikinčius ir nekomjau-
nuolius mokinius: Vytautą Sto
nį, Kazę Papievytę ir kitus. Moki
niai pamoką atsakė gerai, tačiau 
mokytoja, prieš rašydama pažy
mius, ištardydavo mokinius, ar 
jie dar einą į bažnyčią, ką ten 
jie veikia ir pan. Mokiniai pri
sipažino tikį ir einą į bažnyčią 
kas sekmadienį. 

— Na, tai sėskitės. Gausite po 
dvejetą! — šaukė supykusi mo
kytoja ir parašė po dvejetą. 

Judrėnų aštuonmetės mokyk
los direktorius Henrikas Juškus, 
išvesdamas mokiniams pažy
mius, 1979 m. lapkričio 26 d. pa' 
sakė VI kl. mok. Sauliui Pulkaus 
kui: 

— Kodėl nesirašai į pionierius? 
Ar valdžia nepatinka? Už tai da 
bar gausi iš geografijos ne pen
kis, o keturis. 

Gargždai (Klaipėdos raj.). 
Gargždų I-vidurinės mokyklos 
Illb kl. auklėtoja Pukinskienė 
1979 m. balandžio mėn, mėgino 
prievarta įrašyti į pionierius Ri
mą Paukštį. „Nesivarginkite, 
mokytoja. Aš esu tikintis ir pio
nierių nebūsiu", — užtikrino Ri 
mas. Supykusi mokytoja nusive
dė Rimutį pas mokyklos direkto
rių Jurgulį. Berniukas ir direkto
riui drąsiai paaiškino, kad į pio
nierius vistiek nestosiąs, — esąs 
tikintis. Norėdama išgąsdinti 
mokinius, auklėtoja Pukinskienė 
kalbėjo: „Jei nestosite į pionie
rius, paskambinsiu į tėvu darbo
vietes, ir juos išmes iš darbo". 

(Pabaiga) 

ZIMBABVĖ SKYLA 
! DVI STOVYKLAS 

Kremliui nepriimtina Zimbabvės taika 
Salisbury. — Naujoje Afrikos Įvas nusiskundė korespondentams, 

valstybėje Zimbabvėje, po trijųį kad jo sūnus, grįžęs iš mokyklos, 
nepriklausomo gyvenimo mene-1 klausinėjo, kodėl "mes esame prie 
sių, pradėjo reikštis skaidymasis, ;šai"? 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Valstybės departamentas 
paskelbė, kad paskir ta 19.5 mil. 
dol. afganų pabėgėlių Pakistane 
šalpai. Iki šiol JAV jaų davė 
pabėgėlių reikalams 25 mil. 

— Neseniai iš Sovietų Sąjun
gos ištremtas laisvų darbo uni
jų organizatorius Vladimiras 
Borisovas paskelbė Paryžiuje, 
kad sovietų saugumas nužudė 
jo žmoną, surežisuodamas au
tomobilio nelaimę. 

— Valstybės sekretorius Ed-
mund Muskie paskelbė, kad 
Amerika sustabdė Bolivijai visą 
ekonominę ir karinę paramą, 
demonstruodama didelį susirū
pinimą dėl įvykusio karinio 
perversmo. Atšaukiami i r ka
riniai patarėjai. 

— Vakarų Vokietijoje, auto
mobilių nelaimėje žuvo seniai 
paieškoma teroriste Julianne 

JAPONAI SUDARĖ 
VIENYBES KABINETĄ 

Buvę politiniai priešai dirba kartu 
Tokijo. — Netikėtai mirus Ja

ponijos premjerui Ohirai, valdan
čioji liberalų demokratų par
tija parinko premjeru mažai už
sieniuose žinomą Zenko Suzuki, 
kuris Japonijoje buvo gerai pa
žįstamas, kaip nepamainomas 
nuomonių derintojas, susipyku
sių taikintojas, tarpininkas. Šie 
premjero būdo bruožai atsispin
di ir jo sudarytame ministerių 
kabinete, kurį jis pats pavadino 
"harmonijos kabinetu". Jis buvo 
žinomas kaip Ohiros frakcijos na 
rys, todėl ir naujame kabinete 
svarbiausios šešios ministerijos 
paskirtos Ohįros žmonėm.Dviem 
svarbiom partijos grupėm, ku
rioms vadovauja buvę japonų 
premjerai Fukuda ir Tanaka, pa 

Plambeck, 28 metų, pabėgusi skirtos keturios ministerijos kiek-

iškilo nesutarimai. Santykiai 
pablogėjo tarp premjero Roberto 
Mugabes valdančios ŽANU PF 
(Zimbabve African National 

Valdančioji partija kaltina 
Nkomo, kad jis skaldo tautą į 
gentis, agituodamas prieš vyriau
sybę savąją Ndebele gentį, kuri 

Union-Patriotic Front) partijos; s udaro 19 nuoš. gyventojų.' Nko-

Washingtono valstijoje vėl pradėjo veikti Mount St. Helens ugniakalnis, iš 
kurio veržiasi pelenai, akmenys ir garai. Valstijos vyriausybe pripažino, kad 
ugniakalnis jau pakenkė pajamoms iš turistų. 

Sovietų žvilgsnis 
į JA V kandidatus 

Maskvos spauda švelniai kritikuoja Heaganą 
Maskva. — Artėjant Amerikos i jo strateginio bombonešio planą-

ir mažesnės PF (Patriotic Front) 
partijos, vadovaujamos Joshjua 
Nkomo. Pačioje valdančioje par
tijoje atsirado radikalų, kurie 
mano, kad premjeras turėtų dau
giau sukti į socializmą, turėtų 
greičiau panaikinti privačią nuo
savybę. Sakoma, kad Nkomo agi
tatoriai veikia ir valdančios par
tijos tarpe. Neseniai sostinės gat
vėse buvo dalinama knygelė, ku
rią pasirašė "pogrindžio veikė
jai" iš ZANTJ partijos, tačiau 
įtariama, kad knygelės autoriai! 
yra opozicijos — Nkomo parti
ja. Knygelėje premjeras Mugabė 
vadinamas baltųjų tarnu. Jis bi
jąs pasukti valstybę socializmo 
kryptimi, nors pats save vadina 
marksistu. 

Baltieji vėl pradėjo didesniais 
skaičiais išvažiuoti į užsienius. Iš 
buvusios Rodezijos kariuomenės 
apie 2,000 baltųjų karininkų ir 
liktinių puskarininkų išvažiavo, 
daugiausia į Pietų Afriką, kuri 
godžiai priima patyrusius karius. 
Jiems apmokamos persikėlimo iš
laidos ir duodama 650 dol. suma 
"įsikūrimui". Kiekvienas baltasis, 
kuris įsirašo vieneriems metams 
į Pietų Afrikos kariuomenę, gau
na 2,000 dol. Per mėnesį iš Zim
babvės išvažiuoja apie 4,000 bal 
tųjų, daug šeimų yra padavu
sios pareiškimus emigracijos vizai 
gauti. 

Nors premjeras Muga be ragi
na savo partijos veikėjus "eiti pa
mažu", baltieji labai jaučia atsi
radusį "radikalų" ir "nuosaikių
jų" trintį. Radikalai agituoja, kad 
Zimbabvė tik tada bus visiškai 
laisva, kai parlamente nebeliks 
nė vieno baltojo. Dabar jų ten 
yra 20. Trintis jaučiama Zimbab
vės mokyklose. Vienas balus te

mo, kuris labai ruošia savo rėmė 
jus ateinantiems savivaldybių 
rinkimams, kiršina žmones, aiš
kindamas, kad jie iš nepriklauso
mybės dar nieko negavo: nei au
tomobilių, nei namų, nei že
mės plotų. Sakoma, kad Sovietų 
Sąjunga skatina Nkomą kelti ne
ramumus, agituoti žmones prieš 
premjerą Mugabę, kuris yra dau
giau Kinijos draugas. 

Nemažą rūpestį premjerui su
daro klausimas, ką pasirinkti nau 
ju kariuomenės vadu, vietoj pa
sitraukiančio balto generolo 
Walls, kuris vadovavo Rodezi
jos kariuomenei. Jam tenka uždą 
vinys sujungti buvusią Rodezijos 
kariuomenę su Mugabes ir su 
Nkomo partizanų jėgomis. Nors 
oficialiai sakoma, kad integraci
ja vyksta planingai, kitomis ži
niomis, daug ginkluotų buvusių 

sukilėlių tebesėdi savo stovyk
lose, plėšikauja ir atskirų dalinių 
/adai 

prezidento rinkimams, sovietų 
spauda skiria daugiau vietos 
kandidatų pareiškimams ir at
sargiems komentarams. „Izvesti-
ja" neseniai rašė, pasibaigus res
publikonų konvencijai Detroite, 
kad būsimo JAV prezidento pa
vardė nesvarbi, tačiau svarbu, 
kad jis turėtų išmintingą, balan
suotą žvilgsnį į pasaulio reikalus 
ir tartųsi su Sovietų Sąjunga rim
tai ir atsakingai. Respublikonų 
partijos programą „Isvestija" 
vertino kaip vanagišką ir pavo
jingą taikai, tačiau laikraštis 
vengė tiesioginiai pulti kandida
tą Reaganą ar jo padėjėją Geor
ge Bushą. 

„The Christian Science Mo-
nitor" korespondentas David Wi-
llis, pasikalbėjęs su aukštu Krem
liaus pareigūnu, rašo, kad tas 
pareigūnas, paklaustas, kuris bū
tų „blogesnis Maskvai" — Car-
teris ar Reaganas, atsakė: „Jiedu 
abu blogi". Reaganas gali būti 
blogesnis už Carterį, pridėjo jis, 
paaiškindamas tačiau, kad parti
jų programos yra vienas dalykas, 

vimą ir kitas gynybos priemones. 
Sovietų Sąjunga norinti turėti 
Amerikoje rimtą ir atsakingą 
partnerį, kuris siekt ųreaiių kelių 
į pastovią taiką šiandien ir ry
toj, ir kuris nesvajotų apie vakar 
dienos grąžinimą, rašo „Izvesti-
ja". 

"Tass" agentūra piktai kriti
kavo visus tris kandidatus už jų 
politiką Viduriniuose Rytuo
se. Prezidentas Carteris kaltas, 
nes jis visokeriopai remia Izrae
lį. Reaganas pasisako už glau
džius karinius Izraelio—Amerikos 
ryšius, o John Andersonas įžei
dęs visus arabus savo vizito me
tu Viduriniuose Rytuose, kur jis 
pasisakė už Izraelio okupaciją 
Rytinėje Jeruzalėje. 

vadai nemano prarasti savo ga- j 0 prezidento veiksmai po išrinki-
lios. Nkomo jėgos turi apie 15,000 
ginkluotų vyrų, kuriems vado
vauja populiarus Lookout Masu-
ka. Jis siūlomas į gen. Walls vie
tą, tačiau jam niekad nepaklus 
Mugabes kareiviai, vadovaujami 
Rex Nhongo. 

Kai kurie optimistai Zimbab
vėje mano, kad su laiku visos pro
blemos praeis, žaizdos bus užgy
dytos, tačiau pesimistai prana-
nasauja naują civilinį karą, jei 
Nkomo pasitrauks iš valdžios koa
licijos ir, Maskvos remiamas, 
pradės stumti Zimbabvę į "so
cializmą". 

Iraniečiai žada 
nenutraukti kovos 

Washingtonas. — Virginijoje 
buvo palaidotas buvęs Irano di
plomatas Ali Akbar Tabatabai. 
Prie jo susirinkę iraniečiai ža
dėjo nenutraukti laisvės kovos 
prieš valdžią pagrobusius ira
niečius revoliucionierius. Kaimo —(kitas. Ką dabar Reaganas 

kalba —vienas dalykas, o U f l s | b ė į i ė j i vadino Tabatabai lais
vės kovotoju. 

— Keturi ginkluoti arabai pa-
šrobė Kuvvaito keleivinį lėktu
vą su 37 keleiviais ir privertė jį 
skristi į Iraną. 

kalbės, atėjęs į Baltuosius Rū 
mus, — bus kitas. 

"Pravda" liepos 20 d. aiškino 
skaitytojams, kad Reaganas visa
da pasižymėjo savo kraštutiniš-
kai konservatyviu žvilgsniu, ta
čiau Busho nominavimas turėtų 
apeliuoti į partijos nuosaikiuo
sius ir gali sušvelninti Reagano 
konservatizmą. 

Politinis komentatorius „Izves-
tijoje" Stanis'av Kondrašov kri
tikavo respublikonus už bandy
mą „pasukti laikrodį atgal". 
Respublikonai kritikuojami už 
karinės persvaros siekimą, už 
SALT sutarties atmetimą, už j mu sąmoksle 
naujų raketų MX planus, už nau- nę vyriausybę. 

FBI detektyvai įtaria, kad 
iranietį nušovęs juodas ameri
kietis musulmonas slapstosi Al-
žiro ambasadoje, nes Alžiras at
stovauja VVashingtone Irano in
teresams. FBI atvyko į amba
sadą ir prašė leidimo padaryti 
kratą, tačiau Alžiro diploma
tai nesutiko, remdamiesi diplo
matiniu imunitetu. Įtariamasis 
Salahuddin anksčiau dirbdavo 
Alžiro ambasadoje. 

— Irane vėl buvo 
29 asmenys, įtariami 

1976 m. iš Berlyno kalėjimo. 
— Montanoje vietiniai indė

nai susekė miške ir nušovė jau
ną grizzly lokį, kuris į tariamas 
nužudęs du stovyklautojus na
cionaliniame parke. Lokio skro
dimas tur i patvirtinti, a r j is 
apdraskė stovyklautojus. 

— Energijos depai tamentas 
spėlioja, kad per ateinančius 
penkeris metus Amerikoje pa
laipsniui mažės naftos importai, 
kai bųs pereinama prie akmens 
anglies ir kitų energetikos šal
tinių. Pranašaujama, kad gazo
lino kainos vis kils ir šių metų 
pabaigoje sieks 1.60 dol. ųž ga
lioną. 

— Neseniai iš t remta sovietų 
moterų teisių gynėja Natalija 
Malačųskaja pareiškė spaudai 
Danijoje, kad sovietų moterys 
keturis kar t daugiau dirba už 
vyrus. Toje sistemoje vyrams 
neleidžiama būti vyrais, o mo
terims — moterimis, pasakė 
tremtinė. 

— Prancūzijos policija ieško 
vagių, kurie įsibrovė Cannes 
vilon, kur buvo apsistojęs Qua-
taro valstybėlės princas su žmo 
na. Vagys išnešė pinigų ir b r a n 
genybių už 20 mil. dol. Princas 
kasdien pralošdavęs Rivieros 
lošimų kasinuose po 370,000 dol. 

— HoKyvvoode streikuoja ak
torių dvi unijos: Screen Actors 
Guild ir televizijos ir radijo ar
tistų federacija. Abi unijos turi 
apie 70,000 narių ir streikas gali 
atsiliepti televizijos programose. 

— Vyriausybės ekonomistai pir 
madienį pripažino, kad šių me
tų rinkimai prezidentui Carte-
riui bus labai nepalankiose eko
nominėse sąlygose. Lapkričio mė
nesį bedarbių bus 8.5 nuoš., in
fliacija sieks 12 nuoš. ir valsty
bės deficitas sieks 60.9 bil. dol. 
Mokesčių mažinti vyriausybė ne 
galės, nes ir taip iždas mažiau 
gauna, atsiradus daugiau bedar
bių. 

— Amerikoje nuo karščių mi
rė apie 1,200 žmonių. Daugiau
sia mirimų pasitaikė Missouri — 
275, Alabamoj —121 i rTexas — 
105. Illinois mirė 70 žmonių. 

— Olandijoje, Rottcrdamo 
uoste nuskendo didžiulis naftos 
laivas, registruotas Hong Konge. 
Uostas buvo laikinai uždarytas, 
į vandenį išsiliejo 10 tonų naf
tos. 

— Kaip buvo pranešta, Izrae
lyje slaptoje ginklų įmonėje žu
vo nuo sprogimo šeši asmenys. 
Pranešama, kad incidentas įvy
ko bandant naują raketą Izraelio 
poligone. 

— Pietų Korėjoje suimti penki 
prieš revoliuci- jžumalistai, kurie dirbo užsienio 

• spaudos agentūroms. 

to sekretoriumi. Premjeras Suzu
ki, sakoma Japonijoje, ruošia Mi-
yazawą savo kanceliarijos virši
ninku. 

Kita svarbi ministerija — gy
nybos — paskirta mažai žino
mam vidaus 'reikalų ministerijos 
biurokratui Joji Omura, kuris pa
garsėjęs politikų tarpe, kaip vy
ras, kuris atlieka bet kurį jam pa
vestą darbą. Salia vyriausybės na
rių dar minimas galimas ateities 
premjeras Shintaro Abe, kuris va 
dovauja valdančios partijos poli
tikos tarybai. 

vienai. 
Sunkiausias naujo premjero 

uždavinys buvo įtikinti tris am
bicingus politikus, buvusius mi-
nisterius, kurie seniai tikisi prem
jero vietos, kad jie įsijungtų į 
bendrą darbą ir nestovėtų nuo
šaliai, kritikuodami vyriausybės 
klaidas. Premjerui pavyko įtikin
ti buvusį gynybos ministerį Na-
kasonę, kad jis imtųsi vadovau
ti biurokratijai, tvarkytų admi
nistraciją. Kitas kandidatas į 
premjerus Komoto sutiko pasiim
ti ekonominio planavimo agen
tūrą, o trečiasis, dar jaunas poli
tikas, Nakagawa vadovaus moks
lo ir technologijos agentūrai. 
Minėtas Nakasone dar gavo dvi 
ministerijas savo draugams ir rė
mėjams, o Komoto frakcijai teko 
dvi ministerijos. 

Svarbiam finansų ministerio 
darbui premjeras pakvietė nepri
klausantį jokiai grupei ministerį 
VVatanabę, 56 metų, kuris žino
mas savo energija. 

Užsienio komentatoriai, stebė
damiesi premjero sugebėjimu nu
raminti kovojančių partijos gru
pių aistras ir sujungti oponen
tus į vieną vyriausybę, tikisi, 
kad Japonijos užsienio politika 
liks nekeičiama. Premjeras užsie
nio ministeriją atidavė Masayoshi 
Ito. Jis buvusioje vyriausybėje bu 
vo premjero Ohiros kabineto ge
neralinis sekretorius. Mirus Ohi
rai, jam teko vadovauti kabine
tui ir vairuoti vyriausybę iki kito 
kabineto sudarymo. Ohiros laido
tuvėse laikinasis premjeras Ito 
labai gerai pasirodė, priimdamas 
užsienio svečius, 'jų tarpe prezi
dentą Carterį ir Kinijos premjerą 
H u a Goufengą. 

Kabineto sekretoriui tapus už
sienio rekalų ministerių, buvęs 
užsienio reikalų ministeris Miya-
zawa paskirtas vyriausiu kabine-

Australų amnestija 
Sydnejus. — Australijos vy

riausybė paskelbė amnestiją ne
legaliems imigrantams, kurių, 
spėjama, yra apie 60,000. Vy
riausybė pažadėjo nedeportuoti 
imigrantų, jei jie iki metų pa
baigos įteiks vyriausybei prašy
mus gauti pastoviam apsigyveni
mui leidimą. Imigrantams stato
ma normali sąlyga, kad jie bū
tų sveiki ir nebūty nusikaltėliai, 
pabėgę nuo teisingumo rankos. 

Australijos spauda plačiai g a r 
sina šią vyriausybės amnestiją, 
nes panašus kreipimasis į imi
grantus 1976 metais paskati
no užsiregistruoti tik dalį imi
grantų, apie 8,000. Nelegalūs 
imigrantai, paprastai, bijo de
portacijų ir vengia ryšių su val
džios įstaigomis. Nemažai atei
vių Australijoje yra iš Vietnamo. 

Gviletti įveltas 
į Billio bylą 

Washingtonas. — Baltieji rū
mai ir teisingumo departamen
tas pripažino, kad valstybės 
prokuroras birželio 17 d. kalbė
josi su prezidentu Carteriu apie 
jo brolį Billy ir prokuroras Ci-
vilettis patarė prezidentui, kaip 
geriausia Billiui išeiti iš susi
dariusios padėties. Prezidento 
priešai dabar spėlioja, ar pro
kuroras sulaužė savo departa
mento taisykles nekalbėti apie 
kriminalinę bylą, kuri buvo ruo 
šiama prezidento broliui. 

sušaudyti 
dalyvavi-

Naujasis Japonijos premjeras Zenko 
Suzuki pareiškė, kad kertinis akmuo 
}o užsienio politikoje bus išlaikyti ar
timus ryšius su JAV 

Boikotavo Irano 
delegato kalbą 

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų generalinėje asamblėjoje 
toliau vyksta debatai apie Pa
lestinos klausimą. Rezoliucija, 
kurią pasiūlė 29 islamo, t reč io 
jo pasaulio ir komunistinės val
stybės, reikalauja įsteigti Pales
tinos valstybę. 

Debatuose kalbėti pradėjus 
Irano delegatui, amerikiečiai iš
ėjo iš salės, palikdami tik sek
retorę, kuri uisirašinėjo kalbos 
turinį. Vienas JAV diplomatas 
pasakė: Iranietis gina palesti
niečių teises, bet t a valstybė ka 
liną jau 265 dienas Amerikos 
diplomatus. Iš salės pasišalinta, 
nes mes tikrai esame skolingi 
įkaitams, pareiškė William Van-
den Heuvel, ambasadoriaus pa
dėjėjas. 

KALENDORIUS 
Liepos 28 d.: Viktoras I Pop., 

Ada, Agaras, Adė. 
Liepos 29 d.: Olavas, Marta. 

Mantvydas. Jundilė. 
Saulė teka 5:39. leidžiasi 8:15 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 80 
L, naktį 65 1. 



DRAUGAS, pirmadifniB, 1960 m. liepoa mėn. 28 d. 

A. A. STASIO JAKŠTO MIRTIES 
METINĖMS PAMINĖTI 

DR. HENRIKAS LITKASEVIČIUS 

"Tremties keliais pavargęs kai brendu, 
Ai savo Žemę kaip maldaknygę 

skaitau; 
Tenai aš amžius gyvą tėviškę matau. 
Tenai kaip paukščiais mintimis 

skrendu". 
(Stasys Jakštas) 

Ar tikėjo jis kada, kad jį pri
glaus tolima Ispanijos žemė?... 
Čia kalbu apie Lietuvos didelį 
mylėtoją, buvusį mūsų Švietimo 
ministerijos pradžios mokslo de
partamento direktorių, vyr. skau
tininką, Neo Lituania korporaci
jos filisterį a. a. Stasį Jakštą, ku
ris prieš metus, 1979 m. liepos 28 
d., mirė ir buvo palaidotas Ispani 
joje. 

Gimęs 1906. X. 25 Giedraičiuo
se, Ukmergės apskr., 1930 m. bai 
gė Simano Daukanto mokytojų 
seminariją Kaune, mokytojavo 
Dubingiuose, vėliau Jablonskio 
mokykloje Kaune. Nuo 1938 m. 
pradėjo dirbti Švietimo ministe
rijoje, lankė Vytauto Didžiojo 
universitetą, kur išklausė Huma
nitarinių mokslų ir Teisių fa
kultetą. Švietimo srityje dirbda
mas, iškilo ligi pradžios mokslo 

bo fabrike, bet ir čia jis rado lai
ko vadovauti Kearny- Harrison 
N. J., šeštadieninei mokyklai. Po 
kelių metu darbo fabrike, kar
tą prieš Kalėdų šventes jis gavo 
laikino darbo pašte. Dirbo taip 
gerai ir sąžiningai, kad buvo vie
nas iš daugelio priimtas nuolati
niu pašto tarnautoju New Yorke. 
Ten išdirbo ligi pensijos. 

Jo pažiūros į gyvenimą, turtą 
ir žmogų buvo ypatingai huma
niškos. Kai kartą jam, gyvenu
siam juodųjų ir portorikiečiu 
gausiai apgyventoje seno Brook-. 
lyno, Williamsburgo sekcijoje, pa 
sakiau — ar negeriau būtų persi
kelti kad ir į vieną mažą kamba
rėlį, bet geresniame VVoodhaven 
rajone, — jis atkirto: 

— Ar Williamsburge gyvena 
ne žmonės? — ir maždaug taip 
dėstė savo pažiūras: "Aš niekad 
nemanau, kad baltasis žmogus 
nuo juodo,italas nuo vokiečio, 
airis nuo lenko galėtų atsitver
ti. Prisimenu — tęsė' jis kaip ka
daise Gelvonuose progimnazijos 
pirmoje klasėje, mokytoja skaitė 
Dėdės Tomo trobelę. Mes klausė
mės apsiašaroję"... Ypatingai 
jautrus jis buvo vargšams. 

Toks jo galvojimas, bet gi, nei 
kiek nemažino jo tėvynės mei
lės. Štai, su kokiu giliu įsijauti
mu jis viename laiške dėstė sa
vo mintis: 

"Mūsų dienos Lietuvoj buvo 
švelnutės, kaip šilkas, šviesios, 

ĮJOS Angeles Sv. Kazimiero par. Lietuvių dieooje susitiko. Iš kaires: inž. V. VkJugiris, D. Paškevičiene, rašyt. A. 
Baronas komp. G. Gudauskienė, žurn. A. Gustaitis, rašyt. Alė Rūta, poetas B. Brazdžionis ir poetas Pr. Visvy
das. Nuori S. Briedžio 

ta ritminga, melancholiška ir ro
mantiška meliodija... 

Nebuvo turtingas, bet nežinau, 
ar daug kas iš turtingųjų yra 
tiek skyręs knygoms ir kitiems 
kultūriniams reikalams. Sau as
meniškai teskyrė labai mažai. 
Neturėjo jis nei automobilio, nei 
namų, nei jokių didesnių ma
terialinių vertybių. Patyręs iš 
skelbimų ir draugų, kad Ispani
joj tuo metu labai pigiai buvo 
parduodami išmokėjimui namai 
senatvei praleisti, jis vieną tokį 
užsisakė. Išėjęs į pensiją, ten ir iš
važiavo gyvent. Labai ilgėjosi Eu 
ropos. Vargu ar jis ten važiavo 
vien materialiniais sumetimais, 
nes prieš pat išvažiuojant viena 

A. a. Stasys Jakštas 

departamento direktoriaus vietos. 

si būtumėm sujungti j viena di
delę Meilę... Nespėjom tų kelių 
pabaigt. Išsibarstėm po visus pa
saulio kampelius, palikę savo ar
timuosius savo tautos židinį sau
goti"... 

Sielodamasis dėl išėjusių su
grįžimo, jis sakė: "Ar kas sugrą
žins riekę į kepalą?... Sugrįžta ru 
denį svetur išskridę paukščiai, 

mokykloje, gerai pažinojo moky
tojo gyvenimą ir rūpesčius, todėl 
visi mokytojai jam buvo tartum 
tėvui jo vaikai, jais rūpinosi kaip 
savo šeima. Turėdamas tiesiog 
fenomenalinę atmintį, jis kuo ne 
visus mokytojus žinojo pavardė
mis, labai daug jų pažindamas 
asmeniškai. 

Nuo pat jaunų dienų įsijun
gęs į Skautų organizaciją, jis pa
siekė vyr. skautininko laipsnį. 
Lietuvos skautijoje jis paliko gi
liai įmintus pėdsakus ir buvo pla 
čiai žinomas. Jo balso klausėsi 
per radijo visas skautiškas Lietu
vos jaunimas, nes jis gyvai, įdo
miai ir turiningai vedė skautų 
radijo valandėles Kauno radijo-
fone. 

Ne tik jo žodis, bet ir jo plunks
na siekė toli, nes jis redagavo 
tautinio jaunimo laikraštį "Jau
noji Lietuva", redagavo "Skautų 
vadovą" (II leidimą), o taip pat 
kartu su dr. Avižoniu suredagavo 
leidinį jaunimui "Kelias į laimę". 
Buvo vyriausiojo skautininko pa
vaduotojas ir Lietuvos skautų ta
rybos narys. 

Atvykęs į Ameriką sunkiai dir-

me laiške rašė: "Senatvę lydėsiu 
tyros ir niekad nepamirštamos. I Ispanijoj. Malonu buvo matyti 
Iš auksinių tėviškių pašaukė j draugus ir drauges esant svei-
mus Lietuvos balsas nutiesti ke- '^am ir tvirtam. Taip nenoriu, 
liūs, kuriais, kaip siūlais, mes vi- (kad mane bičiuliai matytų ma

ne linkstantį"... 
Tačiau ir ten gyvendamas, ne

atitrūko nuo lietuvių nei mi
nutėlei. Prenumeravo iš Ameri
kos ir skaitė veik visus lietuviš
kus laikraščius ir knygas. Gyvai 
domėjosi visu lietuvišku gyveni
mu išeivijoj ir Lietuvoj. Rašė 
draugams laiškus į viską jautriai 
reaguodamas, štai, vilniečiams 

'per ponią Eugeniją Bulotienę 
taip rašė: "Manau, kad vilnie
čiams pravartu įsigyti Holsztyno 
instituto, Balstogės Mokslo drau-

PAVELDSJMAS 

Visi individai turi ypatybę 
perduoti savo vaikams fiziologi
nius, morfologinius ypatumus. 
Kai kurie individai sugeba tie
sioginiai perduoti savo vaikams. 
Toks perdavimas vadinamas tie
sioginiu perdavimu tėvų atžvil
giu, o vaikų atžvilgiu — tiesio
giniu paveldėjimu. Šis paveldė
jimo būdas yra sistemos pa-
pagrindas: kiekvieną kartą keis 
damasi duoda savitą naują cha
rakterį, ypatumą, vadinamą ra
sės pasikeitimu. 

Antras paveldėjimo būdas va 
dinama atavizmu arba tiesiogi
niu paveldėjimu ne tėvų ypatu

mų, bet rasės, kuriai Sis indivi
das priklauso. Čia tėvai vaidina 
tik tarpininko vaidmenį, neįneš 
darni į naująją kartą savo ypa
tumų. Šiedu paveldėjimo būdai 
paprastai jungiasi tarp savęs 
įvairumo santykyje. Kartais vai 
kas paseka tėvus, o ^al kada 
tik rasę. Labai senose tr gerai 
atrinktose rasėse vyrauja ata
vizmas. Tokie rasės pasikeiti
mai nežymūs ir praktiškai ly
gūs nuliui. Asmeninis ypatu
mas, įgautas kiekvienoj kartoj, 
visai nežymus. Žodžiu, tokia ra
sė laikoma užtvirtinta ir jau 
pastovia. 
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Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

m 
VINCAS BBEZGYS 

Teistų daktarai 
2468 W. 89th Street, Chicago, m 

V is i teL 7*8-8000 
Valandos pagal susitarimą 

mm*mmmm*mm*mmm**mmimm — — — — •»«• » • • • 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

i 
* 

Pats savo karjerą tpradėjęs moky- Į fe* nukritę lapai nepasikelia vėl 
tojų tolimo, vargingo kampelio1 šakelių dabinti"... 

tikiu, kad jie savo tautai tarnauja 
su meile. Juk jie kasdien su van
deniu ir duona į savo kraują pri 
pila gyvybės ugnies". Stropiai na 
grinėja kai kurių okupuotos Lie
tuvos autorių kūrybą ir randa 
lietuviškos sielos stiprių prasi
veržimų pro okupanto uždėtus 
pančius. 

Literatūra, ypač poezija, tai bu 
vo Stasio Jakšto didžioji meilė 
jis pats, ypač į savo gyvenimo ru
denį, rašė daug eilėraščių. Jų 
tilpo spaudoje ir poezijos antolo 
gijoj "Tretieji Vainikai". Buvo 
paruošęs ir atskirą leidinį, kuris, 
deja nebuvo išleistas. 

Nepaprastai mėgo muziką. Lie
tuviškos liaudies dainos prasiverž 
davo ašaromis pro jo akis. Valan
dom galėjo klausytis Švelnios, 
jautrios, romantinės muzikos. 
"Po mano mirties — sakė jis — 
tegu mano draugai išklauso Šope
no gedulo maršą, o po to — La 
Compersita"... Taip jam patiko 

Dali* San Francisco lietuvių šokėjų vl-je Tautinių šokių tves 
metu NuBtr. '• 

Kaip jautriai ir šiltai jis atsi
liepia ir apie tuos, kuria šiandien 
okupuoto] 'Lietuvoj dirba Lietu- j gijos ir kitų mūsų praeitį tyrinę 
vos kultūrai. Pasmerkdamas iš-Įjančių institucijų leidinius. Rei-
davikus, apie kitus jis rašo: "Aš ketų surinkti tokius mokslo dar

bus prie Lietuvių Archyvo Chi-
cagoje ar prie Lituanistikos ins
tituto (net nurodo asmenis, kas 
tą galėtų atlikt — H. L.). Kiek
vieną surinktą skatiką reikėtų 
tam skirti, kas nepraeina su mū
sų mirtimi". Toliau išvardina 
visą eilę tokių veikalų ir straips
nių, kuriuos, kaip jis sako, jam 
"pasisekė suieškot ir perskaityt". 
Ta proga pataria nesitraukt nuo 
tų lenkų, kurie yra mūsų drau
gai, nes, anot jo, — "kas traukia
si nuo draugų, tas neapsigina 
nuo priešų"... Pats asmeniškai 
Stasys Jakštas turėjo sumezgęs 
pažintis su daug tokių žmonių 
ir vedė su jais plačią koresponden
ciją. 

Deja, širdis, kuri plakė Lietu
vai, sustojo... Ak, tas Lietuvos gi
rių švelnus lapelis, kurio vardas 
buvo Stasys Jakštas, niekados 
jau nepakils "šakelių dabinti"... Į 
jį pakirto tremtis ir mirtis... 

Sužinojus apie jo mirtį, taip j 
suspaudė širdį... Pildydamas jo 
valią, išklausiau Šopeno gedulin
gą maršą ir... La Comersita... Bu
vo baisiai graudu. 

Prieš mano akis guli jo laiš
kas. "Mano filosofija labai aiš
ki", — rašo jis — "Žmogus gy
venti turi taip, kad prie teisin
gumo slenksčio su paskutiniu ato
dūsiu galėtų ištarti — atsiteisiau, 
neatėjau mirti nuskriaudęs, atsi
žadėjęs". 

O, taip! Stasys Jakštas atėjo 
mirti tikrai atsiteisės; atėjo mi" 
tikrai nieko nenuskriaudęs; atė
jo mirti tikrai nieko neatsižadė-
jęs — nei Dievo, nei Tėvynės, 
nei visų kitų jo šventų idealų. Te-

leje parado 1 gu ilsisi amžinoje šviesoje ir ra-
•snsftBssjs rnybėje. 

VYČIU SEIMAS 
i 

LIETUVOS VYCItT 67-JO SEIMO PROGRAMA, KURIOJE 
GALI IR PRAŠOMI DALYVAUTI DJ SVEČIAI. 

SEIMAS VYKSTA PARK PLAZA VIEŠBUTYJE BOSTONE 
NUO RUGPICCIO MEN. 6 I£ I 10 DIENOS. 

RUGPICCIO 6 D., TREČIADIENI, Vyčiai Jungiasi į Lietuvių Dieną 
Bostono miesto 350 metų sukai: es mojime. 

SEIMO ATIDAROMOJI SESIJA PRASrDEDA RUGPTOCK) 7 D , 
KETVIRTADIENI, 1:00 vaL atžymėsimų įteikimu pasižymėjusiems lie
tuviams J. KAPOČIUI ir J. CASPER. &30 vaL vakare "KULTŪRINE 
NAKTIS" So. Bostono Lietuvių Piliečių D-jos salėje. Bilietas $7.50. 

RUGPICCIO 8 D.. PENKTADIENĮ, 8:00 vaL vakaro Park Plaza 
viešbuty Gr&nd Bali Room vyksta GALĄ BALL ŠOKIAI. Bilietu $5.00. 

RUGPICCIO 9 D., PENKTADIENI, Paric Plaza viešbuty Oeorgias 
Room seimo banketas ir atžymejkno įteikimas REV. FR. MICHAEL 
BOURDEAUX. Pradžia 8.-00 vaL vakaro. Bilietas $20.00. 

Seimo sesijos vyksta kiekvieną dieną nuo 2.-00 vaL 

RUGPICCIO 10 D„ SEKMADIENI, 10:15 vaL ryto seimo užbai
gimo sv. Mišios Sv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje: So. Bostone, 
o 12:30 vai. atsisvaiįcimo užkandžiai So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos auditorijoj, 

Seimm rengti k&mMetas 

W A R S A W I N N 
6250 W«t 63rd Street Ttl. 586-0410 

Polish Style Smorgasbord 
L u n c h . . . . . $3.75 

L U N C H H O U R S 
Monday thru Friday 11:30 am to 2:30 pm 

D I N N E R H O U R S 
Mon. thru Thurs. 4 pm to 9 pm; Fri & Sat 4 to 10 pm; Sun. Nooo to 8 pm 
BANQl"ET ROOM AvattaMe For Any Ooc&sion — TeL 586-0410 
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i Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje 
I JONAS NABBTJTAS 
s 
I PIRMOJI dalis apima nuo 1919-1936, 432 pusi. Kaina 
5 su persiuntimu $9.50. 
1 ANTROJI dalis — įvykiai aprašomi nuo 1937-1940 
3 metų laikotarpį daugiausia skirta apie Lietuvos sporto di-
I džiuosius laimėjimus, 445 pusi. Kaina su persiuntimu $9.50. | 
| Abu leidiniai didelio formato su daugel iliustracijų, 
§ gražiai išleista. Spaudė Morkūno spaustuvė 1978. 
= Užsakymus siųsti: 

"Draugui, 4545 W. 6Srd SL, Chkago, m. 80*89. 
Eiinojaua gyventojai prideda etztra 45 et. taksų. | 
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OOMPLETE DECORATING 
SERVICE 

Wallp&per Ha.n#ing — Floor Tlles — 
Ceilings — Panei waLLs. Interlor & 
ejrtertor painting- Comptete l&nd-
acaping. General decorating. Fre« 
estimates. Glve me a try. I'll se« 
to it tbat you get the best deal in 
town. For fast resulta 

Call Doanell Davis 821-4137 

DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS 
Teist. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGU*. 
Ofisas: 

700 N o r i * Mkhitjan, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (CrawforU 
Medicai BuHding). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius paga.l susitarimą 

Tel. Ofiso HE 4-5849. rez 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocines 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 0 K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 We*t 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave Chicago 
WA 5-267U arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLymiMc 2-4159 

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

Kasdien 1-Jval. ir 6-8 vai. vak. išskyruV 
treč. Sėst. 12 M 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel. RE 7-1168;Tezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad. antrad. ketvirtad. ir penktad 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

TeL MS-4424, 373-8*33, 2SS-SS7S 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE 
Valandos pagal susitarimą. 

įstaigos ir buto tel 6 5 2 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W. 99 St OICMO 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contaet lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, P0SLĖS IR 

PROSTAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Ofiso tel. HE 4-2123. namu GI 8-6195 

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

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

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

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 « t t t « M Street 
Vai: pirm , antr. ketv ir penkt. 

2 -7 ) šeštadieniais pagal susitarimą. 
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A g r e s o r i u s apsiginklavo, 

REIKIA GINKLUOTIS IR AMERIKAI 
Liepos 21 dieną šio krašto 

pašto įstaigos pradėjo regis
truoti 19-20 metu grafinus 
vyrus galimos karinės prie
volės reikalu. Tai nėra dar jau
nų vyrų šaukimas karinei prie
volei atlikti, bet tiktai žinių 
rinkimas ir gal būt pasiruoši
mas. 

Jaunų vyrų registracija kari
nei prievolei ir jų karo tarnybai 
šaukimas visuose kraštuose 
yra lygiai taip įprastas rei
kalas, kaip sakysime val
gymas ar prausimasis. Tačiau 
kitaip yra JAV-bėse, bent šiuo 
metu. Priverstinai karinei prie 
volei vyrai nešaukiami jau 5 -€ 
metai. Buvo manyta, kad gali
ma bus pasitenkinti savanorių 
karių armija. Tačiau praktika 
parodė, kad prievartinis šau
kimas, norint išlaikyti aukštą 
kariuomenės lygį, yra būtinas, 
nes savanorių — algininkų 
kariuomenė neturi aukšto 
kovingumo, o taip pat negau
na reikiamo naujokų skai
čiaus. 

Užsienio kariniai specialis
tai teigia, kad Amerikos kari
nis pasiruošmas dėl minėtų ir 
kitų priežasčių yra krites, tuo 
tarpu Amerikos didžiojo priešo 
karinė galybė labai sustip
rėjusi. J au nuo pokario meto 
laikų, kai JAV-bės beveik tota-
Tiškai nusiginklavo ir nedaug 
tekreipė dėmesio į visuotinį 
karinį tautos paruošimą, So
vietų Sąjunga nė vieną dieną 
n e s u s t a b d ė s a v o g ink
lavimosi. Kentėdama nepritek 
lių krašto viduje, stokodama 
apyvokos dalykų ir maisto, ji 
savo įmones pavertė ginklų 
kalvėmis. Ginklavimuisi ski
riamos milžiniškos pinigų su
snos. Maža to — karinės pra
monės reikalams dirba visas 
krašto ūkis. 

Taigi nereikia stebėtis, kad 
dabar Sovietų Sąjunga turi di
džiausią pasaulyje armiją. Jos 
taikos meto karių tikrosios 
tarnybos karių skaičius siekia 
4 milijonus vyrų. Gerai paruoš
tų rezervistų skaičius siekia 20-
25 milijonus. Raudonoji ar-

-mija turi visą milijoną gerai 
paruoštų karininkų. Karinis 
paruošimas vykdomas jau gim
nazijose. Jaunuolis per eilę 
metų čia visais požiūriais pa
ruošiamas kariškai. Kai bai
gia aukštesniąją mokyklą, už
tenka jį pusmečiui pasiųsti į 
karo mokvkla ir iis per toki 
trumpą laiką tampa neblogu 
karininku. Tai kadrinė pusė. 

Bet ir ginklavimosi srityje 
Sovietai yra pralenkę kitus 
kraštus. Jie turi palyginamai 
daugiau tankų, patrankų, lėk
tuvų, karo laivų ir kitų kari-
nioių riemenų, kaip Amerika. 
Žinoma, Sovietų kariuomenė, 
kaip ir visas kraštas turi ne
maža sunkumų, ypač eko
nominėje srityfje, bet pas juos 
reikalai taip sutvarkyti, kad 
karo atveju lariuomenei būtų 
atiduodama beveik visi krašto 
resusai. 

Nuo kojų iki dantų apsigink
lavusi Sovietų Sąjunga pasi
darė labai pavojinga Vakarų 
kraštams. Nereikia stebėtis, 
kad šį savo karinį pranašumą 
gerai žino patys rusai. Jie įvai
riais būdais spaudžia Vaka
rus, duodami suprasti, kad "rei
kalui esant" nevengs pavartoti 
jėgos savo s iekiams įgy
vendinti. 

Vakariečių karinis silpnu
mas ypač išryškėjo invazijos į 
Afganistaną metu. Vakarie
čiai neturėjo jėgos Sovietų sus
tabdyti. Viską, ką jie galėjo pa
daryti, tai pasmerkti Sovietų 
invaziją žodžiu. Tai padarė 
Jungtinėse tautose ir kitose ins
titucijose, ar išreiškė atskirais 
protestais. Bet griežti žodžiai, 
neparemti jėga, nesujaudino 
Sovietų ir nėra duomenų, kad 
artimoje ateityje jie bijotų 
nepakankamai apsiginkla
vusių vakariečių. 

Tačiau Amerika daugeliu po
žiūrių yra galingas ir turtingas 
kraštas. J i turi milžiniškas 
ekonominius resursus, gali pei 
keletą metų atkurti ginkluotas 
pajėgas, kurios įstengtų atrem
ti galimą Sovietų puolimą. 

Smarkiai ginkluotiems 
Sovietams labai nepatinka 
Amerikos pastangos apsigink
luoti. Taigi jie davė savo agen
tams įsakymą daryti viską, 
kad jauni Amerikos žmonės ku
riuos paliečia karinė prievolė, 
protestuotų prieš karinę prie
volę, šaukimo atveju nestotų į 
armiją ir visais galimais bū
dais trukdytų galingos kariuo
menės sukūrimą. Į karinės prie
volės protestuojančių eiles, 
komunistams vadovaujant, įsi
jungė visa eilė "taikos šali
ninkų", kurių tarpe yra neap
dairių profesorių, mokslininkų 
ir net dvasininkų. Kai kur jie 
sukėlė demonstracijas, vienur 
kitur įsibrovė į jaunuolius 
registruojančias įs taigas. 
Argumentuodami savo nenorą 
registruotis, jaunuoliai, komu
nistų agentų inspiruoti, nu
rodo, kad karinė prievolė esan
t i p r i e š i n g a J A V - b i ų 
konstitucijai. Žinoma, šis aiški
nimas yra komunistų "ekspor
to prekė" ir taikoma tiktai 
Amerikai. Visiškai kitaip yra 
savame krašte, Sovietų Sgoje. 

Turime prieš akis 1978 metų 
Sovietų Sąjungos konstituciją. 
Jos V skyrius skirtas "socia
listinės tėvynės gynimui". 31 
str. sakoma: "Socialistinės 
tėvynės gynimas priskiriamas 
svarbiausiomis valstybės funk
cijoms ir yra visos liaudies rei
kalas. Tarybinės liaudies 
socialistiniams iškovojimams, 
taikiam darbui, valstybės suve
renumui ir teritoriniam vien
tisumui ginti sukurtos TSRS 
Ginkluotosios pajėgos ir nu
statyta visuotinė karinė prie
volė. TSRS Ginkluotų pajėgų 
pareiga liaudžiai — patikimai 
ginti socialistinę tėvynę, nuo
lat būti kovinėje parengtyje, 
kuri garantuotų nedesiamą 
atkirti bet kuriam agresoriui". 
O. 32 str. sakoma: "Valstybė 
užtikrina šalies saugumą ir 
gynybinę galią, aprūpina 
TSRS Ginkluotas pajėgas vis
kuo, kas reikalinga". 

'-." Z- SKĘSTA RAVENNOS MIESTAS 
A.Tenisonas 

1§ lietuvių jaunimo demonstracijų prie Sovietų pasiuntinybės Washingtcne. Amer. spaudas kores
pondente apklausinėja kun. Kazimierą Pugevičiųir Simą Kudirką 

- Photography bŷ  Aušra Bagdonavičius 

IŠ ATEIZMO EGZAMINŲ \ BAŽNYČIA 
Prievarta atneša priešingus rezultatus 

Visi gerai žinome, kad Sovie
tų Sąjungoje niekas ir negali nė 
galvoti nestoti į kariuomenę. 
Mobilizuojami ir okupuotų 
kraštų gyventojai, nors tai 
draudžia tarptautinės kon 
vencijos. Pasėkoje Sovietų ka
riuomenėje nuolat tarnauja 
apie 30,000 Lietuvos gyven 
tojų. 

Mokslinio ateizmo kursas 
paprastai yra prijungtas prie 
partijos istorijos, istorinio ir 
dialektinio material izmo, 
mokslinio komunizmo ir poli
tinės ekonomijos kursų. La
biausiai mokslinio ateizmo ne
kenčia technikai, gamtinių ir 
humanitarinių mokslų studen
tai. 

Mokslinio ateizmo dėstymas 
parodo kalikų ir veidmainių 
bukaprotiškumą. Tą pat gali
ma pasakyti ir apie komparti
jos istoriją ir visokios rūšies 
politinę ekonomiją. Mokslinio 
ateizmo kursas mūsų Maskvos 
universiteto istorijos fakultete 
visuomet būdavo praleidinė-
jamas. 

Ketvirtųjų metų vieną 
semestrą buvo padarytas visų 
grupių bendras mokslinio 
ateizmo kursas (75 studentai), 
kurio niekas nelankė. Nelankė 
net tie, kurie yra privilegijuo
toje padėtyje (o tai daug reiš-
kiaj", net kurso sekretorius, gru
pės vadovas ir parti jos 
atstovas. 

Dėstytojui visa tai neturi jo
kios reikšmės. Be to, išlaikyti 
šio dalyko egzaminus yra la
bai lengva. Kursą turėjo dės
tyti ir egzaminuoti filosofijos 
fakulteto asistentai. Tiesą sa
kant, tai nebūna tikri egza
minai, o tik pakalbinimas, 
pasikalbėjimas. Mano ži
niomis, Maskvos universiteto 
filosofijos fakultete nebuvo to
kio atvejo, kad kas nors iš kar
to nebūtų išlaikęs egzamino iš 
mokslinio ateizmo. 

Tuo laiku aš jau buvau pa 

tyrusi, kaip reikia meluoti lai
kant egzaminus iš politinės 
ekonomijos, socializmo ir kom
partijos istorijos. Dėl to buvo la
bai linksmas momentas, kai tu
rėjau laikyti egzaminus iš tokio 
nereikšmingo dalyko, kaip 
mokslinio ateizmo. O egzami
nų tvarka tokia: susirinko į sa
lę viso 27 studentai, jų po 4-5 
būreliai gavo iš egzaminuojan
čios asistentės klausimus raš
tu, į kuriuos reikėjo atsakyti. 

IGavus klausimus, reikėjo iš
eiti, pagalvoti ir atsakymą duo
ti raštu arba žodžiu. Egza
minuotoj a nedavė papildomų 
klausimų, tad patsai egzami
nas netruko ilgiau penkių 
minučių. 

Klausimas, kurį gavau raštu 
buvo toks: "Bažnyčios rolė me
no išsivystyme". Atsisėdau 
pasiruošti. Galvoje tuojau iški
lo paruošti atsakymai: "katali
kų reakcijos varžtai'Y'liaudies 
opiumas" "EI Greco Ispanijos 
pažangaus meno atstovas XVI-
XVII a. terorizuojamas in
kvizicijos..." Žodžiu, viskas 
tvarkoje. Atsakyti į man duotą 
klausimą net nereikėjo nieko 
rašyti. Argi mes nelankėme 
ateistinio vaikų darželio, argi 
nesimokėme ateistinėje mokyk
loje, argi negirdėjome kasdien 
ateistinių radijo lai dų? Tad aiš
ku: Bažnyčios rolė meno išsi
vystyme yra kraštutiniai nei
giama. 

Atėjau atsakinėti ir štai, kas 
man atsitiko. Supratau, teisin
giau nesupratau, kad reikia 
pacituoti Leniną, tai, ką buvau 

užsirašiusi ant mažo popierio 
lapelio. 

Jei man būtų duotas kitoks 
klausimas, pavyzdžiui, Bažny
čios rolė gamtos mokslų pa
žangoje, tai aš, tikriausiai, bū
čiau ramiai pacitavusi kelis 
sakinius iš Lenino rašto ir egza
minai būtų išlaikyti. 

Bet Bažnyčia ir menas... 
Prieš akis man stovėjo dideli 

Tintoretto paveikslai Evan
gelijų temomis, kuriuos jis nu
piešė Venecijos vienuolynams, 
negaudamas už juos nė kapei
kos. Be to, EI Greco dovanojo 
bažnyčioms savo religinius 
kūrinius, arba Rembrandto 

Septyni centimetrai per me
tus: tokiu oficialiai nustatytu 
greitumu slenka žemiau jūros 
lygio senas romėnų miestas. 
"Jei Italijos vyriausybė nieko 
skubiai nedarys, mes eisime 
prie katastrofos", perspėjo 
miesto tvarkytojas Ivano Fu-
schini. Ir tai yra ne vien gra
žus Italijos miestas, paliktas 
Ūkimo valiai, bet istorinis 
miestas su meno palikimais, 
unikumas pasaulyje. 

Ravennos "liga" yra žemės 
slysmas pamažu žemyn. Simp
tomai to slysmo yra realūs: 
Teodoriko, VI šimt. gotų kara
liaus didžiajame mauzolejuje 
pliukši vanduo, vilneles ska
lauja San Vitalėa bažnyčios 
grindis. St. — Franciskus baž
nyčios kripta yra vandeniu už
lieta. Ir kitų pilių rūsiai ir 
gyventojų butai yra vandens 
apipilti, kaip tvirtina miesto 
inžinierius Gelso Monti. 

Ravennos bažnyčios ir jų žy
mieji pasauliniai ornamentai 
vis labiau nukenčia nuo van
dens. Žemės slysmas po to se
no karališko miesto yra geo
l o g i n i ų f a k t o r i ų i r 
industrializacijos pasėka . 
Ravenna yra pastatyta an t 
didelės vandens ir dujų pūslės. 

Skubotai įvykdyta industriali
zacija ir smarkus požemio van
dens siurDimas sugriovė grun
to pusiausvyrą . Prie to 
prisidėjo ir dujų eksploa
tavimas ir žemės iki 3000 
metrų gylio gręžimas. 

San Vitalėa krantinė, kuri 
prieš 10 metų buvo 2 metrai 
virš vandens lygio, dabar yra 
tik 80 cm virš vandens. Raven
na yra lyg didelis piltuvas. Jo 
vidury yra pramonės centras, 
kuris labiausiai skęsta. Jau 
imtasi slysmo sustabdymo 
priemonių: sustabdytas van
dens siurbimas pramonei, van
duo vamzdžiais transportuoja
mas iš Venecijos, bet geriamo 
vandens naudojimą nega
lima sustabdyti kolei ne-
pravestas vandentiekis iš 
Ridracolos, prie Forti. Vyriau
sybės komisija sudarė sąmatą 
pakrančių sustiprinimui ir 
vandentiekių pravedimui 100 
milijardų lirų, bet prieš tai už
protestavo kitos ministerijos. 
Po to sustreikavo visas mies
tas ir gautas pirmas kąsnis — 
15 milijardų lirų. Miestas, kurį 
aplanko milijonai turistų, lie
ka paliktas jūros potvynių ir 
oro kaprizų valiai. 

jo nei religija, nei menu. I š tik
rųjų apie šiuos dalykus ji 
nenorėjo nieko žinoti. Pateko į 
nepatogią padėtį ir nežinojo, 
'kaip iš jos išsisukti. Sudaryti 
garsų nuotykį — nieko ne -
padėtų, o nepaisant jos geriau
sios valios, ji negalėjo dėl ma
no atsakinėjimo pra le i s t i 
mane, kaip egzaminus išlaikiu
sią. 

Dar norėjo kažko klausti, bet 
man tai buvo nesvarbu. Mane 

krikščioniškas menas, vienuo- ^ įdomavo kitas dalykas: mano 
lio Dionizo freskai, vienuolio grupė, kuri, dėl to esu tikra, bu-
Andrej Rublev ikonos... 

Ir aš pradėjau pasakoti, kad 
jau beveik 2000 metų menas 
yra įkvėptas Jėzaus Kristaus 
gyvenimo ir mokslo. Teigiau, 
kad Bažnyčia visuomet rėmė ir 
palaikė meną. Pacitavau daug 
visiems žinomų pavyzdžių. 

Pagaliau nutilau. Buvo sma
gu stebėti asistentę: buvo visiš
kai parblokšta. Vos pajėgė pra
bilti: "Kaip Bažnyčia galėjo 
visuomet įkvėpti tikrus meni
ninkus, jei Šiandien XX amžiu
je nė vienas netiki į Dievą.." 

Tada paminėjau G. Rouault, 
Matisse, kuris dekoravo kata
likų koplyčią, Le Courbusier, 
kuris statė bažnyčias ir pa
galiau Nesterov, Rerich, Korin. 
kurie yra žymūs menininkai, 
nesislapstą, kad jie tikintieji. 

Reikia pasakąti. kad ši mano 
kalba buvo visiškai nereikalin
ga. Vargšė asistentė nesidomė-

vo patenkinta mano atsa
kymu, ir-buvo prieš mano toli
mesnį atsakinėjimą. 

Vienas pašnibždoms m a n sa
kė: "Pakaks, viskas aišku. 
Primink šiai kvaišei, kad Die
vo nėra; jau vėlu, o tu perilgai 
čia terliojiesi". 

Paklausiau p a t a r i m o ir 
nutariau tylėti, nes supratau, 
kad savo staigiu tiesos gynimu 
negalėsiu meluoti. 

Po viso to 
vos tik išėjau iš egzaminų sa
lės, mano draugai privertė pa
nelę asistentę teigiamai įver
t i n t i mano e g z a m i n u s . 
Pažadėjo, kad visa ši istorija 
pasiliks tik jų U»rpe (net ir ofi
cialiai grupės šnipė išlaikė sa
vo žodį). Jie norėjo kuo grei
čiau baigti egzaminus ir 
kiekvienas eiti savais keliais. 

Ateinančią dieną užėjo no
ras nueiti į bažnyčią. Pirmą 

kartą nuėjau ne kaip į muziejų 
pamatyti freskas ir ikonas, o 
kaip į Dievo namus. 

Po dviejų savaičių buvau 
pakrikštyta. 

Bet tai jau kita istorija, isto
rija mano džiaugsmo, kada 
pažinau Dievą, istorija, kuri 
prasidėjo tada, kai pirmą kar
tą pavyko nemeluoti. 

L Petrovą 

D U J O S SIAURĖS 
J Ū R O J E 

Šiaurės jūroje, Norvegijos zono
je, praeitais metais buvo rastas 
didelis dujų laukas. Dabar pada
rytas naujas to lauko gręžimas 
pirmojo gręžimo apskaičiavimus 
dar labiau patvirtino. Dabar skai
čiuojama, kad Šiame dujų lauke 
yra nuo 800 iki 1500 milijardų 
kubinių metrų dujų atsargų. Taip 
skelbė Norvegijos Energijos 
ministerija. 

Šis naujas dujų laukas yra ties 
Mongstado. Gręžimą padarė Shel 
bendrovė. Jei nauji gręžimai šių 
dienų apskaičiavimus patvirtins, 
tai Europa turės ir antrą didelį, 
dujų lauką. Pirmauti dar lieka 
Groningo dujų laukas su 1730 mi
lijardų kubinių metrų ištekliais. Iš 
čia per kelis praeitus metus jau 
gauta keli šimtai milijardų kub. 
metrų dujų. 

Šis naujas dujų atsargų atra
dimas sustiprins Norvegijos fi
nansinę būklę, išplės dujų tinklą 
Šiaurės jūroje ir sušvelnins Euro
pos energijos Droblemą. (t) 

Pagal išleistą nuostatą, So
vietų kariai negali atlikti kari
nės prievolės savo gimtajame 
krašte. Jie turi tarnauti bent 
800 kilometrų nuo savo tėvy
nės. Taigi lietuviai naujokai 
karinei prievolei atlikti siun-
čiami į Rusijos sritis į rytus nuo 
Maskvos, į prie Kinijos sienos, į 
K a u k a z ą , T u r k e s t a n ą , 
Kazachiją J r į kitus tolimus 
kraštus. Netrūksta mūsų vyrų 
Afganistane, pasakojama, kad 
esą nemaža ir Žuvusių už So
vietų imperijos kėslus. 

Visi, kurie esame šio krašto 
piliečiai ar JAV-bėse gyve
name, turime visomis išga
lėmis remti Amerikos vy
riausybės pastangas stiprinti 
jos saugumą, remti jaunų vyrų 
registravimą ir eventualiai jų 
pašaukimą karinei prievolei 
atlikti. Naudojamės šio krašto 
geru gyvenimu ir įvairiopos 
gerovės vaisiais. Taigi dary
kime viską, kad Amerika būtų 
tvirta, saugi, galinga. O tokia ji 
bus, jei visi gyventojai rems 
ginklavimosi pastangas. Ge
rai žinokime, kad Sovietų 
Sąjunga, būdama kariškai tvir
ta, skaitysis tiktai su kariškai 
galinga valstybe. 

b.kv. 

ANTRAS 
PASAULIS 

ALOYZAS BARONAS 

(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano: 
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Algas mokėjo už išdirbtas savaites nuo 
trečiadienio ligi trečiadienio penktadieniais. Dir
busiam tik savaitę,- dvi dienos liko neužmokėtos. 
Penktadienį prieš pietus Skripkus gavo atlyginimą 
už tris dienas. Mažų reikalavimų senam kareiviui tai 
buvo gana dideli pinigai, todėl Skripkus pietų metu 
išėjo į gretimą užkandinę ir išgėrimų skylę 
pasidžiaugti ir atsikratyti paskutiniais trim 
doleriais, kuriuos jis buvo iš Tąmo pasiskolinęs iki 
pėdės. Paslaugi moterėlė su malonumu jam įpylė, už 
keletą stiklelių neimdama pinigų, kad taip greičiau 
senas kareivis įeitų į tinkamas vėžes. Kai po 
prasiilgintos pertraukos Skripkus grįžo į vidų, jam 
sukėsi vielos ne tik ant įvairių ratų, bet ir akyse. 

— Parvešiu namo. 
Airio įpratintas Skripkus visai nesigėdino tokio 

šaunaus pasiūlymo. Jam atrodė, lyg kažkas jį 
stumdė, todėl, prilaikomas jaunojo boso, įlipo į didelį, 
gražų automobilį, kuriame vietos buvo tikrai nė 
mažiau negu jo miegamajame, ir karališkai išvyko 
namo. 

— Pirmadienį neateik į darbą. Labai gaila, bet tu 
ir anoj įmonėj taip elgeisi, maniau, kad pasitaisysi, 
— pasakė bosas, — kitą čekį už dvi dienas gausi 
pirmadienį. 

Skripkus išlipo, keikdamas įmonių tarpusavio 
susižinojimą, bet kai įėjo pas Tarną ir padavė iškeisti 
čekį, viską pamiršo. Prasidėjo savaitgalio balius, 
anot Kaziuko, šu triūbom ir tepasikaria visi fabrikai 
su šluotom ir bosais, kurie, nesuprasdami gerian
čiojo kilnaus pašaukimo, juos iš darboviečių iš
šluoja. 

Po to Skripkus gavo darbo žydo drabužių krautu
vėje. Šlavė, tvarkė, kai reikėjo sukabinėjo į vietas 
pardavimui skirtus drabužius, degino popierius. 

— Vincencius, tu stink, kai mano žmona ateina, 
tada nesimaišyk, — mokė senyvas iš Lenkijos 
žydelis. Bet senas kareivis visada, kai būdavo kiek 
likerio įtakoj, labiausiai norėdavo kalbėti. Ne daug 
jam buvo atlyginama, todėl žydas pakentė ir kvapą. 

— Kiek tau davė pinigų, kai tu atvažiavęs į šį 
kraštą išlipai? — paklausė kartą žydelis. 

— Tris dolerius. 
Į — Aš penkis. Bet kiek tu turi dabar? 

— Dabar jau turiu penkiasdešimt tris dolerius 
skolos, — minutę pasvarstęs rimtai prisipažino 
Skripkus. — O, Vince, Vince, — purtė žydas 
galvą, — aš jau turiu krautuvę. Tu per daug imi byro. 

— Gal kiek ir per daug, — sutiko Vincas, bet 
taikus būdas vistiek atei6ai nepadėjo. Kartą iš 
biauriai užversto kambario, kur Vincas dirbo ir kur 
vis patraukdavo iš puspantikės, atėjo į krautuvę ir 
sumanė vienai, ne taip jau jaunai, bet dar gerai 
atrodančiai pirkėjai padėti prisimatuoti suknelę. 

Jeigu žydas už tuos kilnius sumanymus Vincui 
ir būtų atleidęs, tai žydė žmona jokių atleidimų 

nepripažino. Anot Skripkaus, tikriausiai tą bobą 
užpuolė pavydas. 2ydas dar tą pačią Vinco šaunaus 
paslaugumo dieną atskaitė grynais užmokestį ir 
liepė daugiau nebeateiti. 

— Tu buvai geras darbininkas, bet tu pats žinai, 
tu nepyk, Vincencius, — apgailestavo ne už savo 
griekus žydas. 

Žinoma, Vincas nepyko. Ko čia pykti, jei žmonės 
jo gerų norų padėti moteriai nesupranta. Jis ramiai 
parvažiavo pas Tarną, su mintimi, kad dženitoriaus 
profesija nebuvo blogesnė už kario profesiją. Tu gali 
prarasti darbą ir vėl jį atgauti, o kare prarastos 
galvos prie geriausių norų, prižadėdamas pasitaisyti, 
nebegali užsidėti. 

Ir šaunusis profesionalas gėrėjas Skripkus 
prarado dar septyniolika darboviečių. Iš visų buvo 
išlydėtas beveik su apgailestavimu ir, žinoma, tas 
visų liūdesys ne kiek neužkrėsdavo liūdesio seno 
kareivio Skripkaus. Jis pagaliau sulaukė pensijos ir 
išvažiavo pas dukterį anūkių supti, bet, žinoma, 
padavęs anūkei buteliuką, neužmiršdavo ir sau 
buteliuko, nors ir be snapelio, kurio Šiaip ar taip jam 
niekada ir nereikėjo. 

Taip baigėsi užrašai, kurie tačiau ne pilni. Jie 
įdomesni už kokios draugijos protokolus, kur viskas 
prasideda panašiai — paskaitė dienotvarkę, po to 
perskaitytas pereito susirinkimo protokolas, buvo 
klausymai ir sumanymai. Šių profesionalų gėrėjų 
pasaulis pilnas spalvų, bet jų niekas neparodys, kaip 
liko pilnai neatskleistas ir Skripkaus sunkus ir 
garbingas gyvenimas, kuris baigsis kartą, kaip 
baigėsi ne vieno iš jo mieliausiųjų butelio brolių. 

. (Bus daugiau). 



D R A U G A S , pirmadienis, 1980 m. l iepos mėn. 28 d. dyti. Užsieniu rekalų ministfcri 
jos administraciniai pareigūnai, 
bendrai, žiūri su nepasitikėjimu į 
tokį įrašymą dėl galimu kompli 
kacijų Kanados santykiuose su 
Sovietų Sąjunga. 

Iš kitos tpusės įvairios Baltu 
federacijos turi stengtis tai pasiek
ti iki "geležis yra karšta" dėl da
bartinio Kanados nepasitenkini
mo Sovietais dėl jų invazijos į Af 
ganistaną. 

/ V D 

C L A S S I F I E D G U I D E 

Pabaltijo konsulų pagerbimo vakarienėj gegužės 27 d. Kanadoj, dalis. Iš kaires: W. Pent, Estų Bendruomenės atst., 
dr. E. Upenieks, Latvijos konsulas, T. Kronbergs, Latvių Bendruomenės pirm., I. Nensoo, Estijos konsulas, parla
mento atstovai Walter Baker ir Kenneth Robinson, pravedęs konsulų pareiškimo rezoliuciją Kanados parlamente, 
dr. J. 2muidzinas, Lietuvos konsulas, ir J. R. Simanavičius, Kanados LB pirmininkas Nuotr. J. V. Danio 

KANADOS SPAUDA APIE 
PABALTIJO KONSULUS 

Gegužės 27 — 28 d. Kanados 
sostinėje Otta\voje įvyko metinis 
Kanados Balty Federacijos va
karas parlamento rūmuose. Taip 
pat tomis dienomis visų trijų — 
lietuvių, latvių ir estų — Bend
ruomenių atstovai buvo priimti 
Mark MacGuigan, kuris truko va 
landą ir baltiečių atstovai pa
reiškė savo pageidavimus įvai
riais klausimais, taip pat dėl gar
bės konsulų oficialios padėties. 

Baltiečių Vakaro išvakarėse 
konsulams pagerbti vakarienėje 
dalyvavo užsienių reikalų mi
nisterijos pareigūnai ir keletas se
natorių ir žymesnių parlamen
to narių. To vakaro Senato sesi
joje konsulai būvio pakviesti į gar 

mas nebūtų interpretuojamas 
kaip Baltijos valstybių okupaci
jos pripažinimas. 

Toliau P. Best mini Baltiečių 
vakarą parlamento rūmuose, kur 
atsilankę senatoriai ir parlamen 
to nariai šiltai priėmė konsulus. 
Parlamento narys VValter Baker 
parlamente pravedė rezoliuciją, 
kurioje pripažįstama lietuvių, 
latvių ir estų kilmės kanadie
čių įnašas į Kanados gyvenimą 
ir sveikina jų konsulus, atsilan
kiusius į Baltiečių vakarą. 

valstybės, atsisako pripažinti šių 
trijų kraštų Maskvos kontrolės 
legalumą, nors dėl praktiškų 
tikslų sutinka su realybe. 

D I S I D E N T A S ORLOVAS 

P e r m ė s koncentracijos lage
ryje, Urale, rusas žmogaus tei
sių gynėjas Jurijus Orlovas pa
skelbė dviejų dienų bado strei
ką, reikalaudamas, k a d sovietų 
valdžia paskelbtų amnestiją vi
s iems politiniams kaliniams ir 
sustabdytų represines priemo
nes pr ieš žmogaus te i s ių gynė
jus. J . Orlovas yra v i enas stei
gėjų jau dešimt metų Maskvoje 
veikiančios Helsinkio susitari
mų vykdymui remti rusų visuo 
meninės grupės. Per savo žmo
ną Iriną Maskvoje j i s taip pat 
kreipėsi į šių metų rudenį Mad
ride šaukiamos tarptautinės kon 
ferencijos dalyvius, ragindamas 
juos apginti kovotojus už žmo
gaus teises Sovietų Sąjungoje ir 
pabrėžti jų atl iekamą svarbią 
misiją ne tik Helsinkio susitari
mų pilnam įgyvendinimui, bet, 

R E A L E S T A T E 
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Ant Sherkian Road 
CONDO — NO MONEY DOWN 

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

— o — 
Taip pat parduodamas "Stedio 

apartmenr". Visi dideli kambariai. 
Savininkas Vacys 

Skambint 769-6259 arba 436-966" 

U A L 1 S I A H 

SAVININKAS skubiai parduoda 
švarų mūrini 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 Arteaian apylinkėje. 
Skambint nuo 1 iki 7 vai. vakaro 

telef. — 434-8791. 

M I S C E L L A X E O L S 

Keli šimtai tūkstančių šių tri
jų respublikų gyventojų pabė
go į Vakarus nuo besiartinančios i apskritai, pasaulinės taikos su-
raudonosios armijos, ir daug iš į stiprinimui. J. Orlovas už žmo-
jų vėliau apsigyveno Kanadoje.! gaus teisių gynybą 1978 m. ge-
Jie yra gerai išsimokslinę, aukš-1 gūžės 15 d. buvo nuteistas 7 me 
tos kultūros žmonės, plačiai pasi- į tus kalėti griežto režimo lage-
reiškusieji mene ir profesijose, j ryje ir 5 metams tremties. J is 

"Ottawa Joumal" — John Best 
Dienraščio politinio skyriaus 

buvo apkaltintas tariama anti-
so vietine propaganda. 

— Smulkios statist ikos mė
gėjai, sako, yra apskaičiavę, 
kad vyriškis tarp 2 0 ir 40 savo 

bės svečiu galeriją ir oficialiai į 'Paradox: diplomats without a 
pristatyti Senatui senatoriaus c o u n t r y " komentuoja dabartinę 
Paul Yuzyk. Sekančią dieną gegu i Baitijos valstybių ir jų konsulų 
žės 28 d., panašus pristatymas bu 
vo padarytas Parlamento dienos 
sesijoje parlamento nario, buvu
sio ministerio pirmininko pava
duotojo \Valter Baker. 

Dviejuose politiniai įtakinguo
se Ottavvos dienraščiuose, "The 
Citizen'* ir "Ottavva Joumal" bu 
bo platesni komentarai apie 
Baltijos valstybes ir jų konsulų 
padėtį Kanadoje. Abu laikraščiai 

yra dalis dviejų didžiausių 
laikraščių korporacijų Kanadoje. 
Toliau duodama jų komenta

rų santraukos. 

ir tvirtai stengiasi išlaikyti savo 
gimtųjų kraštų kultūrines tra
dicijas. 

Nors nei jie, nei kas kitas da
bar negali priversti Sovietus ati
duoti šias tris teritorijas, imigran 
tai stengiasi palaikyti visus suve-

.reniškumo ženklus, kiek tas g a _ j gyvenimo m e t ų nuo veido nu-
vedėjas John Best birželio 13 d. j j į m a padaryti iš kitos v a l s t y b ė s . . s k u t a a P i e 2 1 0»°°0 metrų plau-
laidoje ilgesniame straipsnyje j pavyzdžiui, konsulai — oficialiai j k u -

žinomi kaip "einantieji garbės ge 
neralinių konsulų pareigas" — 
gali išduoti baltų tautybės asme-

Kanadoje padėtį. Žurnalistas j n i m s Kanadoje vizas keliauti į 
John Best yra taip pat p a r l a - ; j A V j Vakarų Vokietiją ir kitas 
mento spaudos galerijos narys, j Vakarų šalis, kurios tas vizas pri 
geras Rytų Europos politinės \ pažįsta. 
padėties žinovas (trejus metus j 
buvo spaudos atstovu Maskvoje), Baltų konsulams buvo leista 
dažnai rašo ir kalba -per radiją; veikti Kanadoje nuo karo pabai-
politiniais klausimais. Toliau se-jgos, bet tik John Diefenbaker 

esant ministeriu pirmininku, jie 

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

Mūrinis. — 1% aukšto. 6 ir 4 kamb. 
$45,000. 

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

Medinis — l1/* aukšto. 5 ir 3- 2 
kamb. 2 auto garažas. Tik $29,000. 

VAINA REALTY-925-6565 
Worth, 111. Condominium parduoda

ma — 2 miegami, Wi vonios, "uti-
lity" kamb. Skalbimo ir džiovinimo 
maš. "Eat-in" virtuvė. Kaina $49,900. 
Skambint po 6 v. v. 423-7854. 

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 VVhipple. 
Labai švarus 2-jų miegamų mūri
nis namas. Daug priedų. $48.500. 

Skambint — 925-9250 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 376-1882 arba 876-5896 
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V A L O M E 
KILIMUS IR B A I D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

B U B N Y S — TeL B E 7-5168 

HELP VVANTED — V V KAI 

MACHESTST JOURNEYMAN 
Lathe and M1U Operator able to do 
own setupa. Mušt have own toola. 
Good salary and beneftta. Call Pat 
Krumwlede. 

R E D I N G T O N , I N C 
3000 St. Charles Rd., BeUwood, 10. 
287-4200 • 544-7100 

LSMJOMOJAMA — FOB BENT 

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
biai 581-1821 

D £ M E S I O 

5 Kambarių "ranch' 
namas. 

sti l iaus 

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

Skambint 582-8274 

"The Citizen" — Patrick Best 
Žurnalistas Patrick Best sia-

ka jo straipsnio ištraukos su jo 
paties antraštėmis. 

Prašo diplomatinio 
pripažinimo 

Baltiečių Bendruomenes pra
šo Kanados vyriausybės įrašyti 
jų du (esamus garbės konsulus 
Toronte) — Ilmar Hensoo, Esti-

| jos ir Edward Upenieks, Latvijos, 
me dienraštvje veda nuolatinį j __ į oficialų diplomatinį bei kon 
skyrių apie diplomatus ir 1980. jsularinį sąrašą. Trečias Baltijos 
VI. 7 laikraščio laidoje plačiau j respublikos, Lietuvos, konsulas 
aprašo Lietuvos, Latvijos ir Esti--jau yra įrašytas. Jis yra dr. Jonas 
jos garbės konsulų padėtį Ka
nadoje straipsnyje "Baltic statos 
'independence' celebrated". 

I oficialų diplomatų sąrašą, 
skelbiamą viešai, yra įtrauktas tik 
dr. Jonas Zmuidzinas kaip Lietu
vos generalinis garbės konsulas. 
Estijos Ilmar Hensoo ir Latvijos 
EdVard Upenieks yra pripažinti, 
bet į sąrašą oficialiai neįrašyti, 
nes nėra anksčiau buvę diploma
tinėje tarnyboje. 

Užsieniu reikalų ministeris 
Mark MacGuigan, kalbėdamas 
Baltiečių vakare, pareiškė, kad 
Kanada ir toliau nepripažins So
vietų Sąjungos nelegalaus Balti
jos valstybių užėmimo. Prieš 
dvejus metus tuometinis krašto 

Zmuidzinas Toronte. 
Baltiečių prašymas atrodo la

bai paprastas — įrašyti du var
dus į knygą — bet esmėje šis pra 
šymas turi savyje politinio ir dip 
lomatinio dinamito. Visai tikra, 
kad Sovietų Sąjunga, kuri dabar 
yra inkorporavus 

buvo įrašyti į oficialų diplomą-1 
tinį sąrašą. Nebuvo garantuota, 
kad tas bus nuolatos. Iš tikrųjų, 
kai reikėjo pakeisti (mirusius) Es 
tijos ir Latvijos konsulus 1971 ir 
1973 m. esant Trudeau ministe
riu pirmininku, naujai paskirtie
ji nebuvo įtraukti į (oficialiai 
skelbiamą) sąrašą. 

Prašymai kol kas be rezultatų 

Baltų Bendruomenės jau eilę 
metų labai stengiasi pakeisti vy
riausybės nusistatymą, bet kol 
kas be rezultatų. 

Sis reikalas buvo vienas iš svar 
biausių diskusijų klausimu, kai 
MacGuigan (užsienių reikalų 
ministeris) priėmė baltų delega* 
ciją, kurioje buvo Kronbergs, Lat 
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šias nepriklausomas Baltijos v a i s i a K a n a d o j e i i r E s t ų i r Lietuvių 
tybes, būtų ypatingai nepaten
kinta, jei Kanada sutiktų su šiuo 
prašymu, nors Kanados vyriau
sybė tuo nepadarytų nieko nau
jo. 

Kitos Vakarų valstybės yra pa 
darę daug daugiau. 

Užimtos Sovietų Sąjangos 

Lietuva, Estija ir Latvija, nedi 
r 7 ~ ; dėlės valstybės prie Baltijos juros 

apsaugos ministeris Barney D a " l t a r p S u o m i j o s i r Lenkijos, buvo 
son pareiškė, kad jis remia reika
lingus pakeitimus (įrašyti į ofi
cialiai skelbiamą sąrašą Estijos ir 
Latvijos konsulus) . Žurnalistas 
Patrick Best mano, kad dabar nė 
ra palankus laikas tokiam pakei
timui, nes dėl Sovietų invazijos j 
Afganistaną Kanada jau yra pri
ėmusi eilę sankcijų prieš Sovie
tų Sąjungą. 

Kanados ambasadorius Mask
voje Robert Ford specialiai ven
gia lankytis Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje, kad tdks jo atsilanky-

caristinės Rusijos imperijos dalis 
iki savo nepriklausomybės atga
vimo po pirmojo pasaulinio karo. 

Jų laisvė, kaip ir kitų mažes
niųjų valstybių, žydėjo, bet ne
ilgai. Slaptas protokolas prie na
cių — sovietų nepuolimo pakto 
1939 m. paruošė jų militarinį 
įjungimą į Sovietų Sąjungą. Hit 
lerio invazijos metu jos buvo oku 
puotos vokiečių kariuomenės, o 
Hitleriui 1945 m. pralaimėjus, vėl 
aneksuotos Sovietų. 

Kanada, kaip ir kitos Vakaru 

Bendruomenių atstovai. Nors 
ministeris nepadarė jokio pažado, 
jis pareiškė5 kad sutinka šį klau
simą peržiūrėti. 

Baltų Bendruomenių vado
vai yra susilaikančiai optimistiš
ki dėl šio pažado. Jie sako, kad 
praeityje "daugeliu atvejų" vy
riausybės atstovai žodžiu užtik
rino, kad įrašymas bus įvykdy
tas, bet kol kas pažadai nei vyk-
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Marija Aukštaite 

I d E I V Ė 
Pasakojimai . 266 pusi. Išleido 
A. Navikevičius 1 9 8 0 m. Spaus
dino Litho-Art Ltd . Toronto. 
Kaina su persiuntimu $6.85. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, k5k5 W. 6Srd St.., 
Chicago, IL 60629 

iiiiiiiiiiuiinmfiiimiiiiiiiimiiiiimnimii 

NAUJA V I E T A 
Susitarti te lefonu 

Valdis Reai Estate 
2644 W. 69th Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

iiiiiiiiiiimiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiit 

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 , t e l 776-1486 
•iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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P L U M B l N G 
Ucensed, 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 
illllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUUUlUUUUIlliUlllr 
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VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU . . 

Vizitinių kortelių naudojimas jwm 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias visi 
nnes korteles. 

Kreipkitės t 
traciją visais 

"Draugo" 
panašiais 

adminis-
reikaiais. 

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 bungalow Brighton Parke 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par-
luoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

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

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS. 4059 Archer A ve. 
Chicago, IU. 60682, tel. 927-5980 

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

TeL — W A 5 3 0 6 3 

DRAUGAS, 
4045 W. SSrd Str„ 

CUcago, I1L 60629 
uuillllllllllllillllllllllillllllllllllllllllllltl 

tiiHuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimminii 
!; Įvairių preidq pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCOas EKFRESS 

2501 W. 69 S t , Chicago, m. 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Tekst — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuuuiiiiiiiiiiuiiui 
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We'll help you makethe right movė. 

JEI G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operatei 

B. K R I K S T O P A f n S 

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

Išleista autoriaus te i sėmis 1979 m. Didelio formato. Kie
ti viršeliai. Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiun
timu $1110 - Užsakymus s iųst i : 

DRAUGAS, k^k5 W. 6Srd Street. Chicago, m. 60629 
ni inojaus gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio 

iiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiimiiifiiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — V a l d y m a s 

INCOME TAX 
Notariatas — Vert imai 

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

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 

nnmiHHUiHimmniiuiiiimuiHuiuiuii 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
u i apdraudę nuo usnies Ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef. — 6 A 4-8654 

3208V-, West 95& Street 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

iiiiiiimiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiimmiimiiiniii 
M. A. Š I M K U S 
INOOME TAX SERVICE 

NOTARY PVBtlC 
4259 So. Maplew<H>d, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuimiuiuuiiiuiiuiiiii 

Amerikos lietuvių 
Ekonomine Veikla 

Vincas Liafevtclitt 

Išleido Pedagoginis Lituanis
t ikos Inst i tutas 1980. 224 pusi. 

Spaudė Morkūno spaustuvė. 
K n y g o s kaina su persiunti

mu 18.85. 

U ž s a k y m u s siusti DRAUGO 
adresu. 

niinoi* gyventojai prideda 48 et. 
valstijos mokesčio. 

iiiiiimiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimi 

S E D A D E G A 
Stasys Baiplys 

Tai Lietuvos karo aviacijos 
kpt. Stasio Baipšio atsiminimai, 
pergyvenimai iš 1944 m e t ų Lie
tuvoje, Vokietijoje. 

Išleido Laima Ba ipšy tė 1980 
m. Kaina su persiuntimu $5.85. 

Užsakymus s iust i : 

DRAUGAS, Jf5Jf5 W. 63rd St, 
Chicago, IL 60629 

Illinojaus gyv. dar prideda 
30 et. valst i jos mokesčio . 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i : 

B A L S A I 
13 PASAULINES POEZIJOS 

Sudarė ir išvertė 

Tomas Venclova 

Knyga sudaryta i š dviejų da
l ių: pirmoje surinkti trumpesni 
eilėraščiai, antroėe pateikiamos 
dvi žinomos X X amžiaus poem
os. 

Išleido Ateitis 1979 m. Spau
dė Draugo spaustuvė. K n y g a su 
persiuntimu $6.85. 

Užsakymus s iųs t i DRAUGO 
adresu. 

Illinois gyventojai dar prideda 36 
et. valstijos mokesčio. 

Perskaitę "Draugą", duokite 
jį kit iems pasiskaityti. 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiminiimiiHH 

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 ig pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugam* 

"Draugo" adresas: 4545 West 

SSrd S t , Chfoago. 10. 00629. 

iiiniiimiiimiiiimiMimmmimiiimiitM 

Apsimoka akelbtia dien. DRAUGE, 
nes ji* plačiausiai skaitomu lie-
tjvhj dienraštis, gi skelbimu kai-
nrm vn» vimems prieinamos. 

file:///Valter


Susitikimai su pasaka, 
istorija, dabartim 

ALFONSAS NAKAS 
Širdim, pilna Vi Tautinių Šo

kių šventės žavesio, liepos 7 pali
kau Chicagą. Namie tik kelioli
ka valandų „pasisvečiavęs", lie
pos 8 jau spaudžiau į Stratfordą. 
Šitaip kartais esi priverstas sku
bėti gyvent.. 

Liepos 8 vakare Festivalio te
atre išgyvenau Will iam'o Shake
speare'o „Tivelfth Night" spek
taklį. Pirmąjį kartą šią komediją 
buvau matęs 1975 m. vasarą. 
Tuomet ją režisavo David Jonės, 
o dabar — Robin Phillips. Per 
penkerius metus užsimiršo, ku
rie aktoriai kokias roles vaidino, 
tik žinau, kad šį kartą beveik visi 
pagrindinių rolių atlikėjai buvo 
nauji. Beveik visi, išskyrus Brian 
Bedford — Malvolio. Anuomet 
sužavėtas rašiau, kad spektaklis 
buvo jo, Brian'o Bedford'o. Ši
taip anuomet ir didžiosios spau
dos teatro kriticai giedojo. Po šį-
metinio pastatymo premjeros at
sirado nevisai palankių balsų. Bet 
kodėlgi? Man Brian'o Bedford'o 
sukurtas Malvolio šį kartą atro
dė dar didesnis, nuostabesnis, tra
giškesnis. Be jokios abejonės, ir šis 
spektaklis buvo jo, jo, jo — Mal
volio. Juoba, kad kiti pagrindi
niai aktoriai arba ne per geriau
siai vaidino, arba turėjo netin
kamas roles. Anati5 Jim McQueen 
(Illyrijos kunigaikštis Orsino), 
kad ir kaip stengėsi būti ir oriu j kelnėm 
ir galantišku, panėšėjo į kvailoką i 
karininkėlį. Patricia Conol ly ! 

(Viola) žavėjo balsu, judesiais,! 
mimika, bet neužsimerkusių j 
niekaip negalėjo įtikinti, kad ' 
ji gražuolė, kurią visi įsimy-j 
11 Jau veikiau galėjai įsimylėti į 
Lorne Kennedy, akiplėšišką, dai-i 
lu ponaičiuką, vaidinantį „lašas 
į lašą panašų" Violos dvynį bro- \ 
H Sebastianą. Didysis, garsusis i 
Festivalio veteranas aktorius Wil- [ 
liam Hut t klouno Feste rolei tik i 
tiek tetiko, kad visiškai neblogai j 
dainavo. Juoko publikai jis labai; 
mažai tekėle. Bene geriausiai sa- į 
vo roles valdė ir komediją darė. 
patrauklia Pat Galkr-vay (Oli- : 
via), Kate Reid (Maria) , Bany 
MacGregor (Sir Toby Belch) ir 
Richard McMillan (Sir Anc'rew 
Aguecheek). Pastarasis, žinoma. 
labai šaržuotas, scenoje nenu-
stygstąs pamaiva, perdėta mimi
ka, šokinėjimu it guminis. Bet 
tai ne jo, o režisieriaus tie perdė
jimai. Kitą dieną R. McMillan 
matysiu anglų kario rolėje, ir čia 
jis bus santūrus bei vyriškas. Tai 
nemažo kalibro aktorius. 

Trumpai — „Dvyliktoji nak
tis" verta dešimčių tūkstančių 
žiūrovų vien dėl Malvolio. Brian 

pernai jo režisuotos abi „Henri-! 
ko IV" dalys buvo baisiai nuo
bodžios ir publikos ignoruotos? Ar 
daug jis (režisierius) pasimokė? 
Gal tik tiek, kad „Henriką V"\ 
gerokai aptrumpino ir šiaip taipi 
įspraudė į tris valandas. Bet i r | 
čia, pirmuose trijuose veiksmuose \ 
(iki prisiruošė Agincourt'o mū
šiui), teko publikai gerokai nuo
bodžiauti ir snausti. Veikaluose, 
kur vaidina vienos lyties aktoriai, 
režisieriui reikalingas nepapras
tas išradingumas. O ,,Henrike V" 
— beveik valandą tik vyrai, vy
rai, ir vyrai. Režisieriais bandė pa
leisti į scenos gilumoj pastatytą 
didelį, masyvų narvą po keletą 
Icikenančių ir grimasomis „vaidi
nančių" statisčių, bet mažai jos 
spektaklį tepapuošė. Tik kai ža
vingoji Diana Leblanc (princesė 
Katharine) iš žvalios, moteriškos 
Sofijos (Sophie) Gascon (rūmų 
damos Alice's) ėmė mokytis ang
lų kalbos, pabudom ir apžavėti 
suklusom... 

Richard Monette karaliaus 
Henriko rolę atliko karališkai, vy
riškai ir kariškai. Bet ilgiausiai 
žiūrovų atminty paliks ne jo il
gos kalbos apie tėvynės meilę, po
litiką, užkariavimus, o galantiš
kas ir gerokai romantiškas meili-

; nimasis jau minėtai princesei Ka-
tarinai. įdomus, tik megztiniu ir 

apsirengęs pasakotojas 
(Chorus) Douglas Rain. Prieš 
visus penkis veiksmus h dar šeš
tąjį kartą dramos gale jis žiūro
vui apsakė, ko galime būsimam 
veiksme laukti (šeštojoj oracijoj 
paminėjo Anglijos - Prancūzijos 

DRAUGAS, pirmadienis, 1960 m. liepos tnėn. 28 d. 

AKMUO — METALAS 

Neseniai kietųjų kūnų fiziko
je atsirado nauja kryptis. Moks 
lininkai, derindami stiprų mag
netinį lauką, aukštą slėgimą ir 
žemą temperatūrą, gavo įdomių 
rezultatų. Pavyzdžiui, magneti
nis laukas su žema temperatū
r a pasirodo esąs puikus vidinės 

medžiagos struktūros savybių 
"dirigentas". Tokiomis sąlygo
mis kai kuriems metalams pa
vyko suteikti dielektriko savy
bes, o akmeniui — metalo sa
vybes. Šie darbai labai svarbus, 
sukuriant naujų savybių medžią 
goms. JDL 

William'o Shakespeare'o **rwetfth Nlght" Stos vasaros 
Kanados Stratfordo festivalyje. Is kaires į dešinę: Patri
cia Conolly (Viola), Jim McOueen (Orsino), David Dun-
bar (Curio), WUUam Hutt (Feste). 

Nuotr. Robert C. Ragsdale 

D. L. Coburn'o The Gin Game" šių metų vasaros 
Stratfordo festivalio scenoje: Kate Rėkt, vaidinusi Fon-
sijos vaidmenį, ir Douglas Reto, atlikęs VVellerio rolę 
veikale, kuriame atsiskleidžia "apleistų Žmonių gyveni-
nlmo saulėlydžio klaikuma". 

A. f A, 
ROMANUI MARIJGŠHJI mirus, 

jo broliui prof. maestro Vytautui Marijo-
šiui su šeima ir kitiems giminėms gilię. už
uojautą reiškia 

LIETUVIŲ OPERA 

ŠACHMATŲ ŽINIOS 
— Naujas pasaulio meisterio 

A.. Karpovo laimėjimas. Neseniai 
užsibaigė Buguino tarptautinis 
turnyras Jugoslavijoje, kurį be 
pralošimo laimėjo pasaulio meis 
teris A. Karpovas, surinkęs 8 
taškus. Danijos dm B. Larsen at 
siliko tik pustaškiu—7y2 tš. Tre 
čiu baigė olandas Timman — 
6V2 tš . Nekaip tame turnyre su
žaidė JAV dm Kovalek, baigęs 
priešpaskutiniu su 4 tš., o pasku 
tiniu garsus Jugoslavijos dm. 
Gligorič — 31/2 t š . 

O dabar gavome žinių apie tik 
ką užsibaigusį Amsterdamo tur-

galima gerokai pa-

ateitį). Tie visi prologai buvo at
likti iškilmingai ir įspūdingai, j nyrą Olandijoje. Šį turnyrą lai-
bet tai ne evangelijos ir kai ku- Į mėjo taipogi pasaulio meisterir 

A Karpovas, sudorojęs 13-tam 
rate Vengrijos dm Ribly ir pas
kutiniam; (14-tam) rate Danijos 
dm Larseną. Karpovas surinko 
10 tš., tašku pralenkęs ikandin 
ėjusi dmTimmaną (9 tš.). Pilnų 
žinių dar neturime. • 

- New Yorko dm Dr. Kari 
— lot inu tos bandos_na-1 Berger 3U N Zelandijos dm Mur 

ray Chandler laimėjo N. Yorko 
tarptautini turnyrą, kuriame da

riuos buvo 
trumpinti. -

Iš keliu dešimčių aktorių visa 
galva iškilo Roci Beattie, puikiai 
vaidindamas dabar kareivio, 
anksčiau Falstaffo bandos nario 
Pistol rolę. John Cutts (Bar-

jr 

riškio sūnus, kuris žemaitiškai 
kalba geriau, negu rusiškai, pa
brėžiama mums laiške iš Lie
tuvos. Maskvos žurnalas "64" pa 
teikia birželio nr. Sočy turnyro 
pasekmes: 

1 N. Andrianov, Maskva 9 tš. 
2. E. Pygusov, Kemerovo 8M2. 
3 J . Elvest, Tailinn 8y2 
4 V. Majorov, Vilnius 7^2 
5 V. Salov, Maskva 7V2 
6 A. Sokolov, Maskva 7y2 

7 A. Voitkevich Ryga 7 
8 P . Korzubov, Minsik 6V2. 
Viso dalyvavo 14. Paskutinio 

T. ImanaUjevo iš Frunzės 4 tš. 

K. Merkis 

riai — nebuvo tokie impresyvūs. 

Jeigu „. lenrikas V", ar kuri Įei
ta anglų istorijos drama į Strat
fordą grįžtu už penkerių metų, 
vargu ar mane besuviliotų. Ne
bent jas į sceną išvestų mūsų Jo
nas Jurašas... 

iyvavo penki didmeisteriai. Abu 
laimėtojai išpildė pirmąją did-
meisterio normą, surinkę po 7 
tš. Izraelio dm Dzindikašvili 
baigė trečiu 5^2 t š . ; dm Sham-

.kovich. latvis Mednis ir Gru-
Taip jau atsitiko, xad šios įsvy- • c h a c 2 9 ^ Bulgarijos dm 

kos desertui teko tai, Kas desertui 
tinka — žavinga trumputė tragi
komedija „The Gin Game", pa
rašyta bene prieš penketą metų 
D. L. CobuTn'o, vaidinta ir tebe
vaidinama JAV ir kelių kitų kraš-

Ermenkov, Anglijos dm Keene 
po 4]/2 tš., o kiti mažiau. 

širdies magnetiniai laukai. 

Mokslininkų buvo atlikti ban
dymai, registruojant širdies 
magnetinius laukus. Kadangi 
"gyvieji" magnetiniai laukai la
bai silpni, bandymai buvo at- ! 
liekami specialiose patalpose. 
Tai tik pirmieji žingsniai. Toles
niems tyr imams reikalingi t a m 
tikri įrenginiai su labai stipria 
apsauga nuo išorės magnetizmo 
atakos. Tai padės tiksliau ištir
ti įvairių organų magnetinius 
laukus, išaiškinti jų reikšmę or
ganizmui. Jn*» 

KONTAKTINIAI AKIŲ 
LĘŠIAI 

Kontaktiniai lęšiai buvo iš
rasti dar 1930 metais. Tačiau 
kartu su privalumais išaiškėjo 
ir jų t rūkumai — kieti stiklai 
dirgindavo akies rageną. Nau
jas viltis sukėlė lęšiai, paga
minti iš minkšto organinio stik
lo. Bet ir šie buvo perdaug kie
ti. Pastaraisiais metais moks-

magnetinius laukus ? Pagaliau I iininkams pavyko surasti visiš-
jiems pavyko nustatyti, kad kai j kai naują medžiagą kontakti-
kurie gyvūnai iš tikrųjų juos : niams lęšiams, kuri yra tokia 
turi. Pavyzdžiui, dabar moks-1 minkšta, kad akis jos beveik 
Iininkams jau žinomi varlės ! nejaučia. jm. 

GYVIŲ MAGNETINIAI 
LAUKAI 

Seniau mokslininkai suko gal 
vas, ar turi gyvi organizmai 

fir 

Bedford yra pats didžiausias ak-;tų teatruose, laimėjusi Pulitzerio 
torius Stratforde tarp visų didžiu- i premiją (1978 m . ) . Stratfordo 
ju aktorių vyrų. Visos jo rolės į Avon teatre ją pastatė režisierius 
ne vaidinamos, o išgyvenamos. 

Liepos 9 mano pasirinktas pir
masis spektaklis — Shakespeare'o 
„Henry V". Su tuo 
Henriku neblogai susipažinau 1 
pereitą vasarą, kai ,Jienry IV, \ 
Port l" ir „Henry 7V, Port 77" Į 
dramose jis tebebuvo išlepintas, 
patvirkęs jaunikaitis, princas 
Hal, su komišku riteriu Falstaffu 
ir keliais padaužomis, daręs gėdą 
savo tėvui — karaliui. Paskutinėj 
iš minėtų dramų vainikuotas, per 
kelis knygos puslapius neatpažįs
tamai „sukaraliskėjo", o jau vien 
jam skirtam veikale („Henry 
V") užkariavo Prancūziją ir 
prancūzų princesės širdį. Šią dra
mą mačiau televizijoj š.m. ba
landžio 23. Ją rodė anglai. Kai 
kurias kalbas aptrumpinę, išpyš
kino per pustrečios valandos (be
veik visas TV rodomas Shake
speare'o dramas anglai išburbu-
liuoja nepaprastu t empu) . Strat-
forde mačiau pirmąjį kartą. Be
je, buvo pasirinkimas: vieni spek
takliai su Richardu Monette, ki
ti su Jack'u VVetherall. Pasirin
kau su pirmuoju, labai seniai 
pažįstamu ir seniai pamėgtu. 

Nežinau, kodėl režisieriui Pe-
terMui Moss leido Anglijos kaira-

Mel Shapiro, pasitelkęs dailinin
ką Michaelį Eagan ir apšvietėją 
Michael'į J. VVhitfield. Beje, sce
novaizdžiui čia jokiu fantazijų 

karinguoju Į nepritaikysi. Senas, medinis sene-

— Sovietų jaunių atrankos 
turnyre Sočyje gerai pasirodė 
19-metis V. Majorovas j kelerių 
metų Plungės meisteris, kuris 
dabar studijuoja Vftniaus univer ' 
3itete. šis jaunuolis yra vienos 
žemaitės, plungiškės, ir rusų ka 

lių prieglaudos namas ir veran
da, kurioje veiksmas vyksta, vei
kalo autoriaus aprašytas iki 
smulkmenų ir pareikalauta apra
šymų ir brėžinių rrarodymų lai
kytis. Smulkiai nurodyta ir akto- į 
rių apranga bei visi butaforiniai 
reikmenys. 

Rolės atiduotos dviems įžy
miems teatro, TV bei filmų akto
riams, abioms Stratfordo festiva
lio žymūnams: Douglas Rain 
vaidina VVeller'į Martin, o Kate 
Reid - Fonsią Dorsey. Dviejuose 
rr> du paveikslus veiksmuose, 
apie pusantros valandos jiedu lo
šia kortomis gin-rummy žaidi
mą ir pokalbiuose atskleidžia sa
vo tragiškus gyvenimus. 

Nepaisant gerokai nuvilian-
čios pabaigos (nei tuokiasi, nei 
miršta, ir šiaip „nieko neatsi
tinka"), tarp šmaikščių, kartais 
vulgarių dialogų atsiskleidžia se
nų, visų apleistų žmonių gyveni
mo saulėlydžio klaikuma. O abu 
aktoriai vaidina neapsakomai 
puikiai. Ką gj daugiau apie šį 

lių seriją šiemet užbaigti, kai , spektaklį ir begalėčiau pasakyti? 

Nors bus vaidinama tik apie 9 
savaites (nuo birželio 12, iki 
rugpjūčio 15), atrodo, kad šiokia
dieniams bilietai dar nėra išpirk
ti. Jei kas iš mano skaitytojų į 
Stratfordą nusigausite dėl kurio 
kito spektakliško spektaklio, jeigu 
tą ar sekančią dieną bus vaidi
nama „The Gin Game", paban
dykite laimę prie bilietų kasos. 
Jei pateksite, išgyvensite spektak
lį, kokių reta. 

P.S. Festivalio vadovybė pra
nešė, kad visiems „Verginio" ir 
„Much Ado About Nothing" 
spektakliams bilietus išpardavus 
ir publikai nesiliaujant belstis, 
nutarta vasaros gale abiems vai
dinimams pridėti po tris spektak
lius. „Virginijos" nauji spektak
liai įvyks rugpjūčio 14 ir 21, 2:00 
v. p.p, o rugpjūčio 24 - 7:30 v.v. 
„Much Ado..." pridėtiniai spek
takliai — rugsėjo 19, 24 ir 30, vi
si trys 2:00 v. p.p. Kaip anksčiau 
esu rašęs, „Virginijos" magnetu 
yra Maggie Smith, o ,,Much 
Ado.." — Maggie Smith k Brian 
Bedford svaiginantis "duetas" 
Beatričės ir Benedicko rolėse. 

% 

Viena iš Įdomiausia tiais motais liovusiu knygų 

ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS 
Knyga yra {domi jau rlen tuo, kad yra parašyta Lietuvoje ir 

išleista JAV. JI yra gera priemonė pastebėti galvosenos skirtumus 
ir panašumu* šiapus ir anapus geležinis uždangos. 

Salia to, ši knyga apibūdina vieną ii spalvingiausiu. lietuvių 
tautos asmenybių, kuri turėjo daug įtakos visuomeninio, kultūrinio 
ir religinio gyvenimo formavimui nepriklausomoje Lietuvoje. Arki
vyskupo Reinio gyvenimas, užbaigtas kankink) mirtimi komunistų 
kalėjime, jo kovos oi lietuvio teises Vilniaus arkivyskupijoje prie* 
neįtikimai žemas lenkinimo pastangas šioje knygoje Iškyla doku
mentuotu realismu. 

Knyga yra 246 pat, Lietuvių krikščionių demokratų ieklinys. 
gaunamas DRAUGE, kietais viršeliais kainuoja 7 doL 

/ RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
Antanas Rubžrs 

I-ji dalia. Knygoje 10 įkyrių. Naujojo Testamento: 
Bendrija n jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tea-
testamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros 
Bendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. J o darbai. 
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, J o išmintis. 
Samprata, Dievo tautos samprata. 

Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus 
siusti: DRAUGAS, 4545 W. 6Jrd S t r„ Chicago, EL 60620. 

ĮSIGYKITE ŠIĄ PLOKŠTELĘ 
LA8A LAIKO L A S A I . . . Diriguoja komp. Jaltos Gaidelis 

(Brocktono mišrus choras) sterso 
Malda o i tėvynę, T m t t ė * lankai, 2oMė lydėjo, Asfc 
kalno kJeveBa, Augo pa t a s* , Florė lanko j Msaą Ir 
Ūtos. 

Gaunama ''Drauge" 
Kaina sa persiuntimu t £ £ 0 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

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

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

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

4330-34 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3 -9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — YArds 7 -1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
T e l . 7 3 7 - 8 6 0 0 - 0 1 

9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tet. 422-2000 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. liepos mėn. 28 d. 

X Ses. Anna Maria Rakaus
kaitė, buvusi lietuvių ir kitų 
dalykų mdkytoja Šv. Ka2dmiero 
akademijoje ir Marijos aukšt. 
mokykloje, išvyko į Los Ange
les pas savo ten gyvenančias 
dvi seseris. Jos viso kartu pa
minės ir savo sesers solistės 
Marijonos Rakauskaitės viene
rių metų mirties sukaktį. 

x Monika ir Jonas Venckai 
iš Melbourno, Australijos, yra 
atvykę j Chicagą aplankyti savo 
giminių ir draugų. Savo sesers 
Bronės Maleckienės lydimi, jie 
aplankė "Draugą", susipažinda
mi su spaudos darbais, pasikal
bėdami su redaktoriais, įsigy
dami lietuviškų spausdinių. M. 
ir Venskai Australijoje gelbsti 

Į "Tėviškės Aidų" ekspedicijoje. 
"Draugo" spaudai stiprinti jie 
pridėjo dar 20 dol. auką, už ku
rią nuoširdžiai dėkojame. Be 
to, jie aplankė ir Marijonų kop
lyčioje sukauptą meną. 

x "EHa-Press", itališkai lei
džiamas informacinis biulete
nis, šių metų gegužės mėnesio 
numeris pasiekė "Draugo" re
dakciją, šiame numeryje me
džiaga atrinkta iš "Kronikų" 40 

' nr. ir iš "Aušrs" 19 nr. Biule-
I tenj labai puikiai redaguoja 
prel. Vincas Mincevičius. 

x Povilas Talandla, Long 
Grove, Ia., pratęsė "Draugo" 
prenumeratą dviems metams ir 

j dar pridėjo 17 dolerių auką. Už 
i didelę paramą maloniai dėkoja-
! me ir skelbiame garbės prenu-
| meratorium. 

X A. a. Julijona Ivanaus
kienė, Union Pier, Mich., ilga-

X 'Draugo" redaktorius yra 
pakviestas į Baltųjų rūmų kon
ferenciją, kurioje pranešimus 
liepos 29 d. padarys prez. J. 
Carteris ir valstybės sekreto
rius E. Muskie. Pokalbio tema 
— Helsinkio susitarimai ir pa
siruošimas Madrido konferen
cijai, įvykstančiai šiemet lap
kričio mėnesį. 

x "The Chicago CathoUc" 
savaitraštyje liepos 25 d. laido
je buvo išspausdintas dr. Lino 
Sidrio įdomus laiškas. Jame pa
reikšta, kad "KGB gali išvogti 
atomines paslaptis, bet negali 
sunaikinti Lietuvos pogrindžio, 
kuris leidžia Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikas". Vienus 
suėmus, kiti stoja į jų vietą. 

x Jaunųjų ateitininkų sąjun
gos vasaros stovykla Dainavoje 
vyksta labai sėkmingai. Yra 103 
stovyklautojai. Jų amžius nuo 
7 iki 14 metų. Nuotaika labai 
gera. Stovyklos vyriausia va
dovė yra Janina Udrienė, o ko
mendantas Juozas . Polikaitis. 
Berniukų vyriausias vadovas 
Valerijus Gražulis iš Detroito, 
mergaičių vyriausia vadovė Re
gina Šilgalienė iš Clevelando. 
Dainoms ir orkestrui vadovau
ja Darius Polikaitis. Vaikams 
pamokas praveda įvairių sričių 
specialistai. Stovyklos kapelio
nas yra kun. Antanas Sauiaitis. 
Stovykla prasidėjo liepos 20 d. 
ir baigsis rugp. 3 d. 

x "Elta-Bulletin Lithua-
nien", prancūzų kalba leidžia
mas informacinis biuletenis šių 
metų liepos numeris, pasiekė 
"Draugo" redakciją. Tai pui
kios ištraukos iš "Aušros" 19 
nr. ir "Ateities". Informacinė 
medžiaga tinkama pranciūziš-
kai kalbantiems žurnalistams ir 
publicistams. Redaguoja Biru
tė Venckuvienė. 

x Juozas ir Vanda Gasperai 
žinomi čikagiškiai, Vilniaus kraš 
to lietuviai veikėjai, atnaujin
dami prenumeratą atsiuntė au
ką. Ačiū. 

x Petras Latauskas, Dun-
das, Kanadoje, prie prenumera
tos mokesčio pridėjo 7 doL au
ką. Dėkui. 

X C. K. Tautkus, žinomas 
spaudos darbuotojas ir artimas 
"Draugo" bendradarbis, gyv. 
Melrose Pk., EI., palinkėjo 
"Draugui" sėkmės bei ištver
mės, atnaujino prenumeratą ir 
atsiuntė auką. Ačiū. 

x Genovaitė Pustemikiene, 
čikagiškė, parėmė mūsų spau
dos darbus prenumerata ir 10 
dolerių auka. Labai ačiū. 

x Mykolas Puškarskls, čika-
giškis, lankėsi "Drauge", domė
josi spaudos darbais, atnaujino 
prenumeratą ir paliko 15 dole
rių auką. Jį skelbiame Garbės 
prenumeratorium ir maloniai 
dėkojame. 

x Lietuviškų knygų "Drau
ge'' už didesnę sumą nusipirko: 
A Juškevičius (Cicero), J. Va
laitienė (Western Springs), K 
Eelaitis (New York). 

x Dr. F. Kaunas pirmasis 
atsiuntė $200.00 auką L. Fondo 
Antrojo Milijono uibaigtuvėm. 
Užbaigtuvių pokylis įvyks spa
lio mėn. 11 d. "The Carlisle" po
kylių salėje. Nariai ar nauji 
nariai paaukoję $100.00 gauna 
vieną bilietą į pokylį. Įnašus 
siųsti, ar pavienius bilietus įsi
gyti galima jau dabar, kiekvie
ną darbo dieną L. F. raštinėje 
3422 W. Manjuett* Rd., Chi
cago, EL (pr.) 

X Vidaus ir iš lauko geri da-
tytojai. Darbas greitas ir ga-
Įfritimlii. Skambint telef. — 

CHICAGOS ŽINIOS 

Los Angeles Sv. Kazimiero par. Lietuvių dieną susitikę. I eiL iš k.: mkt. O. Razutienė, sol J. Čekanauskienė, A. 
Audronis ir muz. B. Budriūnas. Antroj eilėj: tai. V. Vidugiris, mok. A. Balsienė, preL J. Kučingis, arch. E. Ar-
bas, kun. dr. V. Bartuška ir inž J. Motiejūnas Nuotr. L. Briedžio 

IŠ A R T I IR T O L I 
rencijas, tarp jų į Keniją ir į ną Sakevičių, išskrido atgal Ka-

metė "Draugo" skaitytoja, mi
rė liep. 1 d. Jos prenumeratą 
perėmė vyras Antanas Ivanaus-

I kas, ją atnaujino ir dar pridė-
Į jo 10 dolerių auką. Esame la-
į bai dėkingi. 

Meksiką, bet atsisakė, nes per 
vasarą, iki rugsėjo mėn., turi 
baigti rašyti knygą apie Sov. 
Sąjungos visuomenės dezinte
gracijos procesus ir politinės j susigyveno su londoniečiais. 
santvarkos pasikeitimo joje ga- į DBLS pirmojo skyriaus 
limybes. 

— Filatelistu draugija "Vil
nius". Manchesterio lietuvių klu 
be įvyko lietuvių filatelistų su
sirinkimas, kuriam pirmininka-

Asta Spurgytft laukia savo eilės šokių 
grapėje Tautinių Šokių šventėje. 

Nuotr. VI. Juknevičiaus 

x Kęstutis Kaveckas, West 
Hollyvv'ood, Calif., su "Viva Eu
ropa" grupe lankėsi Clevelan-
de ir Chicagoje, dainavo solo 
"Laimės truputį". Šiuo metu 
dainuoja amerikiečių užeigose 

jBeverly Hills ir Hoolywoode. 
'- Kęstutis atnaujino prenumera-
į tą ir dar pridėjo 10 dolerių au-
Į ką. Labai ačiū. 

X Gytis Kkidulas, čikagiškis, 
atsiuntė malonius sveikinimus, 
atnaujino prenumeratą ir dar 
aukojo 10 dolerių. Ačiū. 

x Bronius Bartkus, Downer 
Grove. Iii., parėmė mūsų spau-

| dos darbus 10 dolerių auka. Dė-
* kojame. 

X A- Masiulis, čikagiškis, įsi
jungė į metinių "Draugo" rė
mėjų eiles — gavome jo 10 do
lerių auką. Labai ačiū. 

x Jonas Kernagis, žinomas 
čikagiškis, atvykęs į "Draugą" 
susipažino su spaudos darbais, 
paliko 10 dolerių auką. Laba; 
ačiū 

k L VALSTYBĖSE 
— Anicetas Simutis, Lietuvos 

gen. konsulas New Yorke, da
lyvavo JAV valstybės sekreto
riaus Edmund Muskie garbei 
Foreign Policy Association su
ruoštuose užkandžiuose New 
York rfilton viešbuty. 

— Lietuvių pranciškonų va
dovybės posėdis įvyko liepos 14 
Kennebunkport, Maine. 

— Jonas Tatarūnas, Brazili
jos LB krašto valdybos pirmi
ninkas, atsiuntė PLB valdybai 
150 dol. gauto pelno iš "Neri
jos" ansamblio koncerto Sao 
Paulo, Brazilijoje. PLB valdy
ba 3udarė sąlygas "Nerijos" iš
vykai į p. Ameriką. 

— Julius Mieradas, Argenti
nos Lietuvių organizacijų ir 
spaudos tarybos pirmininkas, 
PLB valdybai atsiuntė 100 dol., 
kurie buvo suaukoti Vasario 16 
minėjimo proga. 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— Prof. Dr. Aleksandras 

Štromas Tarptautinėse konfe
rencijose. Salfordo universite
te profesoriaująs dr. Aleksand
ras Štromas dalyvavo Berlyne 
kviečiamos apklausos komisijos 
darbe. Komisija, kurioje, be dr. j . .. , e -.-•..- -:-, 
A, Štromo, dalyvavo dar dr. pretorius padarė pranešimą apie' f " 
Zayas iš Goettingeno. prof. Vei Į dabartinę pašto ženklų preky 
ter iš Innsbrucko, prof. Heit-jbos padėtį D. Britanijoje. Pa-
mann iš Colorado ir prof. Er- j rodydamas pavyzdžius, jis pra-
macora, apklausos forma suda-įnešė, nors daugumose D. Bri-
rė atitinkamą dokumentą ir iš-jtanijos pašto ženklų kainos per 
siuntinėjo Madrido būsimosios j paskutinius trejus metus paki-
konferencijos dalyviams. Tasai į lo, kai kurių yra kritusios. Bu-
dokumentas-memorandumas pa-! vo pasidalyta įspūdžiais iš tarp-
teikė duomenis, kaip praktiškai: tautinės pašto ženklų parodos 
yra taikomas Helsinkio konfe-1 "London 1980", ir draugijos 
rencijos nutarimas dėl žmogaus sekretorius pasiūlė pradėti gal-
teisių Sov. Sąjungoje ir Rytų 
Europoje. Rugpiūčio 25—rug
sėjo 1 d. prof. A. Štromas Ki
nijos respublikoje darys pra
nešimą "Taiki pasaulėtvarka: 

1 idealas ir realybė". Pranešimą 
jis darys Profesorių pasaulinės 
taikos akademijos ten šaukia
moje konferencijoje. Dar buvo 

nadon. Būdamas Londone, kas
dien jis lankė muziejus, Cam-
bridge ir Oxfordo garsiuosius' s i o s j i i r o s 1 2 ypatingų žuvų, 
universitetus. Per tą mėnesį I vadinamų "fotoblefarons", ku-

SM2LIO SKULPTŪRA 
Jaunių varžybos paplūdimių, 

kuriant iš smėlio visokias figū
ras, bus rugpiūčio 4 d. 1600 
North prie ežero ties North 
Ave. Kitos grupės varžybos 
bus ten pat rugpiūčio 6 d., o iš 
pietinės dalies atvykstančių 
smėlio skulptūros varžybos bus 
rugpičio 5 d. South Shore Goun-
try Club paplūdimy, 7100 So. 
prie ežero. Varžybos tarp 11 
ir 12 vaL ryto. 

DRAMA PAEŽERĖJ 
Lincoln parke prie ežero esan 

čiame teatre liepos 29 — rug
piūčio 2 d. bus vaidinama Ten-
nesse Williams drama "A 
Streetcar Named Desire". Pra
džia 8 v. v. 

JAUNIŲ PARADAS 
Daugiau kaip 20,000 vaikų, 

dalyvaujančių Chicagos parkų 
distrikto vasaros meto parkuo
se ruošiamuose stovyklose, lie
pos 2^ d., penktadienį, dalyvaus 
jaunių parade. Žygiuos 10:30 
vai. Michigano gatve nuo Wac-
ker Dr. iki Chicago Ave. 

IŠ RAUDONOSIOS JUROS 
Į Chicagos Sheld akvariumą 

buvo atskraidinta iš Raudono-

CHICAGOS FESTIVALIS 

Chicagos festivalis prasidės 
rugpiūčio 1 d. Navy Pier patal
pose. Tai milijoną dolerių kai-
navusios pramogos, kuris bus 
iki rugpiūčio 17 d. imtinai. Tir; 
kimasi sulaukti 1.2 mil. žmonių. 
Visas festivalio biudžetas 4.5 
mil. dol. Bus orkestrai, daini* 
rinkai, aktoriai ir kitokios pra
mogos. Įėjimas ' dol., jaunes£ 
niems kaip 10 m. — tik vienas 
doleris. Iš anksto perkant —į 
biletas 3.50 dol. Iš anksto bi-
letus galima gauti rotušėje,'kai 
kuriuose taupymo bendrovėse 
— bankuose. 

ATPA2IN0 
Kanados gydytojo duktė Va-

lerie Ng-Lun, ketvirtadienį at
pažino, kad nuteistas plėšikas 
A. Spencer, 18 m , buvo tas u£ 
puolėjas, kuris nušovė jos tė
vą dr. J. T. Ng-Lun, kai jų šei
ma pereitą vasarą atvykusi j 
Chicagą keliavo į kinų rajono 
restoraną pietų. 

SUGAVO 

Bedarbis duobių kasėjas lai
dotuvėms Thomas Johnson, at
vykęs iš Pontiac, Mich., bandė 
apiplėšti First National banką 
Chicagoje. Buvo policijos su1 

Vyt. Vidugiris, vyriausias skautinin
kas, ir V. Čekanauskas, Lietuvos Gar
bės konsulas, abudu iš Los Angeles, 
susitiko tautinių Šokių šventėje, Gri-
cakoje. Nuotr. V. Bacevičiaus 

vuose ir kurios pačios turi švie-
valdybos surengtų Joninių, Pe-j^ię šviesa susidaro iš bakte-
trinių ir Povilinių pobūvyje An- j r i j U ) glūdinčių jų paakiuose ir 
gėlė Kmitienė pravedė loteriją, j duodančių žėrėjimą. Tai pade-
kurios pelnas, daugiau kaip 27 | <& §į0ms žuvims pastebėti mais-
sv., buvo paskirtas lietuvių baž- ^ tamsiuose vandenyse. Sheld 

rioa gyvena tamsiuose uolų ur- gautas, kai bandė pabėgti su 

nyčios dekoravimui 
— Elena Bliudžiutė išskrido 

Kanadon. Ji ten praleis ilgesnį 
laiką, lankydama savo giminai
čius ir pažįstamus Kanadoje ir 
JAV. 

— Sesutės Aldona ir Kristina 
PukŠtytės ir prie jų prisijungęs 
Franko Bernatavičius išskrido 
j JAV. Ten jie dalyvavo Tauti
nių šokių šventėje kaip žiūro
vai. Jie visi yra "Žaibo" grupės 
šokėjai. JAV juos globojo. PL 
Jaunimo sąjungos ir JAV Jau
nimo sąjungos skyriaus valdy
bos. 

— Škotijos lietuviai, Vyčio 
klubo valdybos pakviesti, viešė
jo Bradforde liepos 19 ir 20 
dienomis, šeštadienio vakare, 
klube buvo bendras pobūvis. 

- - - - - - - r, in- .. ~ "T?*S 5 2 " " S 
kė R. Popikienė. Draugijos s e k - . į 6 * ? 8 2 0 Į . 1 I 1 Į » J 0 ^ 

akvariume šios mažos žuvys 
dabar yra galerijoj Nr. 2. 

NTEMANO PARODA 
Abstraktą pamėgino dailinin

ko L. Niemano tapybos, skulp
tūros ir kilimų paroda vyks 
Mokslo ir Pramonės muziejuje, 
Chicagoje, nuo rugpiūčio 1 d. 
iki rugsėjo 30 d. 

NAUJI SERŽANTAI 
Teismas pagaliau leido Chica

goje 75 poUcininkus pakelti į 
seržantus. Tas buvo ilgiau su
laikyta dėl rasinių ginčų. Į ser
žantus bus pakelti 44 baltieji, 
29 negrai ir Lotynų kilmės, vie
na balta moteris ir viena negrė. 

— 233, kiaunių — 64, bebrų — 
545, ondatrų — 404. Vilkų bu
vo sumedžiota 79, ančių — 
8595, tetervinų — 21, slankų— 

i e čioje, prasidėjo P a v e r t ų t a u - ' 8 3 2 ' ^ P 1 ^ ~ 131> f a z a i "i — 

daugiau kaip 3000 dol. Poilcijai 
aiškinosi, kad jis pritrūkęs pi
nigų ir nusprendęs, kad geriau 
šiai paimti juos iš banko. 

UŽDARO LIEJYKLOS 
KROSNĮ 

US Steel bendrovė Gary mies 
te uždaro dar vieną liejyklos 
krosnį, atleisdama 150 tarnau
tojų. 

ATSTATYS JAPONŲ SODĄ 

Jackson Parke, Chicagoje, 
bus vėl atstatytas japoniškas 
parko namelis ir sodelis. Žemės 
prakasimas bus liepos 30 d. 
10:30 v. . 

'-imiiinimmiiiimiiiiiHiMiiramiiimiiii 
Advokatas 

GMTARAS P. 6EPINAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. T. 
Ssštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

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

2649 W. 63 Street 
Chicago, Dl. 60629 

HitMiiiuiiiiimiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiniuin 

tų savaitė Brodfordo katedroje 1077. Kiekvienas 1000 hektarų 
bendromis pamaldomis 2:30 v a i . ^ i o k l ė s lauko davė po 254 
p. p. Po šių pamaldų buvo n e - ' r u W ™ Produkci3<*- Dauguma 
šamas vainikas prie žuvusių ka
rių paminklo. Svečiai iš Škoti
jos dalyvavo taip pat katedroje, 
giedojo ir kartu žygiavo nešda
mi mūsų trispalvę. Savaitės 
pabaigoje, liepos 27 d., ukrai
niečių salėje buvo koncertas. 

, Pagrindinis kalbėtojas — dr. A. votį apie ekskursiją Į ateinančių i *. c
 J 

metų tarptautines pašto ženklų 
parodas Vienoje acba Paryžiu
je. Kitas draugijos susirinki
mas bus rugpiūčio 9 d., 3 vai. 
p. p. Tada R. Popikienė paro
dys dalį savo karūnavimo su
kakties pašto ženklų rinkinio. 

— Kun. Stasys Kulbfs, SJ, 
gavęs kvietimų į kitas konfe- laikinai pavadavęs kun- dr. Jo-

— Sol. Pranrimė Ragienė, ku- j | 
ri šiuo metu koncertuoja Aus- j s 
trali jos lietuvių kolonijose, gas- į I 
trolėms į Australiją buvo pa- l E 
kviesta Australijos Lietuvių 
Bendruomenės. 

— Melbourne buvo suruoštos E 
ekumeninės pamaldos Paverg- ~ 
tų tautų savaitės proga. 

0KUF. LIETUVOJE 
— Briedžių pereitais metais 

okup. Lietuvoje buvo sumedžio
ta 1258, stirnų — 1670, 7054 

j šernų. Kiškių 1979 m. buvo 
, _ . , , . . _ ___ .. „ ^~._.. . i sumedžiota 5261, o 1978 m. H 

Janai Si. Petersburgo palmių pavėsyje Švenčia vardines. IS kairės: Jonas .. = 
Žostautas, kun. Jonas Gssiunas, Jonas Valauskas. prei Jenas Balkūnas. kur. 111.236. Iš kitų žvėreuų sume- | 

— Pora savaičių be "Euro
pos Lietuvio". Nidos spaustuvė 
ir "Europos Lietuvis" rugpiūčio 
mėn. pradžioj turės porą savai
čių vasaros atostogų. Paskuti
nis priešatostoginis laikraščio 
numeris bus išsiuntinėtas liepos 
28 d. Pirmas poatostoginis nu
meris bus išsiuntinėtas rugpiū
čio 18 d. 

AUSTRALIJOJE 

medžioklės laimikių (kailiai, 
mėsa) yra "eksportinės" pre
kės. Iš medžiotojų visa tai ati
ma rusų valdžia, jiems tepalik-
dama ragus bei nagus ir išgabe 
na į užsienį. 

— Panevėžio rajone buvo iš
auginta 3500 fazanų. Alytaus, 
Lazdijų, Šakių ir Kauno rajo
nuose buvo aklimatizuota 5500 
fazanų. Iš to skaičiaus 5000 
fazanų gauta iš Šunskų valsty
binio medžioklės ūkio. 

— Šimonių girioje buvo įkur
dinta 30 iš Kirovo srities atvež
tų kurtinių. 

AdYtkatas JONAS GIBAITiS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL — 776-8700 
Chicago, IUinois 60829 --

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

DENGIAME IB TAISOME 
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti 

Skambinkite 
ARVYDUI KTELAI 
TeL — 434-9855 

BIIIIIIIUIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIIIIIIIIIIIHIIIIIIinillllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 

J U O Z A S B R A Z A F T I S 

RAŠTAI 1 
Tumas — Vaižgantas. Dambrauskas — Jaksias. 
Donelaitis. Daukantas. Vaiančaus. 
Rnranauskas. Pietaris. 

Redagavo ALINA SKUUPSKELTENE ir 
CESLOVAS GRINCEVICrUS 

Išleido f Laisve Fondą* lietuviškai kultūrai ugdyti. Ap
lankas ir viršelis Adog Korsakaitės - Sutkuvienės. 

Spausdino "Draugo" spaustuvė. Kietais viršeliais, 552 
pusi. Kaina au persiuntimu $16.10. Ulinois gyventojai dar 
prideda 90 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 Wtst 68rd St., 
Chicago. IL 60628 

Kęstutis Butkus ir dali Rūtttei* džiota: lapių — 605 mangutų ŠmnilHimHHiMlMMitiuiHmmi!! 


