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KRATOS IR TARDYMAI 
1980 m. sausio 9 d. saugumo 

papulkininkas Urbonas, daly
vaujant saugumiečiams Sapygi-
nui ir Bagdonovui padarė kratą 
pas W U docentą Skuodį Vytau
tą, gyv. Vliniuje, Vandentiekio 
gatvėje 44-4. Kratos metu rasta 
keli pogrindžio leidiniai: "Auš
ra" "Perspektyvos", "Pastogė" 
Nr. 1. 

Po 1979 m. lapkričio 24 d. 
kratos doc. Skuodis gruodžio 31 
d. buvo už "amoralų elgesį" at
leistas iš darbo, o po antrosios 
kratos suimtas. 

1980 m. sausio 9 d. saugumo 
majoras Marcinkevičius iškratė 
lietuviu kalbos mokytojo Povilo 
Pečeliūno butą. Krata tęsėsi nuo 
10 iki 18 vai., kurios metu rasta 
leidinio "Alma Mater" 20 virše
lių, du "Aušros" numeriai ir A. 
Maceinos "Filosofijos kilmė ir 
prasmė". " U ž amoralu elgesį" 
pagal DIK 287 str. p. 3 atleistas 
iš darbo ir suimtas. Mokytojas 
Pečeliūnas įtariamas leidinio 
"Alma Mater" redaktoriumi. 

Mokyt. Pečeliūnas yra invali
das, tikintis katalikas ir labai 
darbštus žmogus. Jis yra su
kaupęs didžiulę lituanistinę bib
lioteką. 

1980 m. vasario 6 d. Adutiškio 
(Švenčionių raj.) klebono ir lie
tuviu Helsinkio grupės nario 
kun. Br. Laurinavičiaus bute 
buvo krata, trukusi nuo 13,30 

vai. Ją darė: Tardymo skyriaus 
darbuotojai — vyr. ltn. J. Ma 
tulevičius, vyr. ltn. R. Rainys ir 
Saugumo komiteto darbuotojai 
— kpt. Albrikas, mjr. Sventaus-
kas, mjr. Gudas, mjr. Rukšėnas 
ir ltn. Riabinas. 

Paimta dvi rašomosios maši 
nėlės (viena rusišku Šriftu, kita 
— lietuvišku), "Tiesos kelio" 
vienas numeris, 3 albumai ir įvai
rūs dokumentai bei laiškai. 
Ėminių sąraše figūruoja 37 po
zicijos. 

1980. II. 6 d. apie 5 vai. ryte 
Šiaulių autobusų stotyje išlipant 
iš autobuso Minskas — Ryga sau
gumiečių buvo suimtas Lietuvos 
Helsinkio grupės narys šiaulie 
tis Mečislovas Jurevičius. Nuve 
žus jį į saugumo skyrių buvo pa
teikta sankcija ir padaryta asme
ninė krata. Paimta Helsinkio 
grupės dokumentai dėl paskuti 
nių areštų bangos Lietuvoje, dėl 
Lietuvoje gyvenančių vokiečių 
tautybės asmenų neleidimo iš 
vykti į VFR. B. Pašilienės pareiš
kimas dėl P. Paulaičio kalinimo, 
Helsinkio grupes pareiškimas dėl 
įvykių Afganistane. Tardyme da
lyvavo mjr. Markevičius, papulk 
Čudas, Bizauskas, Ališauskas ir 
kiti. saugumiečiai. Saugumą do
mino: rasti kratos metu doku 
mentai, 1979. VII. 22 d. eisena 
į Kryžių kalną, eisena į Šiluvą 
(kas organizavo). 

(Bus daugiau) 

Prezidento brolis Billy paskutiniu metu kiekviename laikraštyje randa 
daug žinių apie save ir savo ryšius su Libijos vyriausybe. Jo nuomone, 
spauda bando "iš degtuko priskaldyti vežimą"1. 

KUR BILLY CARTER 
PADĖJO PINIGUS ? 

Demokratų vadai 
sutarė darbotvarkę 

Sen. Kennedy apribos programos kritiką 
WashingtonūS. — Artėjant de cijų taisykles, o dabar, kada tai-

Prezidento brolis spaudos dėmesio centre 
Atlanta. — Prezidento brolis ėmė mažėti, tačiau už jas jis ne-

Billy Carter pareiškė spaudai,! sumokėjo pajamų mokesčių. Fe-
kad jis paaiškins senato komite- i deralinė vyriausybė ėmė skaičiuo 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prezidentas Carteris pasakė 
kalbą Urban League, juodųjų 
organizacijos suvažiavime. Keli 
komunistai bandė kalbą trukdyti. 
Carteris nurodė, kad iš komunis
tinių šalių daug žmonių bėga 
į Ameriką, niekas nepabėga iš 
Floridos Key West. 

— Londone suimti iraniečiai 
paskelbė bado streiką. 

— Izraelis "mandagiai bet stip 
riai" atsakė į Egipto prezidento 
Sadato priekaištus dėl paskelbi
mo visos Jeruzalės Izraelio sosti
ne, pareiškė vidaus reikalų mi
nisteris Burg. 

— Solomono salos vakar pir
mą kartą po nepriklausomybės 
iš britų gavimo balsavo parla
mento rinkimuose. Parlamente 
bus 38 atstovai, kandidatų buvo 

j 240. Balsavimo rezultatai paaiš
kės po kelių savaičių. 

— Nepartinis kandidatas į pre
zidentus John Anderson įrašytas 
į kandidatų sąrašus Pietinės Da-
kotos ir Michigano valstijose. 

— Labai stiprus "Allen" huri-
kanas slenka pro Jamaiką Kubos 
link. Vėjai ir potvyniai visur pa
darė daug nuostolių. Ateinan
čią savaitę gali pasiekti JAV. 

— Zimbabvės policija aiškina 
balto ūkininko nušovimo aplin
kybes. Įtariama, kad šiame nu 

PALEIDO SUIMTUS 
IRANO STUDENTUS 

Atvyksta vis daugiau ajatolos remejų 

mokratų partijos konvencijai, 
antradienį susitiko abiejų stip
riausių kandidatų: prezidento 
Carterio ir senatoriaus Kennedžio 
štabai aptarti darbotvarkės. Bu
vo pasiektas kompromisas. Carte 
rio šalininkai nusileido, sutikda
mi pirmadienį vakare svarstyti 
konvencijoje svarbų "atvirumo" 
klausimą. Ši partijos taisyklė ži
noma "F (3) C" vardu. Svarbie
ji kandidatai: Carteris turi kon
vencijoje 1,986 delegatus, o sen. 
Kennedy — 1,233. Jei konvenci
ja pirmadienį nutars, jog visi de
legatai gali balsuoti už ką tik no
ri, manoma, kad delegatai su
skils į keturias stovyklas: Carte
rio, Kennedžio, Muskio ir Jackso-
no. 

Kennedžio štabas sutiko nebe
kelti konvencijoje kai kurių pro
gramos klausimų, kuriais Kenne-
dis turi kitokias pažiūras, negu 
Carteris. 

Sen. Kennedy antradienį ati
dengė, kad jis pareiškė senatoriui 
Jacksonui ir sen. Byrdui, kad jie 
abu svarstomi kaip jo viceprezi-
dentiniai kandidatai. 

Gubernatorių konferencijoje, 
kurioje dalyvavo 24 demokratai 
ir 18 respublikonų, buvo bandy
mų suskaldyti Carterio rėmėjus, 
tačiau daugumas liko su Carte-
riu. Nepartinis Andersonas, kal
bėdamas konferencijos dalyviams 
buvo dviejų komunistų apmėty
tas kiaušiniais. Pasikėsintojai su 
trukdė kalbą, buvo policijos su
imti. Du ju turi ispaniškas pa
vardes: Gurrero ir Romero. 

Kovai prieš "atvirą" konven
ciją Carterio pusėje vadovaus sen. 
Abraham Ribieoff, didelis tokių 
konvencijų priešininkas. Jis nuro
dė, kad partija daug metų bandė 
reformuoti netvarkingas konven 

syklė F (3) C buvo priimta, atsi 
rado gudruolių, kurie nori jos at
sisakyti savo asmeniškų ambici
jų vedami. 

Sen. Kennedžio pasiūlymai 
partijos programai liečia kelis 
svarbius Amerikos gyvenimo as
pektus. Kovoje su nedarbu Ken
nedy siūlo tuoj suorganizuoti 
800,000 viešųjų darbų. Pusę iš
laidų tuoj padengtų sumažin
tos šalpos ir bedarbių pašalpų 
išlaidos. Jis siūlo įvesti griežtą 
kainų ir algų kontrolę, kuri su
duotų smūgį "infliacijos psicho
logijai". Kennedis pasisako prieš 
Carterio suplanuotą MX raketų 
sistemą, kurios nenori ir tos vals 
tijos, kuriose ši sistema būtų įren 
giama. Kennedis siūlo didinti 
povandeninių raketų jėgas. Jis 
•pasisako už naują strateginį 
bombonešį, kurio Carteris atsisa 
kė. Kennedis kritikuoja javų pre
kybos varžymą, kuris kenkiąs ne 
sovietams, bet amerikiečiams ūki 
ninkams. Olimpiados boikotą 
Kennedy pavadino "tuščiu ges
tu". Jis seniai siūlo įvesti Ameri
koje valstybinį sveikatos draudi
mą visiems amerikiečiams, kada 
Carteris remia dalinį planą, kuris 
palaipsniui apdraustų amerikie 
čius, pradedant nuo senelių ir 
beturčių. Senatorius siūlo ir 
griežtą ginklų priežiūrą, draudi
mą juos laisvai pardavinėti, ka
da Carteris remia tiik ginklų 
registracijos sugriežtinimą. 

tui, kur jis padėjo iš Libijos gau
tus pinigus, 220,000 dol. Spauda 
pradėjo domėtis Billio gyvenimo 
būdu po to, Tcai jo ryšiai su Libi
jos radikalais pakenkė preziden
to Carterio perrinkimo viltims. 
Nepaslaptis, kad antisemitinės 
Billio pastabos, arabams drau
giški pareiškimai, nustatė prieš 
Carterį daug Amerikos žydų. 

"Atlanta Journal" laikraštis 
| skelbia, kad Billy Carter turėjo 

nesusipratimų su mokesčių įstai 
ga. Jis nesumokėjęs pajamų mo
kesčių už 1978 ir 1979 metus. Iš 
Libijos gautus pinigus jis greit iš 
leidęs senoms skoloms sumokėti. 

Kai kurie laikraščiai tvirtina, 
kad prezidento brolis per pasku
tinius trejis metus turėjo paja
mų apie milijoną dolerių. Šiuo 
metu jis pasirengęs skelbti bank
rotą. Kada brolis Jimmy pateko 
į Baltuosius rūmus, brolis valdė 
Plains, Georgia miestelyje gazo
lino stotį, kur pardavinėjo ir 
alų. Turistams pradėjus plaukti 
į Plains, jis darė labai gerą biznį, 
nors kai kurie cinikai tvirtina, kad 
Billy išgerdavo pats daugiau 
alaus, negu parduodavo. Jo tiesus 
būdas, aštri kalba, nesiskaitymas 
su žodžiais jį greit išgarsino. Jis 
būdavo kviečiamas į įvairius ren
ginius: parduotuvių atidarymus, 
lenktynes, kontestus, gražuolių 
rinkimus. Visur jis uždirbdavo 
"už pasirodymą", iki 5,000 dol. 

vardą 

ti nuošimčius neužmokėtiems i žudyme galėjo dalyvauti darbo 

New Yorkas. — Imigracijos įs
taiga paleido 192 suimtus iranie
čius, po to, kai jie, advokatų ra 
giriami, pasisakė savo vardus ir 
pavardes. Paaiškėjo, kad iš Wa-
shingtono demonstracijose suim
tų iraniečių tik trys neturi tvar
kingu vizų. Imigracijos įstaiga 
parūpino autobusus ir paleisti 
iraniečiai buvo nuvežti į New 
Yorką, kur jie susirinko islamo se
minarijoje. Daugelis šaukė: "Te 
gyvuoja Khomemi!" Visur matė 
si ajatolos portretai. Vienas ira
nietis jau anksčiau buvo pasmerk 
tas deportuoti. Prieš paleidžiant 
kalinius, juos aplankė šeši kuni
gai, jų tarpe du musulmonų mu 
los. Visi pripažino, jog kaliniai 
buvo laikomi tinkamose sąlygo
se ir niekas nebuvo kankinamas, 
kaip skelbė Irano propaganda. 

Teherano radijas piktai pa
smerkė Britaniją, nes policija 
suėmė Londone 48 iraniečius stu 
dentus, demonstravusius prie 
JAV ambasados. 

Kolumnistas Bob Wiedrieh 
klausia: "Kodėl priimam daugiau 
iraniečių studentų?" Imigraci
jos tarnyba paskelbė, kad per tą 
laiką, kada Iranas kalino ameri
kiečius diplomatus ( per 277 die 

Jau anksčiau iraniečiai studen 
tai sukeldavo amerikiečių pyktį. 
Užuot studijavę, jie demonstruo
davo prieš šacho režimą. Jam 
griuvus, buvo galima tikėtis, kad 
jie grįš į laisvą, išvaduotą Iraną, 
tačiau tik 5,032 išvažiavo, o kiti 
liko Amerikoje ir vėl triukšmau
ja. 

Bob Wiedrich sako, kad Jimmy 
Carterio vyriausybė tvarko Ira
no studentų klausimą letargiš
kais metodais. Kaip tokia vyriau 
sybė gali išspręsti įkaitų krizę už 
5,000 mylių, jei ji nesugeba iš
spręsti chuliganų už amerikie
čių durų klausimo, klausia ko
lumnistas. 

Irano radijas paskelbė, kad dar 
12 žmonių nuteisti už dalyvavi
mą sąmoksle prieš islamo respub 
liką. Policijai pavyko sučiupti ir 
Farrok Zahedį, buvusio Irano 
ambasadoriaus VVashingtone Ar 
deshir Zahedi brolį, kuris iš už
sienių buvo grįžęs į Iraną par
duoti savo brolio nuosavybių. 
Jis bandęs vėl išsmukti į užsienį, 
bet aerodrome buvo suimtas. 

tolių ėmė 
mės riešutų biznis. Bankai pra-1 jas, žinomas baltųjų nekentėjas, 
dėjo nebeduoti Biiliui paskolų, į — Gynybos departamentas pa 
tuomet jis pradėjo draugystę su; skelbė, kad 64,000 tonų lėktuv-
turtinga Libija. Tačiau ir iš Li- j nešis "Midway" nebuvo sužalo-
bijos gauta paskola ar dovana la- Į tas susidūrime su Panamos pre-
bai greit išgaravo. Billio draugai j kiniu laivu praėjusią savaitę ir jis 
pripažįsta, kad jis moka pinigus galės grįžti į atvirą jūrą. Nelai-
išleisti. 

Kai kurie 
mentatoriai įtaria, kad Libijos 
valdžia, duodama Biiliui pinigų 
ir dovanų, planavo per jį šan
tažuoti prezidentą Carterį, pada
rydami jį atsakingu už Billio sko 
las Libijai. 

mėie du jūreiviai žuvo, trys buvo 
tarptautiniai ko-j sužeisti. Lėktuvnešio pakeisti ne

reikės. 
— Floridoje iš Starke kalėjimo 

pabėgo 10 pavojingų nusikaltė
lių, tačiau du buvo greit sugau
ti, kiti slapstosi pelkėtose apy
linkėse. Juos gaudo 100 policinin 
kų su medžiokliniais šunimis. 

Riaušes kubiečių 
bėglių stovykloje 

Ft. Indiantcmn, P. — Antra
dienį kubiečių pabėgėlių perei
namoje stovvkloje įvyko neramu 
mai, riaušės. Karinė policija 
ginklų nenaudojo, tačiau buvo 
sužeisti 62 pabėgėliai ir 25 polici
ninkai. Stovyklos viršininkas pa 
reikalavo karinės apsaugos, buvo 
atsiųstas visas batalionas karei
vių. 

Šioje stovykloje jau 11 savai
čių gyvena apie 5,000 kubiečių, 
jų tarpe daug juodųjų. Kubie
čiai pasiskundė, kad FPS (Fede-
ral Protection Service) vyrai, ku
rie prižiūri stovyklos tvarką, gru 

mokesčiams. Blogiausia, kad nuos i jėgos ministeris Edgar Tekere,, 
d u t i ir Carterio že-| aukštas valdančios partijos veikė J " ) . \ A m ! " k a atvažiavo dar 

3,183 iraniečiai studentai. Dau
gelis jų sustiprino ajatolos Kho-
meinio agitatorių jėgas Ameri
koje. Prezidentas Carteris prieš 
aštuonis mėnesius įsakė peržiū
rėti Irano ateivių sąrašus. Ame
rikiečiai nesupranta, kodėl Ame
rika ne tik toleruoja iraniečius, 
kenčia nuo jų agitacijos, demon
stracijų. Daugelis studentų ne
legaliai dirba, atimdami darbus 
iš amerikiečių. Per tą laiką imi
gracijos įstaiga surado 7,000 ira
niečių, kurie sulaužė savo vizų 
taisykles. Iš jų tik 500 buvo depor 
tuoti, tačiau per tą laiką įsileista 
3,183 naujų studentų, jų tarpe 
daugiausia ajatolos rėmėjų. 

Maskva persekioja 
Korčnojaus šeimę 

Žymusis rusas šachmatų čem 
pionas Viktor Korchnoi patvir
t ino spaudos korespondentams, 
kad jo sūnus už atsisakymą at
likti karinę prievolę y ra ištrem
ta s į Sibirą. Pr ieš ištrėmimą 
jis buvo kalinamas Leningrado 
kalėjime. Viktor Korchnoi taip 
pa t pažymėjo, kad sovietų val
džia jį yra įspėjusi, kad jo žmo 
na ir sūnus galės išvykti j už
sienį tik tuo atveju, jei jis pa ts 
susilaikys nuo bet kokių poli
tinių komentarų Sovietų Są
jungos atžvilgiu. Viktor Korch 
noi dabar pastoviai gyvena 
Šveicarijoje 

Tis leido panaudoti savo 
alaus gamintojui, jo vardas ir por biai su pabėgėliais e.giasi ir be 
tretas buvo spausdinami ant Į « & * > naudoja jėgą 
marškinių. Pinigai plaukė, ta- K i e k r e s p u b l i k o n a i 
čiau Billis mokėjo iuos išleisti. 

— Prancūzijoje, Lyono mieste, 
du užpuolikai apšaudė Turkijos 
konsulatą, sunkiai sužeidė ketu
ris asmenis. Šį užpuolimą prane
šė įvykdžiusi slapta Armėnijos 
Laisvinimo armija. Armėnai ker
šija turkams už 1915 m. skerdy

nes . 

IUOS 
Jis daug keliavo, ruošdavo balius, 
jo žmona Sybil gavo dovanų: di 
delio deimanto žiedą ir šviesiai 
mėlyną "Cadillacą". Pats Billy 
nusipirko juodą. Jo 200,000 na
mas stovi ant 58 akrų žemės. Pra
dėjęs kviesti svečius, Billy turėjo 
namą padidinti, -*- pristatė dar 
keturis kambarius, įrengė ^ dau
giau vonių ir plaukymo baseiną. 

Jau kurį laiką sirgdamas alko
holizmu, Billis buvo draugų įkal 
betas užsidaryti specialioje ligo
ninėje, kur jis buvo atpratintas 
gerti. Tas gydymas daug kaina
vo. Tapęs blaivininku, Billis ne
teko populiarumo, prisidėjo jo 
Dareiš'kimai prieš žydus, jo pa
kvietimai į įvairias iškilmes re-

Japonai prisiminė 
atomine bombą 

Hiroshima. — Vakar apie 
30,000 žmonių Japonijoje susi
rinko paminėti 35 metų sukaktį 
nuo pirmos atominės 'bombos spro 
gimo Hiroshimoje, kur žuvo 200, 
000. Susirinkimo 'kalbose buvo 
raginama ieškoti pasaulinės tai
kos, kad ateityje nebūtų atomi
nių karų. Pasaulio taika dau
giausia priklausanti nuo Sovietų 
Sąjungos ir Amerikos. Jų vadai 
turi susitikti irtkalbėti apie taiką. 

Hiroshimoje numesta atomi
nė bomba, pavadinta "Little Boy" 
gerokai sutrumpino karo verks
mus. Po trijų dienų, numetus 
antrąją bombą Nagasaki mieste, 
privertė Japonijos vyriausybę rug 
piūčio 15 dieną pasiduoti. 

laimes vietų? 
Washingtonas. — Viešosios 

opinijos tyrinėjimai šiuo metu 
rodo, kad prezidento rinkimus tu 
retų laimėti respublikonų kan
didatas Ronal Reagan. Praeityje 
didesnis prezidentinio kandidato 
laimėjimas paveikdavo ir rinki
mus į kongresą. Stebėtojai tvirti
na, kad paskutinis didesnis pasi
keitimas kongrese buvo 1952 me
tais, kada prezidentas Eisenhowe 
ris didele balsų persvara laimėjo 
rinkimus. 

Spėjama, kad šių metų rinki 
muose respublikonai gali laimėti 
Atstovu rūmuose 15 iki 30 vietų. 
Senate jie gali perimti 3 — 6 
vietas, o gubernatūrose 2 iki 4 vie 

tėjo. Anksčiau buvusios pajamos! tų. 

Irano revoliucijos vadai mėgsta kalbėti apie "kraugerį" šachą, kuris 
išžudęs daug iraniečių. Komentatoriai teigia, kad nema/as kraugerys 
yra ir ajatola. Nuotraukoje — revoliucijos priešininkams įvykdoma 
teismo bausmė. 

Japonija apie rusų 
jėgas Rytuose 

Tokijo. — Japonijos gynybos 
agentūra paskelbė 297 puslapių 
raportą apie Sovietų Sąjungos 
karinių jėgų stiprinimą Tolimuo 
šiuose Rytuose. Praėjusią savai
tę japonų vyriausybė nutarė pa
didinti gynybos biudžetą, nes kilo 
reikalas sustiprinti Japonijos gy
nybą ir užtikrinti Japonijos — 
JAV dvišalės gynybos sutarties 
sklandų vykdymą. 

Raporte sakoma, kad sovietai 
per praėjusius metus sustiprino 
savo armijų divizijas. Divizijose 
karinėse apygardose sovietai turi 
450,000 kareivių. Padidėjo sovie
tų karo laivyno jėgos Vladivosto
ke, kur yra 785 karo laivų štabas. 
Cia laikomas ir pirmasis sovie
tų lėktuvnešis "Minsk", desan
tinis laivas "Ivan Rogov" ir daug 
raketomis ginkluotų kreiserių. 

Japonų raporte nurodoma, kad 
Šioje pasaulio dalyje Sovietai tu
ri 450 bombonešių, 1,450 naikin 
tuvų, jų tarpe Mig-23 ir Mig-27, 
be to, 160 žvalgybos lėktuvų. 

Wiesenthalis gavo 
JAV aukso medalį 
VVashingtonas. — Prezidentas 

Carteris antradienio ceremonijo 
se įteikė specialų kongreso aukso 
medalį nusipelniusiam nacių 
karo nusikaltėlių gaudytojui Si-
mon VViesenthaliui, 72 metų 
amžiaus. Jis nusikaltėlius gaudo 
jau 30 metų. 

Prezidentas Carteris pareiškė, 
kad Wiesenthalis paaukojo savo 
gyvenimą tam, kad daugiau pa
saulyje nebūtų genocido. Mes vi 
si turime prie jo jungtis, pasakė 

prezidentas, pridėdamas, kad Wie-
senthalis yra nepalyginamos drą 
sos ir įsitikinimų vyras, daug nu 
sipelnęs tarptautiniam teisingu
mui. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 7 d.: Domininkas, 
Klaudija, Sirvydas, Jogilė. 

Rugpiūčio 8 d.: Kajetonas, Le-
įja, Tulgirdas, Daiva. 

Saulė teka: 5:49, leidžiasi 8:03. 

ORAS 
Apsiniaukę su 'pragiedruliais, 

labai tvanku, temperatūra dieną 
90 L, naktį 75 L 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 7 d. 

VYČIŲ SEIMAS 
Šiandien Bostone prasideda Į Petro bažnyčioje pietiniame Bos 

67-tasis Lietuvos vyčiu seimas, j tone, ir atsisveiJcinimo užkandžiai 
Jau vakar po piety prasidėjo at
vykusiu registracija. Šiandien, 
ketvirtadienį, prieš pietus buvo 
senosios centro valdybos pasku
tinis posėdis, 12 valandą Bosto
no Park Plazos viešbutyje buvo 
seimo atidarymo Mišios, paskui 
priešpiečiai, po jų pirmasis seimo 
posėdis. Vakare kultūrinis vaka
ras Pietinio Bostono Lietuviu 
klube. Penktadienį bus posėdžiai, 
vėl Mišios viešbutyje, ir vakare 
balius. Posėdžiai ir Mišios bus ir 
šeštadienį. Šeštadienio vakare 
bus iškilmingas seimo banketas. 
Sekmadienio rytą Mišios bus Šv. 

tos parapijos selėje. 

"Lietuvos vyčių veiklos" sky
riaus "Drauge" redaktorė sveiki
na seimą ir linki jam geriausios 
sėkmės. Kartu ji prašo neuž
miršti, kaip labai svarbu yra, kad 
kiti letuviai žinotų apie vyčių 
seimo eigą, ir apie visą vyčių 
veilklą metų bėgyje. O žinoti 
galės tik tada, jei seimo eiga bu5 
aprašyta ir jei kuopos ir apygar
dos siuntinės "Vyčių veikloj" 
skyriaus redaktorei savo veikloj 
aprašymus. 

Emilija Pakalniškien? 

Iš Pavergtų tautų savaitgalio Detroite. Lietuvių taut. šokių grupės šokiai Detroito miesto centre. Noatr. J. Urbono 

VYČIŲ STIPENDIJA 
Lietuvos vyčių mokslo stipen

dijos tikslas yra padėti vertam ir 
nusipelniusiam vyčiui siekti uni
versitetinio išsilavinimo. Kirtu 
ji turi paskatinti jaunus Ameri
kos lietuvius stoti į vyčių orga
nizaciją ir būti veikliais jos na
riais. Stipendiją skiriant pirmoje 
eilėje žiūrima į kandidato veik
lą Lietuvos vyčių organizacijo
je-

Gautos stipendijos niekuomet 
nereikia grąžinti, ji yra duoda
ma kaip dovana. Prašymus jai 
gaut: kiekvienais metais paduoti 
reikia iki liepos mėnesio 31-mos 
dienos. Paskirta suma, tūkstantis 
dolerių arba mažiau, išmokama 
yra slipendijos gavėjui p^r du 
kartus. Išimtinais atvejais gali jL 
•būti duodama visa i? karto. Sti
pendija skiriama yra kiekvienais 
metais vis kitam vyčiui, ir antrą 
kartą niekuomet jos negauna tas 
pats asmuo. 

Kiekvienas kandidatas stipen
dijai turi pats paduoti prašyme 
ir turi pats pasirūpinti, kad būtų 
priimtas i kokį nors universrtetą. 
Jei gavęs stipendiją pertraukia 
mokslą, arba jei pradės blogai mo 

kytis, neišmokėtoji stipendij.-.s 
dalis gali būti sulaikyta. Tokį a t 
vejį sprendžia Stipendijų komi
tetas. 

Stipendija gali būti duodama 
universiteto studentui arba ir jį 
baigusiam, kuris siekia aukštes
nio moksio laipsnio. Amžiaus ri
bos nėra. Veikla Lietuvos vyčių 
organizacijoje yn? svarbiausia? 
kriterijus, apsprendžiąs kandida
to tinkamumą stipendijai gauti. 
Stipendijos prašytojas turi turė
ti savo kuopos pirmininko ir dva 
šios vado arba klebono rekomcn 

įdacijas. Turi pristyti ir buvusio 
savo matytojo paliudijimą apie 
asmens charakterį- Tuos doku
mentus nuodugniai peržiūri visi 
Stipendijų komiteto nariai, susi
pažįsta su prašytojo mokslo pa
žymiais, pasišneka, jei reikia, su 
juo pačiu ir tik tada daro spren
di tną, kuris yra jau galutinis. 

Per Lietuvos vyčių seimą bus 
pranešta, kas gauna stipendiją 
šiais metais. 

(Iš "Vyčio". 
B anglų kalbos vertė 
A Pakalniškis, Sr.) 

CENTRO VALDYBOS 
POSĖDIS 

Centro valdybos nariai birže-
!do mėnesį suvažiavo pasėdžiui į 
Lietuvių Kultūros židinį Brook-
lyne. Visą įvykį tvarkė pirminin 
kas Pilypas Skabeikis ir jo žmo
na. 

Posėdyje dalyvavo: dvasios va 
das kun. A Jurgelaitis iš Provi-
dence, pirmininkas Pilypas Ska
beikis ir vicepirmininkas Jonas 
Adomėnas —abudu iš Maspetho. 
vicepirmininkė Zuzana Bumila 
iš Brocktono, protokolų sekreto
rė Ona Klizas Wargo iš Anthra-
cite, finansų sekretorė Ona Ma
rija Kassel iš Chicagos, iždinin
kė Teresė Trainienė iš Fairfieldo, 
iždo globėja Elena Šaulytė iŠ 
New Yorko, Naujosios Aiglijcs 
apygardos pirmininkė Berta Stos 
kuvienė iš Providence, At'anto 
pakrančių apygardos pinrinin 
kas Laurynas Janonis iš Bronx, 
"Vyčio" redaktorė Loreta Stukie-
nė iš Newarko, Spaudos komite
to pirmininkė Irena Sankutė iš 
Chicagos, LietUv'os reikalų komi 
teto pirmininkai — kun. K. Puge 
vičius ir Marija Skabeikienė — 
abudu iš Maspetho, ir svečiai — 
kun. Juozas Dambrauskas, Al
fonsas Trainis, Jonas Stoškus, 
garbės narys Juozas B-ulevičius. 

Pirmininkas Skabeikis atidarė 
posėdį, kun. Jurgelaitis sukalbėjo 
maildą. Po to pirmininkas priė
mė vaidybos narių ir komitetų 
pirmininkų pranešimus raštu ir 
žodžiu. 

Lietuvos vyčiu organizacijos 
dvasios vadas kun. Jurgelaitis tą 
dieną šventė savo kunigystės ?<6 
metų sukakti, ir visi ji ta proga 

sveikino. 
Daug organizacijos klausimų j 

buvo aptarta, ir pateikti buvo siū
lymai kaip įuos išspręsti. 

Pirmininkas Skabeikis prane
šė, kad su "Lietuvių dienomis" 
Kalifornijoje turėjo pasikalbėjimą 
apie Lietuvos vyčių organizaci
ją ir paliko fotografijų. Jis para
šęs tam laikraščiui mūsų orga
nizacijos istoriją, o kun. K Pu-
gevičius parašęs Lietuvos reika
lų komiteto veiklos istoriją. (Šie 
rašiniai pasirodė "Lietuvių die
nų" balandžio mėnesio laidoje). 

Visi buvo raginami ir toliau 
rinkti parašus arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio šventuoju paskelbi
mo meikalu ir prašymus su para
šais patiekti vyčių seimui. 

Jau yra pardavinėjasmos "Our 
Lady of Šiluva" knygelės. Jų ga
lima gauti bet kurioje vyčių kuo 
poje, arba kreipiantis tiesiai į kun. 
K Pugevičių, 351 Highland Ave, 
Brooklyn, NY 11207. Vienos kny 
gefiės kaina 50 centų, perkant di 
dėsnį kiekį, duodama nuolaida. 

Biudžeto komitetas pateikė biu
džeto projektą ateinantiems me 
tams ir pasiūlymų sąrašą iždi
ninkui. Biudžeto projektas ir pa
siūlymų sąrašas buvo posėdyje 
priimti ir patvirtinti. 

Mūsų organizacijos pirminin 
kas įėjo į VI Tautinių šokių 
šventės garbės komitetą. Dalyva 
vo Prano Zapolio vadovaujama 
vyčių tautinių šokių grupė ir 
vyčių choras. 36 kuopos narys 
Faustas Strolia — šokių šventės 
dirigentas. Nutarta pasveikinti F. 
Strolią, tautinių šokų šokėjus 
ir chorą. 

Centro valdybos "Diena mal

dos už Lietuvą" buvo birželio 16. 
Mišias atnašavo kun. Jurgelaitis. 

Aptarti 67-tojo vyčių seimo 
reikalai. Seimo metu bus trys 
simpoziumai: "Amerikos lietuvių 
palikimas ir Lietuvos vyčiai" va 
dovaus dr. Algirdas Budreckis, 
"'Lietuvos vyčių istorija" — (Lo 
reta Stukienė), ir "Lietuvos rei
kalai" (kun. K. Pugevičius). Keli 
anksčiau nuvažiavusių posėdžiai 
bus penktadienį ir šeštadienio 
rytą prieš prasidedant tikrajam 
seimo posėdžiui. Jaunieji vyčiai 
seime turės savo darbotvarkę, k u 
rios svarbiausioji dalis bus jau
nųjų seimas rugpiūčio 9 d. Po 
pietų jie prisijungs prie visų ben 
drame posėdyje, kuriame bus ren 
karna centro valdyba 1980 — 
1981 metams. Seimo komitetas 
Bostone paruošė pramogas sei
mo dalyviams, turėdamas galvo
je kiekvieno skonį. Jų tarpe bus 
kultūrinis vakaras, iškilmingas 
balius ir oficialus seimo banke
tas. 

Kun. K. Pugevičius pranešė, 
kad Anglijoje gyvenąs kun. Mi-
chael Bordeaux priėmė kvietimą 
ir dalyvaus seime, kuriame jis 
bus pagerbtas auksiniu "Lietuvos 
Draugo" medaliu. 

Rugpiūčio 7 d. Bostono io-
tušės aikštėje bus Lietuvių die
na. Ji vyks sąryšyje su Bostono 
miesto 350 metų sukaktimi. 

Paskutinis šios centro valdy
bos posėdis bus Bostone rugpiū
čio 7 d. Prasidės 10 vai. ryto. 

(iks) 

112 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

žodžius. 
Prabėgo jau keturios dešim

tys metų nuo tų nelaimingų die 
nų. Nepriklausoma Lietuva bu
vo išgarsėjusi pasaulyje,^ buvo lai 
mėjusi Europos krepšinio rungty
nes. Dar prisimenu, kaip per ra
diją pranešėjas šaukė: "Petraitis 
paėmė sviedinį! Meta- Yra-" Ir 
minių ovacijos: "Valio -Valio!" 
Šį vakarą Ritualų Komiteto pir
mininkė Rūta Dagienė pranešė, 
kad mūsų garsusis sportininkas, 
padėjęs tada Lietuvą išgarsinu, 
yra keliamas į ketvirtą vyčio 
laipsnį. 

Irena Sankutė pranešė, kad 
apygardos gegažinė buvo sėkmin 
ga, liko pekio. Dėkojo prisidėju
siems prie darbo. Kaipo Altos Chi 
cagos skyriaus valdybos narė kai 
bėjo ji ir apie įvykusį Chicagos 
40 metų Lietuvos pavergimo mi 
nėjimą. Buvęs jis aukšto lygio. O 
liepos 19 d. Daley Plazoje bū
sianti Pavergtu tautų demons
tracija. Būsiančios joje ir vyčių 
vėliavos, 'Prašė vyčiais kuo skait
lingiausiai dalyvauti, 
vykti ir į organizacijos seimą. 
Juk norime, kad būtų jis didelis, 
gražus ir tvarkingas, kad visi 
sprendimai būtų padaryti vyriš
koje dvasioje, be pašalinės įta
kos. 

Paulius Birikus kalbėjo apie 
Atlantą perskridusių didvyrių 
minėjimą. 

Buvo prisiminta ir Šokių šven 
tė, sutraukusi lietuvius iš viso pa 
šaulio. Apgailestauta, kad Bal
tieji rūmai nepasveikino ir savo 
atstovo neatsiuntė. Nebebuvo 
galima išsigaišinti Amerikos 

dienraščiuose ir televizijoje. 
"Vyčių Veikios" skyriaus 

"Drauge" redaktorė pasisveikino 
su vyčiais, penkias savaites atos
togavusi, visų pasiilgusi. Džiau^ 
gėsi, kad birželio mėnesio susi
rinkimas atkeltas i liepos mėnesį, 
todėl nepasiliks neaprašytas. Ap
gailestavo, kad bostoniškiai apie 
būsimą seimą ir Bostono miestą 
nerašo į lietuvišką spaudą, kad 
jai jokių žinių neatsiunčia. Sei 
mo išgarsinimo lietuviškoji da
lis pas juos yra apleista 

Po susirinkimo Julija Zakar-
kienė vaišino visus šaltais užkan 
džiais ir gėrimais. 

E. Pakalniškienė 
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manistas teigiamai veikęs savo 
pavyzdžiu visus studentus. 

Mūsų pažintis per daug nesu 
sirišo, bet palaikėme kolegiš
kus ryšius ir karporacųos veik
loje dažnai susitikdavome. Sve
tur mūsų keliai išsiskyrė ir ryšiai 
nutrūko. 

Turėdamas aukštas pareigas, 
velionis Stasys pasiliko kuklus, 
visiems prieinamas, pasirengęs 
padėti, kiek įo padėtis ir aplinky 
bes leido. 

Dr. H . Lukaševičiaus tikslus 
žodis apie velionį Stasį Jakštą, ma 
lomiai nuteikė buv. kolegas, nes 
Stasys tikrai to nusipelnė. 

A. Juodvalkis 

CROSBVS BLUEBERRY ACRES 
M Ė L Y N E S — 

PATIEMS PASIRINKTI! 
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Michigane. Važiuot ll/2 myl. į pietus 
ant 239 ir 1 mylią j vakarus ant 
1000 North. 

TEL. — (219) 326-8712 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAUIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
S4SS W. «»tb Street, CbtafO, H 

Visi teL 778-8000 
Valandai pa«al sutft*rtm» 

Dr. H. Lukoševičius "Draugo" 
š. m. liepos 28 d. laidoje šiltai 
ir geru žodžiu prisimena a. a 

Ragino I Stasio Jakšto mirties metines. 
Sis prisiminimas maloniai nutei
kia buv. Stasio Jakšto kolegas. 

A. a. Stasį Jakštą pažinau bū
damas universitete, įstojęs į Korpl 
Neo-Lithjuania. KorpS Neo-Lit 
huania, be globėjų, turi ir jun-
jorų tėvūno instituciją. Tėvūnas 
paprastai vienerius metus auk
lėja junjoTus, supažindindamas j 
su Korpi tiksliais, tvarka, draus
me ir su senjoro pareigomis. 

Mano fuksavimo metu junjo-
rų tėvūnu buvo a a. šviesios at
minties Stasys. Tai tikrai labai 
kuklus, bet reiklus ir didelis hu-

Liepos 15 d. buvo 112 ^^my^g^tpnm^išm^mvmmmim^mmi^mmmmmtm^vmĖšmman 
susirinKimas Svč. Mergelės Maii-1 — . ,-.,., , _11_ _ _ _ _ _ _ . _ _ - •-•-' . , w _ . 

DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS! jos Gimimo parapijos saieje Chi-
cagoje. Šiais metais liepos mėnuo 
buvo karštas Chicagoje, todėl ir 
mes braukėme .prakaitą, 68-tą j a 
gatve skubėdami į susirinkimą. 
Bet salėje buvo vėsu, nes yra ji 
kelios pėdos žemiau gatvės lygio. 

Pirmininkas Albertas Zakar-
ka susirinkimą atidarė, o dvasios 
vadas kan. Vaclovas Zakaraus
kas vadovavo maldai. Ir priminė 
jis, kad jau keturios dešimtys me 
tu, kaip Lietuva neša sunkius 
vergijos pančius. Amerikos Lie
tuvių tarybos skyrius Chicagoje 
birželio mėnesį suruošė tos ne
laimingos dienos minėjimą. Svč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnv 
čioje buvo iškilmingos pamaldos 
už pavergtą Lietuvą, po Mišių 
parapijos salėje buvo akademija. 
Kaip 'bažnyčioje, taip ir salėie bu
vo nepaprastai daug žmonių. Ne 
visi tilpo viduje, dalis jų turėjo 
stovėti lauke. Gražu, kai vyčiai 
tokiuose minėjimuose dalyvauja 
su savo vėliavomis. Kalbėjo Dva
sios Vadas ir apie jau netolimą 
vyčiu seimą. Ragino važiuoti j jį 
kuo skaitlingiausiai, būti vie
ningais, kaip ir organizacijos kū
rėjai kad buvo vieningi. Vyčiai 
yra pavyzdys kitoms lietuviš
koms organizacijoms. Pasilikti 
turi jie ir toliau nepriklausomi 
nuo kituL stjprūs dvasioje, geri 
katalikai, puikūs Amerikos ir Lie 
tuvos patriotai 

Pirmininkas A. Zakarka padė
kojo Dvasios Vadui už gražius 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - G R 6-2400 

Va!, paga! susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9:antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVFORD 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 JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Bd. 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LiGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Šešt. 12 M4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W.81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2929 

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 irpenktad. 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

TeL 3M-44S3, 373-SSSS, SSSV4STB 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS ; -

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

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 šešt. 

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

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

ketv 10 iki 6 vai. šeštad 10 iki 1 vai. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195 

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

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

Ofs tel. 586-3166: namg 381-3772 

DR. PETRAS 2U0RA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai: ptrm., antr ketv ir penkt 

2 -7 ) šeštadieniais pagal susrtartma. 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,nes 

jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien

raštis, gi skelbimų karnos yra visiems 

prieinamos. 



Per 35 metus 

.... .... KARO GRĖSMĖJE 
Po II didžiojo karo tarptau

tinė įtampa visą laiką augo, o 
_ šiemet pasiekė aukščiausią 
•" laipsnį. Karas pasibaigė, bet 

per 35 metus nebuvo taikos. 
Kažin ar iš viso Amerikos poli
tikams ir val8tybinininkams 
rūpėjo pasaulinė taika ir 

^ r a m y b ė . Pokar io me ta i s 
atrodė, kad Amerika poli
tiniam žaidimui siekia išsi
auginti sau opozicinį partnerį, 

J kuris turėtų būti lygiai stip-
" r u s . Su Amerikos pagalba iš 
; nuteriotos Rusijos išaugo 

sovietinė imperija, kuri laukia, 
kada ji galės Amerikai padik
tuoti taikos sąlygas. 

.*„* Niekas nesuprato ir dabar 
niekas nesupranta, kodėl 
Amerika, turėdama visus 
mater ia l in ius iš tekl ius i r 
visokią karinę persvarą, per 
35 metus ėjo iš vieno pra
laimėjimo į kitą. J i kariavo, 
kad karo nelaimėtų, globojo 
savo santarvininkus, kad šie 
pralaimėtų. Kuba buvo juk 
Amerikos įtakoje ir globoje, 

• bet reikėjo ją apleisti ir ati
duoti komunistų blokui. Su 
Kubos pagalba dabar sie
kiama komunistinius režimus 
įvesti Pietų Amerikos vals-

- --tybėse. Nikaragvos demok
ratija neilgai tvers. Jau dabar 
I I la ikoma a t sk i r t a n u o 
Amerikos įtakos. Girdime per 
radiją, televiziją ir spaudoje 
skaitome, kokie yra dikta
toriai Argentinoje, Brazilijoje, 
nes ten vedama griežta kova 
prieš komunistus. Niekad 
betgi neišgirsime, kad Rusijoje 
yra diktatūra, kad ten yra 

"^koncentracijos s tovyklos . 
Atrodo, kad yra kažkokia juo-

--da ranka, kuri tvarko Ameri
kos politika. * * 

Kai padalino Vokietiją, tai 
buvo sakoma, kad to reikia 
pastoviai taikai išlaikyti. Mat, 
nacinė Vokietija buvo kalta 
dėl antrojo pasaulinio karo. 
Taigi stipri Vokietija buvo 
pavojus taikai. O dabar reikia 
stiprios Vokietijos visos Euro
pos saugumui. Vokietijoje visi 
žino, kad, jei Rytų Vokietija 
kaip nors atsilaisvintų nuo 

- sovietinio jungo ir sukiltų 
prieš Sovietų Rusiją, tai jai 
ateitį į pagalbą Vakarų Vo
kietija. Visi vokiečiai nori ne 
dviejų, bet vienos Vokietijos. 
Taip pa t Berlyno padalinimas 
yra lyg tyčia sudarymas tokio 
punkto, iŠ kurio galima būtų 

- rasti pradžią naujam karui. 
Padalinta Korėja ir pada

lintas Vietnamas buvo naujų 
karų priežastis. Dabar rašo
ma, kad Pietų Korėja yra labai 
apginkluota ir ji pati atsispirs 
prieš Šiaurės Korėją. Bet ir 
Pietų Vietnamas buvo apgink
luotas, o dabar Vietnamas su 
Amerikos paliktais ginklais 
yra stipriausia karinė galybė 
Tolimuose Rytuose. Visose 
pasaulio šalyse yra susi
dariusi tokia įtampa ir tokios 
s ą l y g o s , k a d k i e k v i e n u 
momentu gali kilti k'aras, jei 
didžiosios galybės , ka ip 
sovietinė Rusija ir Amerika, 
matytų iš to kokią naudą. 

Mums gal atrodo, kad Toli
muose Rytuose nėra nieko 
naujo ir nėra tarptautino 
pavojaus. Bet Vietnamo inva
ziją į Kambodiją gali per
simesti į Thailandiją. O Kinija 
visą laiką yra pasiruošusi dar 
kartą pamokyti Hanojaus val-
jdžią, ko ji turi klausyti. Sovie
ta i turi savo bazes Vietiiame. 
Vietnamo uostuose p i lna 
sovietinių karo laivų, ir karo 
lėktuvai reguliariai naudoja 
bazes kariniams pratimams. 

_s 9f> * * * 

Per 35 metus Sovietų Rusija 
siekė išplėsti savo dominuo
jančią įtaką visame pasau
lyje. Azijos ir Afrikos Žemy
nuose sukelta mažesnių karų 
ir revoliucijų, kurios visą laika 
tarptautinę įtampą diuin •. 
Dabar tarptautinėje politikoje 
didžiausi sprogimo elementai 
iškilo alyva ir islamas. 

Vakarai pagrįstai bijo, . ad 
Sovietų invazija į Afganista

ną yra tik pradžia iš atspir
ties taškas tolimesniu inva
zijų. Sovietų Rusija nesutiko 
panaikinti su Iranu sutarties, 
pagal kurią Sovietai turi teisę 
ir pareigą ginti Iraną, jei kas 
I r aną užpultų. Perei tais 
metais I ranas bandė sutar
ties, padarytos 1921 m., atsi
sakyti, bet Sovietų Rusija 
nesutiko. Prie Irano sienos 11 
divizijų Sovietai laiko pareng
tyje. Jos ten sutrauktos ne 
kam kitam, kaip tik laukti 
patogios politinės progos įžy-
tiuoti į Iraną. Kas žino, ar tik 
Sovietai neišlaisvins Ameri
kos įkaitų. Tada Amerikos 
viešoji opinija Sovietų Rusijos 
atžvilgiu būtų pa lankia i 
nuteikta. Amerikoje tuo atveju 
visi šauktų, kad neverta krau
jo lieti dėl alyvos. 

* * * 
Aliantai jaučia nusivylimą 

ir Ameriką vertina kaip 
apgailėtiną milžiną, kuris 
negali jiems vadovauti. Visi 
mato, kaip ji negali savo 
reikalų apginti. Savo krašte ji 
negali net jaunų vyrų regist
r a c i j o s p r a v e s t i . P h i l a -
d e l p h i j o s t r y s t e i s ė j a i 
paskelbė, kad vyrų regist
racija yra prieš konstituciją. O 
kas būtų, jei reikėtų paskelbti 
mobilizaciją? 

Europoje viešai kalbama, 
kad Amerikos demokratija 
išsigimė. Prancūzijoje ir Vo
kietijoje jaučiamas didelis 
apsivylimas prezidentiniais 
kandidatais. Europoje visi pri
pažįs ta , kad prezidentas 
Carteris yra geras ir doras 
žmogus, bet nesugebantis 
vadovauti kaip politikas ir 
valstybininkas. Andrė Fontai-
ne, „Le Mond" vyriausias 
redaktorius, pareiškė, kad 
Vakarų demokratijos iš viso 
neturi vadų. Taikos metu 
vadai yra tik antros eilės 
žmonės. Esą tik didelėse 
krizėse, karo metu, pasirodo 
didieji vadai, kaip De Gaule, 
Churchill a r net toks Tito. 

Demokratinėje santvarkoje 
rinkimų metu gali kiekvienas 
iškilti, jei jis bus labai tur
tingas ir sugebės pravaryti 
rinkiminę kompaniją. 

Prezidento brolis Billy 
Carteris prieš ketverius metus 
apie save ir prezidentinius rin
kimus šitaip nukalbėjo. Esą, 
jų šeimoje jis tik vienas esąs 
protingas. Motina, būdama 60 
metų, išvažiavo į užsienį dirbti 
kaip savanorė „corps" dali
niuose, sesuo tapo besivolio
jančių šventuolių (holy rolers) 
pamokslininkė, o brolis užsi
manė tapti prezidentu. Išeitų, 
kad kiekvienas gali būti pre- j 
zidentu, jei jis nori. 

Šiuo metu Sovietų Rusija 
taip pat neturi vadų. Aukš
čiausiose vietose sėdi vis tie 
patys seniai. Jaunesni nepri-
leidžiami ar gal nepatikimi. 
Brežnevas yra nesveikas ir 
greitai gali kristi kaip nuse
nęs grybas. Prasidės tada 
kova dėl jo vietos. Todėl poli
tiniai Rusijos stebėtojai mano, 
kad Rusija, kol gyvas Brežne
vas, į didžiąsias avantiūras 
neis. Atseit, pasaulinio karo 
nebus. Niekas nenori atominio 
karo, nes tai reikštų abipusį 
susinaikinimą. 

Europoje betgi kalbama apie 
imperijų žlugimą. Prancūzai ir 
vokiečiai labai kritikuoja 
Amerikos demokratiją, kuri 
savo krašto netvarką yra 
atnešusi ir svetimiems kraš
tams. O sovietinę imperiją 
vadina didele mozaika, kuri 
nėra stipri iš vidaus. Didelio 
konflikto metu ta mozaika 
greit 8ukrisianti. Vokiečiai įsi
tikinę, kad diktatūra negali 
išsilaikyti ilgiau kaip keturias 
generacijas. Taigi sovietinė 
imperija turėtų suskilti į 
daugelį valstybių, kurios 
dabar yra pavergtos. 

Tokioje perspektyvoje ma
žųjų tautų šauksmas turi 
didelę reikšmę. Tai yra ženk
las, kad jos gyvos ir laukia 
laisvės. V. Rmš 

U2 TEISINGESNI TURTU 
PASKIRSTYMĄ 

Popiežiaus žodis Brazi l i jos žemdirb iams 

lietuviai rašytojai Lietuvos pasiuntinybėje. Iš kairės: rašyt. Antanas Vaičiulaitis, Ona Bač-
kienė, poetas Bernardas Brazdžionis, rašyt. Jurgis Jankus ir Lietuvos paiuntinys dr. Stasys 
Bačkis. 

NAUJOJI KLASĖ NAMIE 
Liūdna, kad okupacijoj palūžta dvasia 

Kada pasaulyje visur daug 
rašoma apie disidentus, kada 
mūsų ir kitų priespaudoje 
esančių tautų kovotojų už 
laisvo apsisprendimo teisę 
vardai yra tapę simboliais, 
labai retai užkabinamas kitos 
grupės asmenų klausimas ir 
juos paprastai nubraukiame 
su panieka į šalį su prisi
plakėlio, karjeristo, padlaižio 
epitetu. Priskirdami jiems 
neabejotiną tautos išdaviko 
vardą, savaime kažkaip 
tikime, kad jie išniro iš nu
skriaustųjų, bemokslių, juoda
darbių tarpo ir, stumiami 
ambicijų kur nors pasireikšti, 
pasirinko brolių ir tėviškės iš
daviko kelią. Su blogu skoniu 
burnoje skubiai prabėgame 
pro šiurkščių mokytojų pa
vardes, terorizuojančių vaikus 
už religiją ir neleistą spaudą, 
beveik bijodami susitepti. 

Kadangi tai jau ne tamsuo
liai ir prisiplakėliai, tai galvo
janti ir veikli inteligentija, pla-
č i a i a t v i r o m i s a k i m i s 
susipažinusi su pasauliu, lite
ratūra, tautos istorija! Gal dėl 
to ir nekalbame apie juos 
daug, nes jų nesuprantame. 

Tokios mintys kyla ne 
mums vieniems, tokių yra 
visose sukaustytose tautose. 
Lenkai, vengrai ir kiti kėlė 
tuos klausimus, stengėsi gilin
tis į priežastis. Stengėmės pri
vačiai atsakymo ieškoti susi
telkę seniai matytus draugus 
ir gimines iš anos sienos 
pusės, artimesniame sąlytyje 
bandydami ieškoti patei
sinimo, jau paliekant nuoša
liai „reikia gyventi" argu
mentą, subtiliai jausdami 
skirtumą tarp rašymo dainos 
ir rašymo dainos apie Staliną. 

RŪTA KLEVĄ 
VID2IŪNIENĖ 

Skausmingai jutome, kad ši 
inteligentų grupė kaip tik dau
giausia ir prisideda prie 
sistemos legalizavimo, pasau
lio su ta padėtimi susi
taikymo. Jų daugėja, jie darosi 
vis įtakingesni, ir tai ne
b ū t i n a i gerą ja p r a s m e . 
„Naujosios klasės" vardu jie 
jau yra žinomi abiejose sienos 
pusėse ir prieš juos dar
bininkija, teoretiškai tikrasis 
krašto likimo valdovas, pra
deda atrodyti tik neprivilegi
juoti skurdžiai. Kapitalistinė 
Japonija daugiau kreipia 
dėmesio į savo darbininkų 
nuomonę darbo reikaluose, 
negu Sovietų rojus. 

Vakarų pasaulyje kiek 
neaiškumo sukelia ir pati inte
ligento sąvoka, kadangi jie čia 
daugiau vartoja intelektualo 
terminą, kuris tačiau neati
t inka mums suprantamą 
inteligentą. Tačiau visi esam 
pastebėję, kas vyksta anoje 
pusėje. Skaitant Bronio Railos 
naujausią knygą „Vaivos 
Rykštę" ypač daug minčių 
sukelia toks ryškus saviškių 
keliaklupsčiavimas, tiesiog 
lipimas vieno per kitą, kad tik 
įtiktų Sovietams. Kodėl tai 
daroma? 

Įsižiūrėjus į čia įsisenėjusias 
visuomenės sluoksnių charak
teristikas, pastebėsime, kad 
čia intelektas ir politika nesi-
maišo. Vadai daro savo nuta
rimus, o mąstytojai juos kri
tikuoja. Tauta rinkimuose irgi 
nepasitiki mokytais. Visai 
kitaip yra anoje pusėje, kur, 
išpiovus visą inteligentiją, 
vadai pajuto kraštą einant ne 

pirmyn, o atgal. Po truputį 
teko pratinti prie savo idėjų 
jaunus mokslinčius, nes nei 
mokslai, nei menai, nei lite
ratūra neskynė laurų pasaulio 
arenose. Nežiūrint sputnikų, 
technologija vilkosi toli užpa
kalyje. Liko vienas būdas, tai 
sujungti ideologiją su mokslu, 
ko ir buvo gudriai griebtasi. 
Primetus priedo dar visokias 
privilegijas, gražesnį butą, 
didesnę algą, dalykai ėmė 
riedėti daug sklandžiau. Vaka
riečių viltys, kad kylantis 
technologijos lygis, platesnis 
akiratis ir didesnis susipaži
nimas su kitomis idėjomis 
padidins liberalizmo šansus, 
nesipildė. Vakaruose dar ir 
dabar niekaip neprigyja min
tis, kad kiekvienas spren
dimas, — mokslo, sporto, 
meno, — ten yra politinis 
sprendimas. 

Seniai puoselėta mintis, kad 
mokslas žmogų padaro nesa-
vanaudžiu, pakelia jį virš visų 
ideologijų, padaro kritišku, 
sugebančiu daryti bešališkus 
moralinius sprendimus, stai
giai nebeatrodo tokia didelė 
tiesa. Iš tiesų dalykas atrodo 
gana atvirkščiai — abstrak
tus galvojimas dažnai pririša 
prie utopijos, prie naujo 
pasaul io kūrimo, moks
lininkas nudžiunga pajutęs 
valdžią leidžiant ir jam prisi
dėti su savo teorijomis prie 
valdymo proceso, susižavi 
idėja kad ne turtas, o moks
las prisidės prie sprendimų 
darymo. Šitaip pagerbtas, jis 
su entuziazmu padeda tironui. 

V a k a r u o s e p o l i t i n i a i 
mokslai laikė idealizmą ir 
savanaudiškumą nesuderi
namais. Nebūtume drąsūs 

Jonui Pauliui II lankantis 
Brazilijoj, ypač atmintina liko 
jo kalba apie socialinį teisin
gumą Pernambuco valstijos 
gyventojams, daugiausia žem
dirbiams, jų sostinėje Recife. 
Pernambuco gyventojai nuo
lat turi kovoti su nepalankio
mis gamtos sąlygomis, ypač su 
sausra; turi nuolat kovoti už 
būvį, už žmogiškąjį orumą, gin
dami pagrindines žmogaus 
teises. 

„Labai norėjau jus pa
matyti, norėjau jums kalbėti, 
norėjau tarti jums savo padrą
sinantį žodį, — pažymėjo popie
žius, kalbėdamas šiaurės-rytų 
Brazilijos žemdirbiams. — Esu 
gerai painformuotas apie jūsų 
skurdžią padėtį, jūsų alkį, svei
katos būklę, analfabetizmą, 
jūsų rytojaus netikrumą. 
Mano, kaip Tėvo, pareiga 
įkvėpti jums drąsos ir vilties, 
nurodyti kryptį į šviesesnę 
ateitį. 

„Žemė yra Dievo dovana, 
kurią Dievas yra skyręs visiem 
žmonėm, vyram ir moterim, 
norėdamas visus broliška 
dvasia suvienyti į vieną šeimą. 
Dėl to yra neleistina žemę val
dyti taip kad jos vaisiais nau
dotųsi tiktai mažuma gyven
tojų, išskiriant kitus, kurių yra 
didžioji dauguma. Toks žemės 
valdymas yra neleistinas, nes 
jis prieštarauja Dievo planui. 
Dar skaudesnė nelygybė ir 
drauge dar ryškesnis netei
singumas pasirodo tada, kai ši 
didžioji dauguma lieka pa
smerkta nuolatiniam skurdui ir 
nepritekliui, kai ji išskiriama iš 
tautinės bendruomenės. Nie
kuomet, niekuomet žmogus 
neturi būti laikomas „papras
tu gamybos įrankiu". Būtino 
naudojimo gėrybės turi būti 
vienodai prieinamos tiek kai
mo, tiek miesto gyventojam. 
Kai "šioje srityje pasireiškia 

nelygybė, yra bū t ina ją 
pašalinti atitinkamomis prie
monėmis arba bent sumažinti, 
kiek tai yra įmanoma. 

„Privati nuosavybė pati 
savyje, tiesa, yra teisėta, bet ji 
niekuomet negali atitrūkti nuo 
savo socialinio uždavinio. 
Taip, naudojantis privačia 
nuosavybe, visuomet reikia 
atsiminti, kad nuosavybė nie
kuomet negali būti kliūtis 
Dievo planui, pagal kurį visuo
tinės gerovės reikalavimai yra 
svarbesni už privačius patogu-
m u s i r n e p i r m a e i l i u s 
reikalavimus. 

„Netoleruotina, — kai visuo
tinėje bendruomenės evoliuci
joje iš tikrosios žmogaus vertos 
pažangos išskiriami kaip tik tie 
vyrai ir moterys, kurie gyvena 
kaimuose; kaip tik tie, kurie yra 
pasirengę savo rankų darbu ap
vaisinti žemę; kuriems žemė 
yra vienintelis jų šeimos išlai
kymo šaltinis". 

Čia popiežius paties Dievo 
vardu, vardu visų Brazilijos 
žemdirbių, kurie neįstengia 
išsilaisvinti iš skurdo, iš alkio, 
iš analfabetizmo, kreipėsi į 
visus tuos, kurie kokiu nors 
būdu gali prisidėti prie socia
linio ir ekonominio pakėlimo, 
paša l inan t tą net ikrumą, 
kuriuo yra paženklintas dar
bininkų ir ūkininkų gyve
nimas. 

„Už jus ir su jumis, brangieji 
broliai žemdirbiai, — kalbėjo 
Jonas Paulius II, — aš prašau 
visus lutus mūsų brolius:... te
būna panaudojamos visos ati
tinkamos ir veiksmingos prie
monės, kad būtų apsaugotos 
kaimo žmogaus pagrindinės 
teisės, kad jam būtų su
teikiama atitinkama pagalba. 
Čia — pabrėžė popiežius — 
ypač turi jausti atsakomybę ir 
pareigą bendradarbiauti tie, 
kurie yra turtingesni". 

dabar to tvirtinti. Tereikia tik 
pažvelgti į juodųjų moks
lininkų nuotaikas , teroro 
pateisinimus, o tėviškėlėje į 
savanorišką ir perdėtą patai
kavimą mene ir moksle, į 
perdėtai uolų „pareigų" 
atlikimą. Įsitvirtinusi savo 
padėtyje, gyvenanti geres-
niuose kvartaluose ir puoš
niuose namuose, pajėgi pake
liauti net užsienyje, mūsų 
inteligentija toli užpakalyje 
palieka darbininką ir kolcho-
zininką toje „beklasėje visuo
menėje", dėl kurios gerovės 
neva tai ir buvo sudėtos aukos 
revoliucijoje. 

Kad anoje sistemoje neliko 
aristokratų, nėra taip tra
giška. Bet kad neliko dvasios 
aristokratų, tai žymiai liūd
niau. 

NAUJAS KATALIKU 
SĄJŪDIS 

Augsburgo vyskupo Josef 
Stimpfle iniciatyva, Vakarų 
Vokietijoje yra įsteigtas naujas 
katalikų sąjūdis žmonių tarnybai 
per maldą ir̂  veiklą. Tai Kristaus 
— Tautų Šviesos — sąjunga (Unio 
Christus — Lumen Gentium), kuri 
[I-jo Vatikano susirinkimo konsti
tucijos Lumen Gentium dvasioje 
rūpinsis padėti moralinės pagal
bos reikalingiems žmonėm. Sąjū
džio įstatuose pažymėta, jog mal
da, Evangelijos apmąstymas ir 
šventos Komunijos kasdieninis 
priėmimas yra pagrindiniai dva
sinės stiprybės šaltiniai. Augs
burgo vyskupijoje — Bad Woeris-
hofene — veikia Vakarų Europos 
lietuvių sielovados centras, vado
vaujamas vyskupo Antano Deks-
nio. 

ANTRAS 
PASAULIS 

ALOYZAS BARONAS 

(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano; 
19 

Kai Chicagą pasiekė, buvo netoli vakaras. Iš 
miesto centro Vincui buvo sunkiau surasti namus, 
negu iš Tennessee. Visokie avinai aiškino, kokiuo 
autobusu jis turi važiuoti, Vincas supykęs jau norėjo 
pėsčias pradėti kelionę, kaip senais laikais pagal 
kompasą, bet tokiam žygiui jis beveik nebeturėjo 
parako. Buvo visai išgesęs, tikri pelenai, bet kai 
pasiekė Tarno užeigą ir jau iš tolo užgirdo Steponą 
rėksnį, perrėkiantį net ir grojamąją mašiną, tie 
dvasios pelenai vėl sužėrėjo skaidriomis žarijomis. 
Vincas atgavo entuziazmą ir, sėsdamas ant aukštos 
kėdės, sušuko: 

— Tai ir pasivažinėjau. Ir ką jūs man. 

kaip jie mane atras. Šlicai, alaus. 
Abu keliauninkai susėdo draugiškai ir po pirmo 

gurkšnio Billas užtikrino: 
— O aš vis tiek tave nuvesiu. 
— Važiuosim, — pritarė Vincas, kažkaip be jokio 

tvirtesnio ryžto, kad net Billas nustebo: 
— Tu nebijok, aš važiuoju gerai. 
Argi Vincas galėjo pasakyti, kad važiavo blogai. 

Ne, jis važiavo tobulai, tegu velneliai kaip tobulai, 
taip lyg kulka. Ir dabar sėdint ant aukštos kėdės, kur 
gali siūbuoti kaip nendrė, įsirėmęs baro, kur 
pasaulis juda, bet tvirtai laikosi, Vincas pajuto 
baimę. Ji atėjo dabar, kurios jis važiuodamas beveik 
ir nejuto. 

Po valandos Tarnas pasakė: 
— Patiltėj užsimušė čia gimęs lietuvis. Susidūrė 

su girta boba ir baigta. Visokie durniai kaip Billas 
važinėja, vis tiek vieną ar kitą kartą susimuši. 

— Ne, Billas važiuoja gerai, — paprotestavo 
Vincas. Ir kaip gali sakyti, kad vairuoja blogai, jei 
lekia tiesiai, kaip strėlė, jei lenkia, kaip kulkos 
trajektorija ir vien dėl to gero važiavimo nebepateko 
į Tennessee. Bet čia jau ne Billo, o policijos kaltė. 

Gelbėtojai 
Ši šaunioji brigada gyveno Amerikoje ir, kaip 

— Ir, žinoma, visokie nenaudėliai, tiesiog ten bebūtų, ji turėjo vienu ar kitu būdu sietis su jos 
sakant, netikintys latrai, nenorėjo tikėti, kad gyvenimu. Tie šaunieji vyrai negalėjo atitrūkti nuo 
Vincas buvo pasiekę žavingas Tennessee žemes, kol vietos platesnio gyvenimo. Jie negalėjo išvengti 
sekmadienį po pietų pasirodė ir pats Billas. policininkų, teismų, klebonų ar graborių, bosų, 

— Kaip tau? — beveik abu kartu paklausė, vos valgyklų savininkų, nekalbant jau apie 
nekrisdami vienas kitam į glėbį. karčiamininkus ir kitus šioj ašarų pakalnėj 

— Autobusu, — paaiškino Vincas. reikalingus ir nelabai reikalingus žmones. 
• — Palaikė parą ir paleido. O ką? Kai bus Beveik visi šauniosios Tarno įstaigos lankytojai 

* teismas, tai jis nuteis, sumokėsiu, o jei nemokėsiu, pripažino, kad policija šiam kraštui yra lyg ir 

kenksminga. Kas vagia, vagia, kas mušasi, mušasi 
ir be policijos pagalbos. Juk, va, čia visi susirinkę 
stiprinasi ir Amerika per televiziją tą stiprinimąsi 
rodo, teigdama, kad reikia gerti tokį ar kitokį alų. 
Tik net gaila, kad ten prideda prie lūpų ir 
nenutraukia nė gurkšnio, bet užtat jie čia atlieka tai, 
kas televizijoj užsimenama ir nedaroma. Žodžiu, 
šiem Tamo bunkerio vyram jokia policija nebuvo 
reikalinga, nes jie patys nieko nevogė, o ir į jų trutą, 
kuris iš anksto buvo pragertas, niekas nesikėsino. 
Tarnas žinojo, kaip padoriai elgtis su pinigais. Taigi, 
kam tokiem, beveik šventiem piliečiam, policija 
bereikalinga. 

Bet pasitaikė nesusipratimų kaip tik tada, kai į 
šituos vyrus pasikėsino civilizacija. Džiordžas, 
tikriau Jurgis, pirko seną automobilį už šimtą 
dolerių išsimokėjimui. Pradžioje, kai tą mašiną jam 
siūlė, jis atsikalbinėjo, esą jis neturįs jėgų 
automobiliui stumti. Bet paskui susigundė, nes 
vairuoti mokėjo, pagaliau ko nevažinėti, sutomobihs 
ne dviratis, ne ant dviejų ratų, taigi neparvirs. O 
tėvo ūkyje taip pat buvo pavojų, kai gerai įpenėtą 
kumelę pasikinkydavo. Ji bėgdavo kaip patrakus, 
nereikėjo minti jokio gazolino pedalio, be jokio 
botago, lyg stabdžiams atsileidus. Tiesiog pavojinga 
gyvybei. Gerai, kad ten jokių Šviesų nebuvo ir 
padangos prakiurti negalėjo. Taigi automobilis 
turėjo kai kurių pirmenybių prieš arklį, bet, atvirai 
kalbant, nelabai daug. Tačiau Džiordžas nutarė, kad 
verta pabandyti važinėti automobiliu, kuriam jo tėvo 
kumelė kad spirtų, tai visos blizgančios skardelės 
nulakstytų. 

(Bus daugiau). 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 7 d. 

GABI MUZIKOS 
A B S O L V E N T E 

RCTA ŽEMAITYTE 

Universitetų diplomai lietuvių 
vaikams tapo kasdieniniu reiški
niu. Mūsų spauda nuolat mirga 
naujų absolventų pavardėmis, 
jų nuotraukomis, trumpomis bio 
grafijėlėmis. Kai jaunuoliai bai
gia griežtuosius mokslus , dau
giausia džiaugiasi jie pa tys ir jų 
še imos nariai. O kai diplomai 
suteikiami humanitarams, didės 
nis džiaugsmas apima kiekvieną 
lietuvį. Humanitarai — kultūri
nių vertybių puoselėtojai ir atei
t i e s kultūros kūrėjai. Apie vieną 
humanitarę čia ir pakalbėsiu. 

Prieš keletą savaičių, 1980 m. 

Rūta Žemaitytė 

pavasarį, Rūta Karolė Žemaity
tė magna cum laude laipsniu mu 
zikos studijas baigė Bowling 
Green valst. universitete , Bow-
ling Green, Ohio, gaudama mu
zikos bakalaureatą (Bachelor of 
Music). Buvo pasirinkusi ir pasi 
gėrėtinais rezultatais užbaigė 
dvi studijų šakas (double ma-
j o r ) : klavesiną (harpsichord) ir 
muzikos istoriją. 1978 m. pirmą 
vietą laimėjo vadinamam Chorai 
A r t s Composition kontes te (pa
vadinimų bijau lietuvinti, kad ne 
sugadinčiau p r a s m ė s ) . I š t i sus 
1978-79 mokslo m e t u s praleido 
Mozarteumo muzikos mokykloje 
Salzburge. Austr i joj . Iš t en grį
žo ne tik geresnė muzikė, be t ir Į cijos nuotraukos ir aprašymai til 
gražiai kalbėdama vokiškai . Pas- • po Detroito dienraščiuose ir buvo 

ro Žemaičių lietuviškai susipra
tusioje šeimoje, č i a verta prknin 
ti, kad Laima Žemaitienė yra 
aistringa klasikinės muzikos mė
gėja, išskirtinai pamėgusi ope
ras ir d a u g apie jas nusimanan
ti, nors jokių muzikos studijų 
nėra baigusi. Ga l todėl Rūta į 
muzikos studijas pasinėrė, per 
ketverius metus jau daug pa
siekė ir ryžtasi dar daugiau siek 
ti. Valio jai, gavusiai pirmąjį mu 
zikos studijų diplomą, ir sėkmės 
ateities studijoms. 

Alfonsas Nakas 

VEIKLUS JAUNIMAS 

Veiklios respublikonų partijos 
narės Emilie Zaporozetz pastan
gomis buvo sudarytas tautybių 
jaunimo komitetas, kuris liepos 
13 d.priėmė atvykstančius į res
publikonų suvažiavimą atstovus 
ir liepos 14 dalyvavo suvažiavi
m o atidaryme, kuriame dainavo 
specialiai parašytą dainą — nau 
ja pradžia (new beginning). Po 
to jie buvo pakviesti į 100 dol. 
asmeniui pietus ir gerai pavai
šinti, l i e tuv ius gražiai atstova
vo, tautiniais rūbais apsirengę, 
Rita Matveikaitė, Alma Matvei-
kaitė, Lija Palaikytė ir Edmun
das Kasputis. Dauguma atstovų! 
pirmą kartą susitiko lietuvius ir 
susidarė labai teigiamą įspūdį. 
Ta ipati grupė dalyvavo paverg
tų tautų demonstracijoje, kur 
lietuvių buvo labai maftai. Reikia 
džiaugtis tokiu veikliu jaunimu. 

B. B. 

P A V E R G T U TAUTŲ 
DEMONSTRACIJOS 

Pavergtų tautų demonstraci
jos Detroite l iepos 1 3 praėjo su 
pasisekimu. Jų tikslas buvo at
kreipti respublikonų partijos dė 
mesį į pavergtų tautų padėtį 
Sovietų Sąjungoje. Tikslas pa
siektas. R. Reagan sūnus ir duk
tė ir gubernatoriaus pavaduoto
jas dalyvavo šioje demonstraci
joje ir pasakė kalbas. Demonstra 

C L A S S I Fl ED GU IDE 

Iš respublikonų partijos konvencijos Detroite. Buv. prezidentinis kandidatas 
delegatas Jerry Paišus iš Taylor, Mich. Nuotr. Jono Urbono 

kutinius trejus ( i š ketverių) 
studijų metus gavo ypatingai g a 
biems studentams skiriamą sti
pendiją — Music Talent Award. 
Priklausė studentų garbės drau
gijoms: Pi Kappa Lambda (Na
tional Music Honorary Society) 
ir Alpha Lambda De l ta (Natio
nal Freshman H o n o r Soc ie ty ) . 
Visus ketverius moks lo metus bu 
vo dekano garbės s tudentų są- j dilesnį' aktyvumą. 
rase. Tol imesnėms studijoms | kazokai atvyko 

rodoma televizijoje. Pagrindinis 
kalbėtojas buvo prof. G. Do
bi ansky. Dalyvavo rusai, gudai, 
kazokai, armėnai, slovakai, len
kai, lietuviai, latviai, estai, kroa
tai, albanai, ukrainiečiai, kinai, 
indėnai ir vengrai. Lietuvių šioje 
demonstracijoje buvo mažai. Ge 
rai, kad gražus būrys atvyko iš 
Clevelando ir atsivežė tautinę 
vėliavą. Kitos tautybės parodė 

Uniformuoti 
iš Daytono, 

buvo ir tebėra vertas dėmesio , j 
Daugeliui pageidaujant, kad A . 
Gustaičio "Sekminių vainikas" 
būtų pakartotas Detroite, jauni
mo choro t ė v ų komitetas pasiry
žo tai padaryti lapkričio 15 d., 
šeštadienį, Kultūros centre. S u 
prantama, j o g ir matę š į veikalą 
pamatys naujų veidų aktorių e i 
lėse ir išgirs eilę naujų dainų ir 
šokių. Kaip visiems jau yra ž i 
noma, veikalą surežisavo akto
rius Justinas Pusdešris. J e i g u 
rudenį dėl l igos negalėtų ve ika lo 
režisuoti, t a i vistiek bus la iko
masi J. Pusdešrio režisūros. P a 
keitimai bus tik muzikinėje d a 
lyje dėl įves tų naujų dainų, š o 
kių ir ratelių. 

S u choru darbas bus pradėtas 
rugsėjo 7 d., sekmadienį, Kul tū
ros centre. Visi choristai prašo
mi t ą sekmadienį skirti repetici
jai, kuri prasidės 12 vai. ir t e s i s 
iki 1 vai. 4 5 min. Iki pas imaty
mo rugsėjo 7 d. S . S l i ž y s 

"ŽIBURIO" MOKYKLOS 
2INIOS 

"Žiburio" mokykla po vasaros 
atostogų pradės naujus mokslo 
metus rugsėjo 6 d. 9 vai. Kultū
ros centro patalpose. Pirmą šeš
tadienį pamokos tęsis iki 12 vai . 
Be pradinės ir aukštesniosios m o 
kyklos, veiks vaikų darželis ir, jei 
atsiras pakankamas skaičius m o 
kinių, speciali klasė silpnai lie
tuviškai kalbantiems mokiniams. 

Laukiame sugrįžtant ne tik 
savų mokinių, bet ir tų, kurie 
iki šiol dėl įvairiu priežasčių 
mūsų mokyklos nelankė. 

Mokyklos vedėja 

P R I E Š G Y V Y B Ė S ŽUDYMĄ 

A p i e 40 ,000 Meksikos katal i 
kų da lyvavo maldos eisenoje į 
Gvadalupės Marijos šventovę, 
protestuodami prieš krašte s iū
lomą aborto įteisinimą. Eisenai 
v a d o v a v ę s Meksikos miesto ar
k i v y s k u p a s kardinolas Ahuma-
da pažymėjo, jog kova prieš 
abortą nėra vien biologinio po
būdžio: ta i v i sų pirma kova už 
ž m o g a u s asmens ver tybės ap
saugoj imą. Kardinolas kalbėjo, 
k a d jaunimui reikia įdiegti tik
ros ios mei lės supratimą, o vedu-
s iuos ius reikia auklėti pagal 
krikščioniškosios lyt inės e t ikos 
principus. Y r a klaidinga tvirt in
ti, pažymėjo kardinolas, jog 
moter i s , turinti teisę į savo kū
ną, galinti laisvai spręsti abor
t o klausimą. Moters kūne užsi
mezgus i nauja gyvybė y r a at
sk ir ta g y v y b ė nuo motinos tiek 
biologiniu, t iek dvasiniu požiū
r i u su v i somis tai gyvybei pri
k lausančiomis teisėmis. Į s ta ty 
m o projektą dėl aborto įteisini
m o Meksikoje pasiūlė komunis
t ų partija. 

R E A L E S T A T E 

Ant Sheridan 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 pajrduodamas "Stodio 

apartaaeat". Viai dideli 
Savininkas Vacys 

Skambint 769*250 arba 436-9 

MARQUETTE PARKE ^ _ 
parduodamas IV2 aukšto mūr. na
mas arti 71-os. Arti parko 

Skambint — 4S*»-l096 

Marpuette Parke — 3638 W. Iith-
n*nwųi Plftza Court parduodamas 
namas su taverna. 5 kamb. butas. 
Įrengtas beiamentas. Apsauga nuo 
potvynio. 2 maš. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos 
biznio, tinka kitam bizniui 

Skambint — 776-4956 

IV* aukšto nesenas švarus mūrinis 
prie 62-os ir Aibany. 2 butai: 5 ir 3 
kamb. 2 auto gar. Geras ir nebran
gus. 925-6015. 

R E A L E S T A I S D & M E S I O 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIU 

OPEN HOUSE 
Sunday, Augusi 10, 

1 to 4 p, m. 
4512 W. S3RD STREET 

New Two-flat with 3 bedrooms each. 
IVi baths. Basement zonai for store, 
with % bath. 

lllIlllllMlllllllllilHllllItliltlilIlHIIIIIUHIli 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
o i apdrauda nuo usnie* ir automo
bilio p u mus. 

FRAMK Z A P 0 L 1 S 
Telef. — GA 4-8664 

S208Į/, West 95th Street 

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

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

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

Medinis — IVi aukšto. 5 ir 3V2 
kamb. 2 auto garažas. Tik $29,000. 

VAINA REALTY-925-6565 

W. SOth STREET 
3 king-sized bedrooms. 2 full baths. 

Full bsmt Garage. A great buy. Call 
oow! 

• 
C K R I E N FAMILY KEALTY 

3430 W . 63HD ST. — 434-7100 
JitiiiiiiiiiiuiiiiHiiiiiiiiiiiitiiiiiiuuiiiim 

Lietuviškas restoranas su namu ir 
{rengimais 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-
iuoti. Geras pirkinys. 

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Ineome Taz 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 889-5568 

iiiiuiiHiiiiiintiiiiiiiiiiiuiiiuiniuuiiiHn 

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

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

SERAPINAS — 636-2960 
immiiimmiiniiiiinmiiimnuHMUituiu 

DAŽAU NAMUS 
B LAUKO I B IŠ V I D A U S 

Darbą atlieku grafiai ir sąžiningai, 
Nemokami apskaičiavimai. 

J O N A S KLEIN/UTIS 
T E L . — 429-0772 

iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiuuii 

M 1 S C E L L A N E O U S 

JIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIUUIlIlIlIIIIllimiHlllllll 

Liaudies menas ir kitkas 
Drauge' 

PACKAGE EIPRE&S AGENCY 
MARIJA N OREE&IEVfi 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas U Europos sandeli*. 
260* W. 69 St., ChicagO, IL 60622 

TELu — WA 5-2787 

" ! 
r r 

jau priimta į Northwes tern uni- j o h i o ir iš Toronto. Gudų orto 
versiteto Muzikos m o k y k l ą ! ddksu vyskupas atvyko S To-
Evanstone. Ulinois valst i joj . Ten 
ruošis magistrės laipsniui. 

R. K. Žemaitytė gimė Detroi
te, vakariniame j o priemiesty. 
Vidurinį mokslą ba igė 1976 m. 
Our Lady of Mercy katalikų gim 
nazijoj. Farmingtone, Mich. 
Taip pat yra baigusi aštuonerių 
metų lituanistine mokyklą, pri
klausė Ateitininkų s-gai. puikiai 
moka lietuvių kalbą. Tarp trijų 
sesučių ji augo L a i m o s ir dr. Pet 

ronto, kroatu kunigas atvyko iš 
Kanados. Iš mūsų keturių kuni 
gų nei vienas nedalyvavo bend
roje maldoje. Manau, kad mes vi 
si turime tam tikras pareigas tau 
tai. 

B. B. 

DETROITO LIETUVIAMS 
ŽINOTINA 

D a u g detroitiečių dėl ledo aud 
ros negalėjo pamatyti "Sekmi
nių vainiko", kurio pastatymas 

DAUGIAU K H D A Š C I O N T C 

Krikščionių skaičius Afrikoje 
paskutinių deš int ies metų la iko 
tarpyje padidėjo 42 proc., iš 
143 milijonų pakilo ligi 203 mil. 

Akta Smalinskaitė susituokė su Phi
l i p Harris Nootr. Jano Urbono 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti }-
vairių liaudies meno darbų: me-

1 džao, keramikos, drobės, taip 
1 pat gražiai papuo&tų lėlių. 

Apsilankykite j "Draugo" ad
ministraciją i 8 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugama-

"Draugo" adresas: 4545 West 

6Srd S t , GUcago, DL 90628 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiniiM 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraitis 

NEDZINSKAS, 4059 Archer A ve, 
Chicago, HL 60632. teL 927-5981 

*ssssBSgsa«asB6saeasaeacsessa6aBeasa*acxaga 

We1l help you rhake the right movė. 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI A B PARDUOTI 

Kreipkitės ) 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putoki Road 

Tel. — 767-0600 
In«ependently owned and operatai 

Detroito Baifo 76 skyr. gegužinėje rugpiūčio 3 d. Onos ir Cesio sodyboje 
valdybos iniciatoriai tariasi tolimesniais Balfo reikalais. Iš k.: Ona Sadeikie-
ne — parengimų vadovė, Vladas, Staškus — iždininkas ir reikalų vedėjas, 
Irena Laurinavičienė — dovanų organizatorė, ir inž. Jurgis Mikasa — direk
torius. Nuotr. K. Sragauaka 

Aukomis, skirtomis a.a. ĮNORIS MARUOS DAMUŠYTIS 
6EPULIENČS atminčiai, yra išleidžiamas 40-tas Lietuviu 

Kataliku Bažnyčios Kronikos numeris angly kalba. 
Gabija ir Rimas Pet-AUKOTOJAL 

Po 86 doL: Rimvydo čepulio bendra
darbiai Sohio Tyrinėjimo Centre. 

Po 30 doL: Dr. V. Adams,, A. Al-
kaitis, Cievelando Ateitininkai, Jonės, 
Day, Reavis & Pogue Attorneys at 
Law. 

Po 40 dol.: Dr. V. Stankus. 
Po 35 doL: Dr. Adolfo Damušio 

bendradarbiai Polymer Institute. Uni-
versity of Detroit 

Po 30 doL: Dr. ir Mrs. Kurt Frisch. 
Po 25 dol.: Kęstas ir Ingrida Civins-

kai, Dominic A. Coccia, David M. Co-
hodas, Phillip A. Contreras, Juozas 
Juozaitis, Jonas Krištolaitis, Izabelė ir 
Juozas Laučkai, Milda ir Edmundas 
Lenkauskai, Stepas ir Giedrė Matai, 
Steve J. Raab, Antanas ir Marija Ru
džiai, Marian ir Phiiip Skabeikiai, Dr. 
J. ir B. Skrinskai. 

Po 20 doL The Analytical Group, 
Sohio Resarch, Anoniminė auka, Ma
rija ir Leonas Bajorūnai, Dr. Daiva 
Bajorūnaitė, Dr. Adolfas ir Stase Bal-
trukSnai, Vytautas Barysas, Teresė ir 
Ignas Beržinskai, Algirdas Bielskus. 
Romas Bridžius, Birutė ir Vladas Gy
vai, Mr. ir Mrs. Ronald Dunkar, Jur
gis ir Elvyra Idzeliai, Kutkų Seimą, G. 
K. Lazdiniai, P. ir L. Matai, Dr. J. 
ir J. Meškauskai, J. ir J. Mikoniai, M 
Motiejūnas, Stasys ir Danutė Naikaus-
kai, Danutė ir Vitas Sirgėdai, D. ir 
J. Stankai, Janina ir Narimantas Ud-
riai. 

Po 17.50 dol. 
rauskai. 

Po 15 doL: Gintė Damušytė, p. Ja
navičienė, Rosemarie Moody, Dr. J. ir 
R. Pikūnai. 

Po 10 doL: Vincas ir Sofija Akelai
čiai, Alšėnų šeima, Leon Bernotas, 
Arūnas Bielinis, H. ir. T. Brazaičiai, 
Warren E. Cerrone, Dana Cipkienė, M. 
Iesmantienė, M ir K. Jankauskai Ele
na ir Kostas Jokšai bei Jūratė ir J. 
Maier, A. Kalvaičiai, Jurgis ir Mari
ja Kase-Kasevičiai, Birutė ir Juozas 
Kasperavičiai, A Kasperavičienė & 
Livija ir Dr. Stefenson. Petras ir Jad
vyga Klioriai, Dr. Česlovas ir Joana 
Kurai, A. M. Liutkai. Vytas ir Rita 
Matai. Vita ir Benius Neverauskai, N. 
ir V. Palubinskai. Aldona ir Viktoras 
Palūnai, Jadvyga ir Mečys Palūnai, Al
dona ir Antanas Paškai, Ted Pawski, 
O. ir P. Skardžiai, Ada ir Česlovas 
Staniuliai. A Styra, A. Stonienė, Ra
mūnas ir Vida Švarcai, Vince Udrienė 
su šeima, Ona ir Petras Žilinskai, Ona 
ir Juozas Zilioniai. 

Po 5 doL: Pat DiMJchele,. Hildegar-
de Dobay, St. I^natavičiai, E. Jankus, 
Eglė ir Marius Laniauskai, VikL ir 
Marija Mariūnai. O. ir A. Mikulskiai, 
Adelė Neimanienė. P. ir B. Stungiai. 

VISO SUAUKOTA: 1,578.20 doL 

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINE 
ŠALPA visiems aukotojams reiškia gi
lią padėką. 

iiiiiiiiiiiiiimiiimiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuuiiiiimiiiii 
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!; Įralrlų prekių pasirinkimas ne

brangiai ti mfisq sandelio. 
OOSMOS PARCELg EXFRESS 

2501 W. 69 S t , Chicago, DL 60629 

SIUNTINIAI į UETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinaa 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIUUUI 

niiiiiiiiiimiiiiiiinniiiiiiniunminiiiiiiu 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

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

2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
iiiMiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiHiiHimiimiiiiiii 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
MIIIIIIIIIIIIIIIIIHII! 

iniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimii 
Apsimoka skalbtis dusu. DRAUGU 

ass jis plsiHtusrai skaitomas lie

tuvių dienraštis, gi skelbimų 

tos yra s m l — prisinamoa. 

iiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiniitiiimiiiumuuin; 

USUOMOiAMA — FOR S E N T 

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

Second fioor walk-up 
2 - 4 CHAIR DENTAL SUITE 
Christopher Medical Arts Bld«. 

6Srd & Washtenaw Ave, 
Under new ownership & mgmt 

OaU after 6 PJM. — 599-8413 

HELP WANTED — MOTERYS 

REIKALINGA MOTERIS 
prižiūrėti 2 vaikus vakarinėje 

užmiesčio daly. TeL 3254)627. 

WAITRESS WANTED 
full or part time. 

KTrCHEN HELP WANTED — 
fail or part time. Excellent pay.' 

CALL — 9S54S30 
-Ask for Annamarie 

, cm 

SEWTNO MACHINE OFERS. 
Ejrperienced 

Permanent Steady, f?ull time. 
Benefits. 

• 

3322 W. Lawrenoe Aveone 

V A L O M E 
Plaoname Ir vaškuojame 

visų roMa grindis. 
B U B N Y S — TeL R E 7-5168 

KILIMUS IR BALDUS 

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

TeL _ WA 5-8063 

SKELBKTTSS "DRAUGE". 

VYRAI DB MOTERYS 

S A L E S 
Home Improvement Salesmen 
Wanted To Sell Fireplaces. 

Highest Comznissions. 
CALL — 595-3050 

Ask for CSsuk or Sandy 

H £ L P W A > T E D — VYBA1 

Reikalingas nedidelės patalpos 
valytojas-dženitorius. Suintere
suoti prašomi bet kuriuo lai
ku skambinti tel. 778-7707. 

H E L P W A i N T E D - M A L E & F E M A L E 

Medical Opportuarties 

MENTAL HEALTH COMPREHENSIVE COMMUNTTY CENTER 

Crvering 3 County Radius in Upstate in NEW YORK 
:. Mary's Hospital 151-Bed Facility with a 22-Bed Psych Facility 

; v vi. N. Y. Offer Excellent Opportunities for. 
STAFT r̂ YCHIi»!TR*STS 

niiimfiiiiiiiiiiimiliMiiiiiiiiiiiiniiiniiiii 

M. A. Š I M K U S 
reOOMF. TAX SERVICE 

NOTART PtTBLKl 
4259 So. Msplewiod, tel. 254-7(50 

Taip p&t daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PIUETTBgS PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
ni)iuuiutnmuuniuiinmiuuiiiiiuiiimi 

Psych. Unit) 

Degree pref.; 
.* *> -*^-

(Practlce Umlted to 
NURSES — Mla. »eq.: Bacheior's 

pxr*. Mental HaJrh Facility. 

• OCCUPATIONAL THERAMSTS — Mln. Req.: Masters Degree from 
an aceredited occupational therapy programe 2 yrs. exp In Psy-
chLatric Unit roq. by AO.TA. 

•• ALL APPUCANTS MUŠT BE BOARD CERTIFIED OR EUGIBLE »• 

Plessa Wrtte or Call: Administrator 

ST. M A R Y Y ^ S HOSPITAL 
AMSTERDAM. NY 12010 PHONE: (518) 842-1906 



PIRMOSIOS UTVIU BIBLIJOS ISTORIJA 
AL. TENISONAS 

18 VI Tautinių šokių šventės banketo Chicagoje. JAV LB krašto valdybos 
pirm. V. Kutkus dėkoja šokių šventės vadovei N. Pupienei už puikų šokių 
suorganizavimą. Nuotr. Jono Urbono 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Juno Beach, Fla. 

JONAS DAUGĖLA — 
SUKAKTUVININKAS 

Šiomis dienomis visuomeninin
kas ir lietuviškos spaudos bendra 
darbis, žurnalistas J'onas Dau
gėla Floridoje atšventė savo 65-
tą-jį gimtadienį. Šia proga Juno 
lietuviško telkinio būrys draugu 
jį netikėtai aplankė jo namuose, 
nuoširdžiai pasveikino ir įteikė 
gražia ir vertingą dovaną. Šiai iš 
kilmei vadovavo ir visų vardu 
kalbą pasakė V. Garmienė. 

J. Daugėla yra gimęs 1915. 6. 15 

bo, aktyviau įsijungs į lietuvišką 
veiklą ir plačiau reikšis lietuviš
koje spaudoje. 

Stasys Balčiūnas 

ST. PETERSBURG, FLA. 

— Brazilijos lietuvių tautinių. 
šokiu grupė "Nemunas" (pa
keliui į Chicagą ir grįždami na
mo viešėjo St Petersburge ir bu
vo nuoširdžiai sutikti ir išlydėti. 
Lietuvių klube jie gražiai pašo
ko, o pietų dalyviai jiems sudėjo 
330 dolerių kelionei. Programą ir 
pasikalbėjimą su braziliečiais gra
žiai pravedė Albina Kamiene. So-

į kėįus ypač globojo Russ - Mary 

1979 m. pabaigoje Latviu ev. 
liut. Bažnyčios leidykla Ameriko
je išleido latvių istoriko Edgaro 
Dunsdorgo, gyvenančio Austra
lijoje, monografiją „Pirmosios 
latvių Biblijos istorija". 

Latviu istorikas Edgars Dun-
dorgs yra pats produktyviausias 
ŠIŲ dienu latvių mokslininkas. 
Jau savo veiklos pradžioje jis ra
šė ir spausdino svarbius mokslo 
raštus apie Latvijos ūkio istoriją 
švedų laikais. 1935 m. išėjo 
Dunsdorfo „Uksenšerno Vidže
mės dvarų ūkininkavimo knygos, 
1624—1654". 1938 m. — „Vid
žemės arklų revizijos 1601-1638" 
Nuo 1938 iki 1941 — trys tomai 
„Vidžemės 1638 m. arklų revizi
ja". 1950 m. — „Der grosse 
schwedische Katas ter in Livland 
1681 —1710" . Populiarios yra 
Dunsdorfo knygos „Senieji pasa
kojimai" (1955), "Devynių vyrų 
jėga" (1956), „Gerovė ir laisvė 
XVII-ame šimtmetyje Latvijoje" 
(1961), „Zylė" (1965), „Amžinas 
latvių karys" , "Trejioji Latvija" 
(1967), „Latvijos istorinis atla
sas" (1969). Be to Dunsdorfas 
yra parašęs tris tomus apie Lat
vijos 16, 17 ir 18 šimtm. isto
riją, monografiją „Karolio Ulma 

vių Biblijos galutiną vertimo or
ganizavimą, patį vertimą ir spaus 
dinimo istoriją. 

Oficialiuoju Biblijos vertimo 
latvių kalba iniciatorium Duns
dorfas, kaip ir kiti istorikai, lai
ko Vidžemės superintendentą 
švedą Juhaną Georgą Gezelijų. 
Švedijos vyriausybei įteiktame 
memorandume Gezelius aprašė 
bažnyčios liūdną padėtį Vidže
mėje ir pridūrė, kad, išskyrus 
latvius ir estus, visi kiti karališ
kos didenybės pavaldiniai turi 

leista ne anksčiau 1691 ir ne vė-; 
liau 1693 metų. Taip pat žino
ma, kad E. Gliko vertimų darbą | 
tikrino Vidžemės ir Kuršo pasto-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 7 d. 

PAGALBA .AFRIKAI 

Vakarų Vokietijos žmonių pa 
rių komisija, bet tai nemažina E. galbos organizacija Caritas pa-
Gliko nuopelnų. E. Gliko Bib-' skelbė naują aukų vajų padėti 
liją sudaro keturios dalys: Sena- Afrikos tautom, kuriom dėl il
sis Testamentas, Pranašams, g a i trunkančios sausros gresia 
Apokrifas ir Naujasis Testamen- badas. Organizacija neseniai 
tas. Apokrifas — religinės lite- pasiuntė j Afriką maisto pro-
ratūros veikalai su bibliniais siu
žetais, — vertimai iš Senojo Tes-1 kį„ 
tamento trečiajame šimtmetyje'. 
iš graiku kalbos vertimo. Jo tu-! 
rinys ne visai sutapo su oficia
liu religijos mokymu, todėl vė-' 
liau į latvių Bibliją nebebuvo tai- i i 
pinamas. 

Ši Dunsdorfo monografija \ 

dūktų už vieną milijoną mar-

— Afrikos katalikų konfe
rencija sutiko priimti ir aprū
pinti tris tūkstančius penkis 
šimtus kubiečių pabėgėlių. Kon 
ferencija praėjusiais metais su
teikė materialinę pagalbą dau
giau negu trim šimtam tūkstan
čių pabėgėlių įvairiuose pasau
lio kraštuose. 

Bibliją savo kalba. Atsakymu į Į v ertingas priedas latvių istorinės 
šį memorandumą 1662 metais se-1 i i t e r a t ū r o s lobynui 
kė karališka rezoliucija išversti 
Bibliją latvių kalba. 

Organizuoti Biblijos vertimą 
stvėrėsi Jonan Fischer, Vidžemės 
superintendentas nuo 1673 metų 
ir generalsuperintendentas nuo 
1675 metų. Jis asmeniškai iš Šve
dijos karaliaus Karolio XI gavo 
paramą ir lėšas Biblijos vertimui 
ir spausdinimui. Todėl ir latviu 
pirmosios laidos Biblija yra dedi
kuota Švedijos karaliui Karoliui 
XI. Dunsdorfas mini: "Karolio! 
XI interesas išleisti Bibliją latvių į 
kalba yra mūsų knygos svarbiau- į 
sia tema". Vertėjo Ernesto Gliko j 
vardas Biblijos pirmoje laidoje 

d. Medvihonių vienkiemyje' m o t e i i o savininkai Dirsės. Jie fc 
(Kriukų valsčiuje), pačioje šiau j ^ 2 7 i š sk rįdo į Braziliją. Gaila 

Lietuvos gilumoje. Lietuvoje j t ik> k a d v i e n a ^ j ^ s Bareišy-res 
baigė aukštuosius agronomijos l 
mokslus Žemės Ūkio akademijo 
fė'ir dirbo kooperatyvinėse įmo
nėse — Pienocentre ir Sodyboje. 

Atvykęs į JAV ilgesnį laiką gy
veno Clevelande. Aktyviai daly
vavo ne tik vietos, bet ir plates
nėje lietuviškoje veikloje, ypač 
politinėje. Daugiau kaip dešim
tmetį buvo Lietuvos valst. liaud. 
s-gos pirmininkas ir atstovavo 
šiai s-gai Lietuvos Išlaisvinimo 

Ši monografija yra nuodugniai 
dokumentuota, atsidėjus parašy-

tė, susižeidė. 
— Lietuvių klubo valdyba 

skundžiasi, kad yra ir tokių tau
tiečių, kurie kaip savo adresą nu
rodo klubo adresą, ir čia siun
čiamos gydytojų sąskaitos. 

— LB St Petersburgo apylin
kė rugsėjo 10 d. 6 vai. vak. Lietu
vių klubo salėje ruošia rugsėjo 
8-osios dienos — Tautos šventės Į teisybei. Dunsdorfas sako 
minėjimą. Ta proga pamaldos Į rija šiuo atžvilgiu yra neteisinga, 

nio gyvenimas" (1978) ir nuo j nėra paminėtas. Dunsdorfas ra-1 
1960 m. jis yra Australijoje iš- Į šo: "Jei nebūtų Ernesto Gliko pa-į 
leidžiamų metinių raštų rinkinio j liudijimo, kad jis buvo tos Bib-
„archyvo" redaktorius. Paskuti- Į 1H<* vertėjas, tai mes apie vertė
ms "Archyvo" tomas yra XIX, i J3 nieko nežinotumėme", 
o paskutinė monografija — „Pir- Tačiau Ernestas Glikas kaipo į 
anosios latvių Biblijos istorija".' vertėjas paminėtas pabaigoje S Inž. Petrauskas ir šaulys V. Zinkus 
Jo darbų sąrašą latvių, vokiečių I prie Biblijos spausdinimo išlai- j • ^ ryškesnes šviesas Union Pier, 

Mich., ruošiantis šaulių Juros dienai 
Nuotr. P. Malėtos 

iiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiimiiiiiiiimiiiimiii 

RADIO PROGRAMA 

ir anglų kalba galima būtų tęs 
ti, bet sustokime prie Dunsdor
fo „Pirmosios latvių Biblijos is
torijos". 

dų aprašymo. Šis dokumentas 
buvo saugomas Latvijos valstybi 
niame archyve, t.y kopija, gauta 
iš Maskvos. 

Dusdorfas smulkiai aprašo E. 
Gliko gyvenimą, išsilavinimą ir 

ta, pilna įvairių įdomių išvadų.! i° v
v e i k l a Latvijoje, jo darbą baž 

Be jokio pasigailėjimo autorius! " 3 * * * • ^ M ^ l o j e . Glikas, gy-
atsiskaito su autoriais, kurių is- vendamas Aluksneje, buvo Kok-
toriniai raštai jo įsitikinimu n e - Į ^ * ? l y t i n e * apygardos pn-
išlaiko kritikos arba neatitinka) ******> Yį*3?** b u ™ 2 1 P 3 " , p _ . . r , _ . , . , 

Tc*~. lapija nuo Estijos iki Dauguvos.! t r a u k * i r koment*™». muziKa, o«nos 
l s t o i rv J r • • • J i i i ir Magdutes pasaka. Sią programą 

Dunsdorras mini ir daug apkal- • 

Seniausia Lietuvio. Radlo programa 
Naujoj Anglijoj i$ Stoties WLYNP 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių Žinių san 

Jonas Daugėla 

Viiko Komitete ir šiuo metu yra 
vaidybos narys. 

Prieš septynerius metus su 
žmona soliste Krištolą ityte — 
Daugėliene persikėlė gyventi į 
Floridą ir pastoviai įsikūrė Juno 
kaimelyje. Tuojau pradėjo dirbti 
vietiniame "The Palm Beach 
Post" laikraštyje ir atkreipė į sa
ve administracijos teigiamą dė
mesį. Už išskirtinai gerą savo 
pareigų atlikimą jis laikraščio 
leidėjų buvo atžymėtas aukso 
žiedu su safyro brangakmeniu. 
Žiedą įteikė Cox bendrovės (jai 
priklauso 18 laikraščių) direk
torius iškilmingame ta proga 
surengtame bankete. Supranta
ma, kad po tokio pagerbimo ir 
darbe buvo atžymėtas: jam buvo 
pavesta suorganizuoti keletą šio 
laikraščio vietinių skyrių atski
ruose priemiesčiuose ir jiems va 
dovauti. Pareigas atliko pasigėrė
tinai. Tiek administracijos, tiek 
bendradarbių buvo labai verti
namas. Tad kai pensininke am
žiaus verčiamas turėjo pasitrauk
ti iš darbo, jam surengė šaunias 
išleistuves ir įteikė 
žymenį. 

įvyks Gulfporte Šv. Vardo baž 
nyčioįe rugsėjo 7 i 1 vai. p.p. 

j Pamaldose ir minėjime dalyvaus 
1 šauliai su vėliavomis. 

— Klubo narė Emilija Biki-
naitė - Mikalauskienė, norėdama 
Lietuvių fonde įamžinti savo 
prieš 12 metų mirusį vyrą Juli
joną Mikalauską, buvusį „Ne
muno" garlaivio kapitoną, Lie
tuvių fondui paaukojo 100 dol. 

— Lietuvos Vyčių St. Peters
burgo kuopos valdybos liepos 27 
d. mažojoje klubo salėje sukvies
tame informaciniame pasitarime 
dalyvavo 13-kos organizacijų pir
mininkai ir dviejų komitetų va
dovai. Pranešimą padarė kuopos 
vicepirm. dr. J. Petrikas, painfor
muodamas, jog rugsėjo 7 d. 3 vai. 
p.p. JAV sostinėje, Washingtone, 
Šiluvos koplyčioje 5 kunigai kon-
celebruos šv. Mišias ir bus pa
šventinta Lietuvos vėliava. Pir
madienį, rugsėjo 8 d., V. Jacob-
son pastangomis Lietuvos vėlia
va bus pastatyta Floridos repre
zentaciniuose namuose (Florida 
House). Vyčiai kviečia visus iš
kilmėse kuo gausiau dalyvauti. 
Ta pačia proga bus galima ap
žiūrėti ir JAV sostinės įžymybes. 
Į iškilmes iš St. Petersburgo or
ganizuojama ekskursija autobu
sais. Norintieji šioje ekskursijoje 
dalyvauti, prašomi nedelsiant, 
ligi rugpjūčio 10 d., skambinti ir 
registruotis Davilės ir Jono Kal
pokų tel. 864-3211 nuo 3 vai. p.p 

kad įvykius, kurie nėra dokumen
tuoti, nors jie būtų ir tikri, tik
rai įvykę, nelaiko įvykusiais". 

Dunsdorfo knyga aprašo ne 
vien svarbų laikotarpį latvių baž
nyčios istorijos, bet ir labai svar
bų latvių kalbos išugdyme. Bib
lijos vertimas latvių kalba padė
jo išvystyti ir nustatyti raštijos 
kanonus ir praturtinti kalbos 
vaizdingumą. Žinoma, jau prieš 
latvių Biblijos vertimą latvių 
kalba buvo spausdintų knygų, 
pvz., Mancelio žodynas ir jo pui
ki pamokslų knyga. Elgers jau bu
vo išvertęs į latvių kalbą Nau
jąjį Testamentą, Janis Rehers iš
vertęs ir išleidęs evangelisto Ma
to evangeliją, Benjaminas Jagers 
— vertimo pavyzdžius iš Bibli
jos, ir twt 

Tenka pasakyti, kad latvių ir 
estų rašto kalbos pirmieji dailin-
tojai kone visi buvo vokiečiai, ku
rie pirminei latvių kalbai uždė
jo savo požymį, kuris išliko ligi 
šiol. Biblijos vertimo laikais, kai 
latviai dar neturėjo savo tautos 
bendrumo jausmo, istorinė padė
tis buvo tokia, kad latviai patys 
dar nepajėgė išvystyti savo raš
to kalbos. Jos išvystymo pradžio
je buvo keli latvių sričių dialek
tai ir 'latviai patys buvo suskal
dyti ir pavergti kitų valstybių po
litinių režimų. Tad neabejojama, 
kad religiniai raštai savo latvių 
kalba buvo svatrbus faktorius, 
kurs latvius palaipsniui sujungė 

betą, bet galutinai neištirtą klau
simą, būk E. Gliko augintinė 
Morta buvusi caro Petro Didžio
jo žmona ir vėliau Rusijos val
dovė Kotrina L 

Biblijos išleidimo datą Duns
dorfas nurodo, kad ji buvo iš-

pasaka. 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis į Baltic Flo-
rtstt — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston. Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ttn pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra-
iltt didelį pasirinkimą, lietuvišku kny-

iiiiiiiimiiiiiiiimiimuuiuiiiiimiiiiiiiiiii 

A. f A. BRONIUS IGNATAVIČIUS 
Gyveno 3760 N. Wayne Avenue, Chicago, Iliinois. 
Mirė liepos 24 d., 1980, sulaukęs 64 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime draugai: Račių, Bolen ir Jagėlų 

6eimos. 
Kūnas bus pašarvotas penktadienį 4 vai. popiet Cooney kop

lyčioje, 3552 N. Southport Ave. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpiūčio 9 d. Iš koplyčios 9:30 

vaL ryto bus atlydėtas į St. Andrew Chapel, Hermitage ir Addison 
Street, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Draugai. 
Laidotuvių direktorius Cooney — Tel. 472-5650 

ugi 10 vai. vakaro. Kalpokų ad- ' i vieną tautą. Tokia yra istori-
resas: Sunshine Skyway Motei, 
2330 34th St. So., St. Peters-
burg, R 33711. 

— Radijo rėmėjų sambūris 
„Lietuvos aidai", talkinant radi
jo komitetui, spalio 22 d. klubo 
salėje rengia Kristijono Donelai
čio minėjimą. Programą atliks 
aktorius Henrikas Kačinskas ir so-
ls tė Zubavičienė. Tuo pat laiku 
mažojoje salėje bus S. Kačinskie
nės ypatingų mezginių parodėlė. 
St. Petersburgo ponios prašomos 

atitinkamą j toje iparodėlėje dalyvauti su įdo-
j mesniais rankdarbiais bei mezgi-

, i , , 

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
Antanas Rubšys 

I-ji dalis. Kfcygoje 10 skyrių. Naujojo TfesUmeato: 
Bendrij* o- jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tes-
testamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros 
Bendrija Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai. 
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, Jo išmintis. 
Samprata, Dievo tautos samprata. 

Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Uisakymus 
siusti. DRAUGAS. 4545 W. 6Jrd Str., Chicago. IL 60629. ne realybė. 

Dundsborfas savo manografijai 
panaudojo senus dokumentus iš 
Stokholmo valstybinio archyvo. »Miiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim!iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiH«HiHiiiiiiiiiiiimii!iiimiii2 
Be to jis panaudojo dokumentą- E 

Tikėtina, kad J. Daugėla, at-'; niais. Dėl smulkesnių informa-
sipakidavęs nuo kasdieninio dar i riju kreiptis tel. 367-1544. 

ciją ir literatūrą liečiančią šią te- s 
mą. Tenka pasakyti, kad Latvijos I s 
istorijos dokumentacija yra ran- 5 
dama įvairiuose archyvuose ir £ 
bibliotekose užsienyje — Švedijo- jE 
je, Vokietijoje, Olandijoj, Dani- "~ 
joje, Anglijoje, Prancūzijoje, Va
tikane ir kitur. Dunsdorfas savo 
knygai medžiagą apie Biblijos is- E 
toriją Švedijos archyvuose rinko S 
1958 ir 1971 metais. Sur inku 
medžiaga leido jam parašyti lat-

M Ū S Ų JURB ARKAS i 
— Monografija, paruošta rašytojo ANTANO GTEDRAICIO-GIED- | 

RIAUS, yra trumpa, bet išsami Jurbarko miesto ir apylinkių geografi- § 
nė, istorinė, kultūrinė ir visuomeninio gyvenimo apžvalga. ; 
m. Spausdino "DRAUGO" spaustuvė. Kieti viršeliai. 224 pusi. Apian- : 
kas daii. Zitos Sodeikienės. Kaina su persiuntimu $16.10. Užsakymus Į 

Illinojaus gyventojai dar prideda 96 et. valstijos mokesčio. • 
siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 , 
Redagavo redakcinė komisija. Išleido Jurbarkiečių sambūris 1979 j 

F«llllllllllllllllimillll!IHIIIIIIIIIUIIIHIIHIIIIIIIIIII1Ulllllllllllllll!lllllllllinillHI!Hllll 

A + A 
Gen. ŠI. pik. JUOZUI LANSKORONSUUI 

mirus, ŽMONAI, dukrai MONIKAI Ir sūnui JONUI 
PETRUI nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir kar
tu liūdi 

Krikšto dukra žibutė žiupsniene su šeima 

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

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS 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 . Ca l i f o rn i a A v e n u e 
Telefonai LA 3-Ū440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

r Mažeika V Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
T e l . 737-8600-01 

9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tet. 422-2000 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 7 d. 

X Knn. Juozas Dambrauskas, 
MIC, Marijonų vienuolijos pro-
vinciolas, išvyko į Bostoną da
lyvauti Lietuvos Vyčių 67-tame 
seime, kur bus svarstomos gali
mybės aktyviau prisidėti prie 
arkiv. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos vedimo. Be to, 
jas rugpiūčio 15 d. dalyvaus Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserų vie
nuolijos jubiliejuje Brocktone, 
Mass. 

X Loretto ligoninė susitarė 
su Morton aukštesniais mokyk
la East ir West patikrinti svei
katą savo Sveikatos centre, Ci
cero, Dl., prieš įstojant į mo
kyklą arba pradedant žaidimus 
atletikos būreliuose. Tai liečia 
tuos mokinius, kurie neturi sa
vo šeimos gydytojo. Priimti 
patikrinimui pradės nuo rugpiū
čio 11 d. 

X Dr. l i n a s Sidrys su žmona 
Rima ir dukra Lina persikėlė iš 
Cbicagos i Floridą. Dr. L. Sid
rys dirba akių ligų institute, 
Floridos universitete, Gaines-
ville mieste. 

x Dr. P ranas Sutkus, Home-
wood, UI., maloniai sutiko įsi
jungti į "Draugo" dovanų pa
skirstymo programą. Šia proga 
jis atsiuntė 25 dolerių auką. 
Esame jam labai dėkingi. 

X A. Kilikauskas, čikagiškis, 
atsiuntė 10 dolerių auką. Dėko
jame. 

x A. žemaitaitis, Leonia, N. 
J., parėmė mūsų pastangas au
ka. Ačiū 

x Bronius Mickevičius, Be-
verly Shores, Indiana, paauko
jo $350 Vasario 16 gimnazijos 
mergaičių bendrabučiui balti
niams džiovinti mašinai nupirk
ti. Būtų gera, jei kas galėtų 
tokį džiovintuvą nupirkti ir ber
niukų bendrabučiui Aukas siųs
ti : Privates litauisches gymna-
srum, 6840 Lampertheim 4, W. 
Germany, a rba per Balfą, 2558 
W. 69 S t , Chicago, IL 60629. 

(pr.) 
x Už a. a. Adomo Banio sie

lą, minint šešerių metų mirties 
sukaktį, šv. Mišios bus atnašau
jamos rugpiūčio 9 d., šeštadie
nį, 7 vai. ry to T. Marijonų ko
plyčioje. Giminės ir draugai 
prašomi prisiminti jį savo mal
dose, (pr.) 

x GEGUŽINĮ ruošia l ie tu
viu Studentu Slidinėjimo klu-

x Kun. Viktoras Bhnšens, 
Ateitininkų Sendraugių sąjun
gos dvasios vadas, išvyko j Dai 
navos stovyklą kapelionauti po
ilsio savaitės laikotarpyje. Pra
džioje kapelionavo kun. Kazi
mieras Pugevičius, pavadavęs 
sendraugių dvasios vadą, bet 
rugpiūčio 6 d. jis išvyko į Lie
tuvos Vyčių seimą, vykstantį 
rugpiūčio 6-10 d. Bostone. Kun. 
V. Rimšelis į savo pareigas grįš 
sekmadienio vakare. 

x Remti lietuvišką spaudą— 
visų lietuvių reikalas, rašo 
mums viena skaitytoja. Grąžin
dami dovanų paskirstymo lape
lius, po 10 dolerių aukojo: 

Ona Algminienė, Chicaga, 
J. VValentukievicz, Bostonas. 
Algis Jonušas, Miami, 
Antanas Dirsė, St. Peters-
burg Beach. 

Už gausią paramą visiems dė
kojame. 

x Gausiomis aukomis skai
tytojai remia savo dienraštį. 
Grąžindami dovanų paskirsty
mo lapelius, po 10 dolerių auko
jo : 

Jonas Vidžiūnas, Valencia, 
Ben. Kašinskas, W. Henrietta, 
Dr. K Rimkus, Chicaga, 
J. V. Lopatauskas, Santa 
Monica, 
Janina Stankuvienė, Floridoj. 

Visiems rėmėjams esame labai 
dėkingi. 

x Teofilė ir Zigmas Misaus-
kai širdingai dėkoja visiems gi
minėms, draugams ir priete-
liams pasveikinusiems malonio
mis kortelėmis, atsilankiusiems 
į pokylį ir apdovanojusiems 
gražiomis — vertingomis dova
nomis, švenčiant 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. 

(pr.) 

Žolinių procesija moksleivių ateitininkų stovykloje, Dainavoje Nuotr. Rūtos Musonytės 

IŠ ARTI IR T O L I 
L L VALSTYBĖSE 

— Inž. Vaidevutis Draugelis, 
grįždamas su šeima į Japoniją 
iš Rochester, N. Y., kur Drau
geliai pastoviai gyvena, buvo 
sustojęs keletui dienų Cbicago-
je lankydamas savo ir žmonos 
gimines, draugus ir lietuviškas 
institucijas. Inž. Draugelis jau 
antri metai su šeima gyvena 
Japonijoj, atstovaudamas Ke
ro* kompanijai jos japoniškam 
padalinyje Tokio mieste. Nors 
gyvendamas Japonijoj jis ir jo 
šeima pasigenda lietuvių drau
gų, lietuviškų institucijų ir lie
tuviškos spaudos, bet džiaugiasi 
turėdamas progą gėrėtis japonų 

nuolijos vyriausia vadove išrink 
t a ses. Marian Blodis, generali
ne asistente ir bendrojo gyveni
mo tvarkytoja — ses. Margaret 
Carney, darbų tvarkyto ja — 
ses. Marietta Zvirbus, auklėji
mo vadove — ses. Mary Leoną 
Bačkus ir ekonominių reikalų 
vadove — ses. Mary Louis Kve 
deris. Naujai vadovybei linkėti
na Aukščiausiojo palaimos jų 
plačiuose darbuose. 

to ir 24 d. iliustracijų. Kaina 
— 30 šveicarų frankų. I š pa
skleisto lapelio apie šią knygą 
matyti, k a s joj aprašoma: ka
raimų doktriną, jų paplitimas 
pasauly vėliau prasidėjęs ma
žėjimas. Pridėta nemaža doku
mentų, bibliografijos, paveikslų, 
brėžinių ir kt. Karaimai, kaip 
žinome, tu r i daug ryšių su lie
tuviais. Juos Lietuvoje apgy
vendino Vytautas XIV amžiuje, 
pradžioje Trakuose. Iš ten jų 
nemaža persikėlė į Vilnių, Pa
nevėžį, Lucką, Haličių 1495 
juos, kaip ir žydus, D. L. K. 
Aleksandras buvo ištrėmęs į 
Lenkiją, bet 1503 vėl grąžino. 
Karaimai, senovės turkų gimi
nės tautelė, žydų tikybinė sek-, 
ta , nepriklausomos Lietuvos lai
kais tebegyveno atskiroj užda
ro j bendruomenėj. Panevėžio 
bendruomenę sudarė apie pus
ant ro šimtų narių, o Vilniaus 
ir Trakų apylinkėj apie 600. 
Vokiečiai okupacijos laikais jų 
žydais nelaikė ir paliko ramy
bėj . Autorius yra Trakų karai
mas, puikiai kalba ir rašo lie
tuviškai. 

— Prof. Juozui Eretas turė
jo dvi operacijas, bet j au grįžo 
iš ligoninės ir ruošia naują lai
dą savo knygos "Užmirštieji 
Pabaltiečiai". Prof. Eretas uo
liai gina Lietuvos reikalus švei
carų spaudoje. Luzernos laik
rašt is "Vaterland" išspausdino 
Beatričės Eichmann - Leuteneg-
ger straipsnį, suglaustai nusa
kantį Lietuvos likimą po 1918 
m., atžymėdama ir prof. J. E re 
to darbus Lietuvos labui. 

CH/CAG0J IR APYLINKĖSE 
GIMNAZIJA ŠAUKIASI 

Vasario 16-tosios gimnazijos 
direktorius J. Kavaliūnas, prieš 
išvažiuodamas į Vokietiją per
imti pareigų, liepos 27 d., už
darame ratelyje Jaunimo centre 
padarė pranešimą apie savo 
viešnagę gimnazijoje birželio 
pabaigoje ir apie ateities pla
nus. Jo pasakojimą susumavus, 
galima padaryti tokias išvadas: 
gimnazijai reikia trijų dalykų 
— pinigų, mokinių ir vėl pinigų. 

— Mokslas ten pastatytas ge 
rai, — tvirtino direktorius, — 
tik reikia kai kurių dalykų, ku
rie mokiniams sudarytų jaukes
nę atmosferą. 

Direktorius ne t sudaręs pra
dinį biudžetą visoms toms "eks
troms". Iš viso susidaro apva-

nam kambariui reikia ir baldų, 
kurių vienas komplektas kai
nuoja 700 doL Svečių kamba
riui rengti, kur net ir tie patys 
aukotojai galėtų apsistoti besi
lankydami Vokietijoje, reikia 
dar dviejų tūkstančių. 

Kaip pasiekti tų aukotojų šir
dis ir kišenes?! — suka galvą 
direktorius. K-tas 

"KRA2IAI" LAUKIA TALKOS 

bas rugpiūčio 10 dieną, sekma- Į Ii beveik 30,000 dol. sumelė. Pa
dienį, 12:30 v. popiet. Gros Vy
ties orkestras. 103-čia g-vė ir 
Lemont Rd. Važiuoti Stevenson 
Expressway iki Lemont Road 
South. (pr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (ak.) 

X Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir 1.1. Užsakymus siun
čiame paštu bet kur Amerikoj. 
2913 West 63rd S t , Chicago, IL 
60629. Tel. (312) 436-4337. (sk.) 

X Nepriglrdintiems — 
mokamai 

imti tų pinigų nėra iš kur, i r 
galima tik kreiptis į gerašir
džius tautiečius, kurie gal norė
tų vieną kitą daiktą gimnazijai 
nupirkti. Pinigus galima siųsti 
per Balfą, nurašant nuo paja
mų mokesčių pažymint, kad 
skiriami gimnazijai. O ta jau 
žiūrėtų, kad aukotojo vardas 
būtų tinkamai ant daikto pa
žymėtas. Tokias aukas galima 
įteikti per savo Balfo įgaliotinį 
arba pasiunčiant tiesiog į Balfo 
būstinę, 2558 W. 69 S t , Chica-1 
go, BĮ. 60629. 

Pavyzdžiui,ir berniukų ir mer 
gaičių bendrabučiams reikia rū
bams džiovintuvo, kuris vienas 
kainuoja maždaug 350 dol. Ber
niukų bendrabučiui dar reikia 
dulkių siurblio, kurio kaina maž 
daug 120 dol. Kad vaikai lais-

j ^ e _ i valaikiu turėtų ką veikt i reikia 
klausa patikrinama j i r spalvoto televizoriaus, kurio 

nuo 10 v. r. Ūdijama Vokietijoje 1000 dol. Be 
4 vai. popiet, adr.: 3042 W 63 

Nenorėdami atsilikti nuo ki
tų Lietuvos miestų ir miestelių, 
pagaliau ir Kražiai pasiryžo pa
rodyti savo veidą — išleisti mo
nografiją. Tai pagirtinas kra
žiškių sambūrio užsimojimas. 
Retai kuri kita vietovė turi to
kią gilią ir reikšmingą praeitį. 
Vien Kražių skerdynių įvykis 
nuskambėjo per visą pasaulį ir, 
kaip laisvės varpas, pažadino 
ne vieno lietuvio tautinę sąmo
nę. O prieš tai Kražių mokslo 
žibintas daugelį metų savo švie
sa lenktyniavo net su Vilniumi. 

Monografijų leidimas yra tei
giamas reiškinys. Jis įtraukia 
ir paliečia daug daugiau žmo
nių, negu asmeniški memuarai. 
Šiuo metu Amerikoje įvyko pa-1 

tautiniu užsidegimu, jų darbš
tumu ir besąlyginiu atsidavimu 
savo darbui. Pragyvenimas Ja
ponijoj y ra labai brangus, ta
čiau japonų darbštumas ir tau
pumas pajėgia sunkumus nuga
lėti ir padaryti japoniškus ga
minius pageidaujamus ir priei
namus visame pasaulyje. S. P . 

— Šv. Pranciškaus seserų 
vienuolija Pittsburgh, Pa., tu
rėjo savo kapitulą — visuotinį 
susirinkimą, kuriame buvo iš
rinkta nauja vienuolijos vado
vybė ketveriems metams. Vie-

sikeitimas: tautybes tirpdantis 
katilas nustojo viręs. Likę gy
vi ar pusgyviai pradėjo ieškoti 
savo kilmės ir ja didžiuotis. 
Tam ieškojimui kartais negaili 
nei laiko, nei pinigų. Bet daž
nai būna per vėlu: praeities siū
lai nutrūkę ar per daug suraiz
gyti. Mūsų lietuvių ateities kar
toms gali panašiai ats i t ikt i Vie
tovių monografijos čia gali 
daug padėti. 

Kražiai yra ne tik kražiškių 
— jie visos Lietuvos. Todėl mo 
nografijos leidėjai kviečia į tal
ką visus lietuvius, norinčius ir 
galinčius padėti. O padėti gali
ma daug kuo: straipsniais, laiš
kais, spūdžių ir nuotykių ap- \ 
rašymais, nuotraukų paskolini-« 
mu, patarimais, knygos prenu- Į Respublikonų konvencijos Detroite metu Amerikos balso radijo atstovas Ro-
" " " - ^ o " ' ' " " ' " Imat CnVjMViUkis ntaii-ėiel kalbasi su dr. Algiu Barausku iš Detroito, kuris merata, aukomis.. mas Sakadolskis (kairėje) kalbasi su dr. Algi 

rie vienu ar kitu būdu turėjo 
ryšių su Kražiais: iš ten ar apy 
linkės yra kilę, ten mokęsi, ten 
dirbę, gyvenę a r tik paviešėję. 
Asmeniškai paprašyti ar ne, pa
dėkime nušviesti to garbingo 
Žemaičių žemės krašto praeiti 
ir gal ten rasti savo tėvų ir pro
tėvių įmintas pėdas. 

Medžiagą siųsti šiuo adresu: 
Pranas Razminas 6432 So. Tal-
man, Chicago, UI. 60629 ir au
kas: Jonas Žadeikis, 6522 So. 
RockweU, Chicago, Dl. 60629. 

V ik t Šimaitis 

S t , Chicago, DL TeL 776-3189. 
Parduodomi ir taisomi visų fir
mų klausos aparatai. Baterijos 
už pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Roberi Stens-
h a d & Associates, 950 
S t , Oak Park. m. Atdara tik 
ptrmad., ketvirtad. ir seštad. 
TeL 848-7125, fsk.) 

to, mokytojams reikia kopijavi
mo mašinos ir projektavimo 
aparato, kurių vienas kainuoja 
pusantro tūkstančio dolerio, o 
kitas — 200 do!. 

Mergaičių bendrabutis turi 25 
Lake | kambarius, o berniukų — net į 

40, kuriuos reikia atremontuoti. | 
Putnamo seselių, rėmėjos rengia rudeninę madų perr-dą spalio 5 d. Jaunimo 
centre Dalis modeliuotojų su rėmėjomis. 15 kairės sėdi — D. Užubalytė, A. 

Vieno kambario remontas — I Jonušaitė ir Ina KonČiūtė: stovi — M. Remienė. D Bartkienė, J. Krutulienė, 
tik medžiaga — 175 dol. Ne vie- | S. Endriionienė, N. Voketakienė ir N. UM>alienė. 

Pirmiausia kviečiami visi, ku- j ̂  delegatas dalyvavo konvencijoje. 

AUSTRALIJOJE 
— Antanas Mikaila nuo šir- Į 

dies priepuolio mirė Melbourne 
liepos 26 d. Buvo gimęs 1902 j 
metais ir baigęs Vyt . Did. uni
versiteto Kaune Teisių fakulte
tą. Teisininko darbą dirbo Kel
mėje, Alytuje, Marijampolėje ir 
Kaune. Okupacijų metu dirbo 
pogrindyje, okupantų buvo ka
lintas ir kankintas . Gyvendamas 
Australijoje buvo plataus mas
to visuomenės veikėjas, daug 
kartų buvęs Australi jos LB ta
rybos ir jos prezidiumo narys 
bei Tarybos pirmininkas; vie
nas iš Australi jos Lietuvių fon
do ir Lietuvių namų Melbourne 
steigėjas. Austral i jos lietuvių 
visuomenėje buvo gerai žino
mas ir gerbiamas žmogus. JAV 
gyvena brolis Balys ir brolio 

! dukra ses. Ona Mikailaitė (Put-
nam) ir Ju rg i s Mikaila Detroi
te. Mirusiojo duktė Vida yra 
ištekėjusi už prof. Algio Kabai-
los, kurie šiuo metu yra atvy
kę į JAV-bes. 

ŠVEICARIJOJE 
— Studija apie karaimus, Ne

seniai Šveicarijoj prancūzų kal
ba išėjo knyga apie karaimus. 
Jos autorius Simon Szyszman. 
Knyga vadinasi : Le Karaisme, 
Ses doetrines et son histoire. Iš
leido Editions FAge d'Homme 
— La Cite S. A. — Metropole 
10—1003 Lausanne, Switzer-

Nuotr. Jono Urbono 

0KUP. LIETUVOJE 

— Karininkas Pranas Stepa
nauskas, sulaukęs 82 metų, Vil
niuje mirė. Velionis prieš karą 
valdė prie Suvalkų Kalvarijos 
stamboką ūkį. Antrą kar tą už
ėjus rusams, Vilniuje mokyto
javo. Palaidotas iš šv . Pe t ro ir 
Povilo bažnyčios šalia neseniai 
mirusios savo žmonos. Prie ka
po kunigas pasakė pamokslą. 
Vienas iš kalbėtojų pasakė, kad 
velionis su Steponu Darium bai
gė IV-ją Karo mokyklos laidą. 
Velionio pusbrolis Stepanaus
kas, eidamas antrąjį šimtmetį 
amžiaus, gyvena Scraritone, Pa. 
Rochestery, N. Y., gyvena jo 
sesers sūnūs kun. Antanas ir 
Kostas Petrauskai ir duktė An-
tosė. 

— Lietuvos %-ahtybtnis an-
land. Knyga tur i 256 psl. teks- sambtis *TJH»va" buvo nuvy-

CHICAG0S 
ŽINIOS « 

STREIKO NUOSTOLIAI 

Cbicagos ugniagesių streikas 
miestui atnešė 24 mil. dolerių 
nuostolių. Streikas buvo nuo 
vasario 14 d. iki kovo 8 d. Mies
to finansinis patarėjas E. H. 
Yeo m paskelbė, kad streiko 
nuostoliams apmokėti nebus pa 
didinti mokesčiai, o bus ieško
ma lėšų iš kitų fondų. 

NEMOKA SKAITYTI —-
Art i penktadalio 8 skyr. mo

kyklose nemoka pakankamai ge
rai skaityti, kad mokslo metų 
pabaigoje būtų verti priimti į 
aukštesnę mokyklą. Tai paskel
bė mokyklų superintendentės 
pareigas einanti A. P . Caruso. 

LEIS LOTERIJAS 
Gubernatorius Thompson pa

sirašė įstatymą, leidžiantį pel
no neieškančioms organizaci
joms turėti loterijas, laikantis 
tam nustatytų taisyklių. 

REAGANAS CHICAGOJE 
Respublikonų kandidatas _į 

prezidentus Reaganas antradie
nį buvo Chicagoje ir tarėsi su 
negrų vadais, siekdamas laimė
ti jų prielankumą rinkimuose. 

CIGARETĖS IR MOTERYS 
"Chicago Sun-Times" sveika

tos patarėjas dr. D. G. Dono-
hue rugpiūčio 4 d. priminė, kad 
vengimas kofeino, teofilino, ku
rie randami kavoje, arbatoje, 
"cola" gėrimuose ir šokolade, 
moterims gali padėti išsisaugoti 
nuo krūtinės cistų 

PIKTAS SCNUS 
Cecil Crawford, 57 m., buvęs 

Cbicagos tavernos savininkas. 
gyvenąs Illinois valstijos pie
tuose neteko kojos, kai prieš 
metus ją peršovė jo sūnus. Da
bar sąžinės verčiamas tėvas p r a 
nešė policijai, kad tas sūnus 
Je r ry W. Crawford, 32 m., d rau 
ge su savo mergina T. Carman, 
19 m., prieš trejus metus nu
žudė William Hillard, 27 m., ka i 
šis sėdėjo an t motociklo pr ie 
1638 N. Western Ave., Chica
goje. Taip žmogžudystė po t r e 
jų metų buvo išaiškinta ir kal
tininkas suimtas. 
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kęs į Maskvą ir koncertavo; 
Olimpiados dalyviams. Koncer
tai buvo "Rosijos" koncertų sa
lėje ir kitose vietose. 

— l i t e ra tū ros ir meno pre
mijos šiais metais paskirtos: J . 
Baltūsiui už romaną Sakmė 
apie Juzą, E . Mieželaičiui už ei
lėraščių rinktinę Mano lyra, K. 
Marukui už knygą vaikams Sun 
ku būti geram, P . Bražėnui už 
knygą Žmogus ir žodis prozo
je, V. Laurušui už Styginį k v a r 
tetą. Sonatą smuikui ir kanta
tą Ąžuolų vainikas, L Lagaus-
kui už grafikos darbus — ofor
tus Senojo Vilniaus panorama, 
Gagarinas, Prosenelis Rastenis 
nuo Kirdeikių, Poetas i r Vfl-
niaus, Senamiesčio muzikantai 
ir dar keUs kitus darbus komu
nistinėm temom, L. Truikhii už 
scenografiją Verdi operoms Ai
da ir Don Carlos k- M. Svežle-
nei už gobelenus. 

innnfflmiuimiiMimiiiiiiiratitmiintn 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPENA& 
Darbo vai.: nuo 0 v. r. iki 6 v. V. 
Seštad. nuo 9 v. r . iki 12 vai. 4 . 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba T76-516S 

2649 W. 63 Street 
Chicago, DL 60620 
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Advokatas J0KAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL - 776*700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak. 
Seštad. 9 vai. Od 1 vsi. d. 


