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SOVIETINĖJE MOKYKLOJE
(Tęainya)

Jis aiškinosi norėjęs užrišti mer
gaitei kaklaraištį, kad visi būtų
viena uniforma. Tada Rita Griš
kaitytė ryžtingai pareiškė:
„Aš
veidmainiauti nenoriu: bažnyčio
je su rožančiumi, o mokykloje su
kaklaraiščių. Kaklaraištis yra pio
nierių atributika, o aš ne pionie
rė, todėl jo nenešiosiu!“

Tuo metu kai mokytojai teroriauoja už bažnyčios lankymą ti
kinčius vaikus ir jų tėvus, visuose
Lietuvos miesteliuose ir kaimuo
se siautėja gird chuliganai Pa
vyzdžiui, gruodžio 2 d. grupė Pa
šilės komjaunuolių per pamaldas
girtuokliavo, o paskui plyta prie
Karklėnų Kultūros namų užmušė
Kretinga. 1979 m. gruodžio 24
žmogų. Sąžinės už judo grašius
d. Kretingos I-os vid. mokyklos
nepardavę mokytojai turėtų dėl
Ila kl. mokytoja (auklėtoja) Stašito sielotis, o ne dėl Mišiose pa
kienienė liepė pakelti rankas mo
tarnaujančio berniuko.
kiniams, einantiems į bažnyčią
(pakėlė beveik visa klasė). Pas
Kybartai
(Vilkaviškio raj.).
kui mokytoja paeiliui kiekvieną
1980 m. vasario 23 d. Kybartų vi
tikintį mokinį pradėjo kamanti
durinėje mokykloje Žygio ir dai
nėti:
nos konkurso proga buvo suri
ar dažnai eina į bažnyčią,
kiuoti Vlb kl. mokiniai. Nepiosu kuo eina,
nieriai buvo be pionieriškų kakar eis prie pirmos Sv. Komu
laraiščių.Auklėtoja, nepajėgdama
nijos,
priversti pionierių užsirišti kakla
ar moka poterius.
Lenkijos darbininkai, Gdanske paskelbę streiką, jmonės kieme suklaupę mel
raiščius, pasikvietė į talką mokyk
džiasi, kad jų pastangos laimėti Lenkijai daugiau laisvių pasisektų.
los direktoriaus pavaduotoją VeTauragė 1978 - 79 m. pradžioriką. Pavaduotojas tuojau įsakė
’ je Tauragės V-je vid. m-je VIa kl.
suieškoti kaklaraiščius ir jų netu
vyko tėvų susirinkimas. Po susi
rintiems užrišti. Dauguma vai
rinkimo auklėtoja A. Krikštopokų prievartai pakluso; liko
tik
nienė įkalbinėjo Aurelijos Samok. Rita Griškaitytė. Perpykęs
veikytės motiną, kad savo dukrą
pavaduotojas Verikas užriko: „Su
leistų stoti į pionierių organizaci
sirink savo šmutkes ir mauk
ją. Būdama pionierė mergaitė
iš mokyklos!“ Mergaitė tėvams
galėsianti'eiti ir į bažnyčią, o vė
Laukiama aiškių, tiesių kaltinimų
papasakojo apie incidentą mo
liau į komjaunimą galėsianti ne
kykloje. Ritos tėvas nuėjęs
pas
Washingfonas. —Prieš penke jie privačiose grupėse dirbo, ska
stoti. Direktorius reikalaująs, kad
Veriką pareikalavo, kad šis raštu
rius metus — 1975-ais metais tindami Helsinkio susitarimus“.
visi mokiniai būtų pionieriai.
pasiaiškintų, kodėl išvijo dukrą
rugpiūčio pirmą dieną, — Suo Jie dabar nutildyti, tačiau Madri
(Bus daugiau)
iš mokyklos, tačiau šis atsisakė.
mijos sostinėje Helsinkyje 35- de niekas negalės nutildyti
jų
kių kraštų atstovai, jų tarpe Apaš tikslų, ir mes žiūrėsime, kad nie
talų Sosto, Jungtinių Amerikos kas nebandytų jų nutildyti, pasa
Valstybių ir Kanados, pasirašė kė Carteris.
Europos saugumo ir bendradar
. Liepos 31 d. JAV komisija iš
biavimo konferencijos baigiamą
Kongreso narių ir vyriausybės
jį aktą. Šio dokumento įžangoje
pareigūnų paskelbė raportą apie
yra nusakomi principai, kuriais
žmogaus
teisių laužymus visame
privalo remtis aktą pasirašiusiųjų
pasaulyje. Šis 269 puslapių rapor
Briuselis. — Belgijoje leidžiamas tituto mokslinį bendradarbį Juo valstybių tarpusavio santykiai.
tas nurodo, kad Sovietų Sąjungo
Tų principų tarpe esminiai yra
biuletenis, skelbiantis žinias iš zą Propecką. .
je yra įprasta suimti žmogaus tei
Biuletenis viename iš paskuti šie: pagarba valstybių suverenu
Sovietų Sąjungos ir jos valdo
sių aktyvistus. Jų pernai buvo
mų kraštų,
painformavo savo nių numerių mini buvusį lietuvį mui, atsisakymas nuo grasinimo
areštuota 112, o šiemet 57. Ple
skaitytojus apie Lietuvoje pasta politinį kalinį Justą Gimbutą. Va panaudoti jėgą ir nuo jėgos pa
čiasi ir sovietų religinių aktyvistų
ruoju laiku įvykdytas kratas, ir ki sario 12 dieną Justas Gimbutas naudojimo, valstybinės sienos yra
persekiojimas. Pernai pasodinta
tataučių suėmimus. Biuletenis ra Klaipėdoje buvo pašauktas į teis nepažeidžiamos, turi būti apsau
į kalėjimus 180, šiemet jau 264.
šo, kad pas geologą Vytautą Skuo mą, kaltinant jį gyvenimu be pa gotas valstybių teritorijų integ
Komisija primena ir totorių teisių
dį, kuris buvo suimtas šių metų so. Gimbutas 1948 metais kari ralumas, tarptautiniai ginčai turi
laužymą, draudimą jiems sugrįž
taikingomis
sausio 14 dieną, jau praėjusių nio tribunolo buvo nuteistas už būti sprendžiami
ti į savo tėvų žemę Kryme, iš kur
nuo
metų lapkričio 24 dieną buvo pa dalyvavimą Lietuvos patriotinia priemonėmis, atsisakymas
jie buvo ištrtmti Stalino. Nors
daryta krata, kurios metu buvo me sąjūdyje 25-rius metus kalė kišimosi į kitų valstybių vidaus
Helsinkio susitarimuose kalbama
konfiskuota savilaidos dokumen ti. Kadangi nuosprendis buvo prie reikalus, privalo būti gerbiamos
apie žmonių teisę emigruoti, so
tų, rašomoji mašinėlė, magne šingas įstatymam, Gimbutas ne visos pagrindinės žmogaus teisės
vietai
tą teisę paneigią. Devyni
tofonai ir keturių šimtų pusla pripažino jo teisėtumo. Atkalė- bei laisvės, įskaitant įsitikinimų,,
rusai,
sukūrę
šeimas su amerikie
tikėjimo
pių rankraštis “Dvasinis geno jęs visą bausmę ir dar penkeris sąžinės, religijos arba
čiais, veltui laukia leidimo susi
cidas Lietuvoje”. Kratai vadova metus — viso 30 metų, — su laisvė. Dviem metam praėjus nuo
jungti su savo šeimomis. Septyni
vo majoras Vilimas. Biuletenio grįžęs į Lietuvą jis atsisakė imti Helsinkio konferencijos baigia
sovietų piliečiai gyvena JAV am
žiniomis, tą pačią lapkričio 24-ją sovietinį pasą, reikalaudamas lei mojo akto pasirašymo — 1977basadoje, nes jie irgi negauna lei
dieną, papulkininkas Liniauskas dimo išvykti į Ameriką. Dėl to ais metais, Belgrade įvyko pir
dimo išvykti.
vadovavęs kratai pas mokytoją jam buvo iškelta teisminė byla moji konferencija patikrinimui,
Toliau raportas pabrėžia šaltą
Petrą Pečiulionį.Čia taip pat buvo už gyvenimą be paso. Kaltinama kaip yra konkrečiai vykdomi
ir
kalkuliuotą Afganistano inva
konfiskuota savilaidos, užrašų sis atsisakė advokato. Kai teisėjas Helsinkyje prisiimti įsipareigoji
ziją,
kuri
smarkiai apnuodijo
knygelė ir archyvas, Petras Pečiu- perskaitė kaltinimą, kuriame nu mai, gi antroji tokio pobūdžio
lionis vėliau taip pat buvo suim rodomas ankstyvesnis Gimbuto konferencija yra šaukiama šių Madrido suvažiavimo atmosferą.

RUOŠIASI AAADRIDO
KONFERENCIJAI

BELGŲ SPAUDA APIE
KRATAS 0K. LIETUVOJE

tas.
Pagal biuletenio gautas žinias,
lapkričio mėnesį taip pat buvo
padaryta krata Kultūros ministe
rijos tarnautojos Danutės Keršiu
tės bute. Iš Keršiūtės buvo kon
fiskuota rašomoji mašinėlė ir ang
linis popierius. Po poros dienų
Keršiūtė buvo tardoma ir ragina
ma savo noru pasitraukti iš dar
bo, Jai nesutikus, ji buvo atleista
iš darbo, tariamai už “amoralų
elgesį”. Keršiūtė kreipėsi į teismą,
protestuodama dėl neteisėto at
leidimo.
Šių metų sausio mėnesio pra
džioje, toliau informuoja Belgi
joje leidžiamas biuletenis, krata
buvo padaryta pas Lietuvos Helsin
kio grupės narį gydytoją Algirdą
Statkevičių. Visos kratos ir suė
mimai, pažymi biuletenis, su
siję su byla Nr. 58. Pirmosios kra
tos ryšium su šia byla įvykusios
praėjusiais metais rugsėjo mėne
sį pas matematiką Algį Patacką
ir vyresnįjį Tenhoizoliacijos Ins

teistumas, šis pasinaudojo vadi
nama "nušalinimo teise” ir nesu
tiko su teismo sudėtimi. Teisėjam
ir tarėjam, išėjus pasitarti, rašo
biuletenis, Gimbutas iš salės din
gęs Teismas buvo atidėtas.

Tas pats biuleteinis informuoja
jog šių metų pradžioje, atlikęs
penkiolikos metų bausmę, iš la
gerio buvo paleistas Vytas Sta
šaitis. Jis buvo nuteistas už dalyva
vimą pokario metais partizani
nėse kovose. Bausmes turėjo baig
ti ir kiti pokario kovų dalyviai,
bet apie jų likimą šiuo tarpu
nieko nėra žinoma. Pavyzdžiui,
nėra jokių žinių apie 1952-ais meJ
tais suimtą Klemensą Širvį.

— Ugandos
valstybėje nu
traukti Jungtinių Tautų šalpos
siuntiniai šiaurės rytų provinci
jai, nes ginkluoti gyventojai ėmė
puldinėti JT sunkvežimius. Ba
daujantieji gyventojai puola per
sieną ir Kenijos miestelius, žudydatai ir plėšdLami.

metų rudenį Madride.

Pasiruošimai Madrido konfe
rencijai vyksta seniai. Lapkričio
11 d. Madride suvažiavę 35 kraš
tų atstovai išgirs, kaip pasakė pre
zidentas Carteris liepos 29 d. su
šauktoje konferencijoje: aiškius,
tiesius žodžius, ne polemiką, ne
propagandą, bet pažangos
sie
kiančius žodžius. Sovietų invazi
ja Afganistane ir vis brutalesnė
tos buvusios laisvos šalies okupa
cija negali būti suderinama
su
Helsinkio pažadais, lygiai kaip
nesiderina ir su Jungtinių Tau
tų charta. Užpildama savo kai
myną, Sovietų Sąjunga yra jau
pasmerkta viso pasaulio. Šimtas
keturi Jungtinių Tautų nariai pa
smerkė Sovietų Sąjungą ir parei
kalavo, kad ji pasitrauktų su sa
vo okupacine kariuomene, pa
sakė prez. Carteris.
Toliau
prezidentas Carteris
paminėjo „tuos drąsius vyrus ir
moteris, kurie dabar yra ištrėmi
me ar kalėjime vien už tai, kad

Įdomu, kad šiame raporte ir
Amerika kaltinama žmogaus tei
sių pažeidimais. Minimos juodų
jų gyvenimo sąlygos Miami, ku
rios privedusios prie riaušių. Kal
bama ir apie Naujosios Meksikos
kalinių riaušes dėl sunkių kalini
mo sąlygų. Neabejojama, kad
šiais amerikiečių raporto kaltini
mais Madride pasinaudos ir So
vietų Sąjungos kalbėtojai.

Izraelis pasigedo
Amerikos veto
Tel Alvivas. — Izraelis kriti
kavo Ameriką, kad ji nevetavo
Saugumo tarybos rezoliucijas, ku
ri pasmerkia Izraelį ir reikalauja
visų valstybių iškraustyti savo
ambasadas iš Jeruzalės. Čilė jau
paskelbė, kad ir ji perkels savo
pasiuntinybę į Ted Avivą. Jeru
zalėje liAa tik 9 ambasados. Iz
raelio kovos lėktuvai vėl puolė
taikinius Libane.
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SUVARŽYMAI LENKŲ

- VOKIEČIŲ PASIENYJE

— Portugalijos vyriausybė pa
reikalavo, kad keturi Sovietų Są
jungos diplomatai greit išvažiuo
Sunkumai palietė laisvą prekybą
tų, nes jų veiksmai, žinių rinki
Rytų Berlynas. — Aštuoneris
Prasidėjus lenkų darbininkų
mas, šnipinėjimas nesiderina su
metus milijonai rytų vokiečių ir streikams, korespondentai Rytų
diplomatų pareigomis.
— Austrija buvo susitarusi su lenkų labai laisvai keliaudavo Vokietijoje pastebi labai mažai
Sakoma,
Čile parduoti jai 100 lengvų šar per savo bendrą sieną. Jiems ne užuojautos lenkams.
reikėjo
nei
pasų
nei
vizų
nuo
jog
veikia
ir
tradicinė
vokiečių
—
vuočių ir 300 sunkiųjų kulkosvai
1972
m.
Dabar
ši
padėtis
keičia

lenkų neapykanta. Sunku tikėtis,
džių, tačiau, atsiradus socialis
tų partijoje opozicijai, nutarė gin si. Priežastys — ekonominės, ne kad lenkų pavyzdžiu pasektų ir
politinės.
rytų vokiečiai. Jie pasimokė jau
klų Čilei neparduoti.
Nuo
1972
m.
lenkai,
turėdami
1953 metais, kad, kaip vienas ry
— Indijos vyriausybė pasi
daug
zlotų,
bet
neturėdami
pro

tų vokietis pasakė Vakarų kores
džiaugė, kad šalyje vėl atsirado
daugiau tigrų. Prieš dvejis metus gų juos išleisti, pradėjo pardavi pondentui, "streikai nieko dau
jų buvo likę 2,278, o šiemet su nėti juos rytų vokiečiams už mar giau neduoda, kaip garsiąją “bro
skaičiuota 3,015. Statistika rodo, kės. Lenkai važiuodavo į Rytų liškąją paramą”. Ta parama ejog per 8 metus vyriausybės glo Vokietiją pirktis jiems trūkstamų santi —sovietų tankai. Po “para
ba ir priežiūra padidino ir raga prekių, ypač namų apyvokos reik mos” 1953 m. Rytų Vokietijoje
menų, mėsos produktų. Vokie nebebuvo jokių darbininkų nera
nosių bei liūtų skaičių.
— Afganistano
prezidentas čiai vykdavo Lenkijon pasidžiaug mumų.
Rytų Vokietijos spauda tris sa
Karmalas pasakė į tautą kalbą, ti lenkų kavinėmis, pigiomis dar
kurioje ragino visus susijungti žovėmis, vaisiais. Lenkams bū vaites visai neminėjo Lenkijos
prieš imperialistus. Jis dėkojo „he- davo verta važiuoti į Rytinę Vo streikų, o vėliau vadino juos “'lai
darbų
sustabdymais”.
roiškai sovietų tautai", kuri
at kietiją vien tik benzino prisipilti. kinais
agentūra
siuntė ribotą karių kontingentą
Abiejų valstybių žmonėms ši “Neues Deutschlan”
ginti Afganistano nuo imperialis tokie santykiai patiko. Po kelerių pabrėžė savo reportažuose Len
tų. Kai Afganistanas
nebejaus metų, tačiau, vokiečiai pradėjo kijos valdžios užuominas, kad
grėsmės iš agresorių pusės, sovie skųstis, kad lenkai išperka iš jų lenkų elgesį seka “sąjungininkai”.
tai savo karius išgabens, pasakė parduotuvių ir tokias prekes, ku
Vokiečiai puikiai žino, kad jų
Karmalas.
rių patiems vokiečiams trūksta. teritorijoje stovi 19 geriausių so
— Vakarų Virginijoje po smar Nors komunistų vadai visada tei vietų divizijų. Ateinantį mėnesį
kaus lietaus prasidėjo potvyniai gia, kad kapitalistinio pasaulio ruošiami manevrai, į kuriuos tu
šešiose apskrityse. Padaryta daug krizės jų neliečia, kylančios ener ri atvykti dar daugiau sovietų ka
nuostolių.
gijos ir žaliavų kainos parodė, riuomenės. Ta kariuomenė turės
— Berkeley, Kalifornijoje ira jog taip nėra. Visa tai privedė žygiuoti per Lenkiją, arba sukti
niečių studentų susirinkime ras- pne stipresnės kontrolės kelio- aplink per Čekoslovakiją. Sovietų
tos kelios bombos. Spauda su- j nėms tarp Lenkijos ir Rytų Vokie- vadams, jei neramumai Lenkijo
žinojo, kad bombas padėjo .nauja | tijos įvedimo. Naujosios taisyklės je nesibaigs, bus didelė pagunda
iraniečių grupė „Irano išlaisvini daugiausia paveiks lenkus. Jie tu pakeliui į manevrus sustoti Len
mo armija“. Grupė įspėjo mokyk rės visas savo keliones į R. Vokie kijoje ir ten užsibūti, šalia Len
lą, kurios salėje- buvo padėtos riją užregistruoti, gauti leidimus kijoje jau esančių dviejų šarvuo
bombos, kad jos ten yra, kad „ne ir negalės ten išleisti daugiau ne tų divizijų. Panašiai sovietai pa
nukentėtų amerikiečiai“.
gu 350 markių per metus. Statis sielgė Čekoslovakijoje prieš 12
parodys, metų, palikdami savo dalinius po
— Kanadoje, Albertas provin tika metų pabaigoje
cijoje, lankosi Naujosios Zelandi kaip šie nuostatai iš tikrųjų pa manverų dar prieš Čekoslovaki
jos užsienio reikalų ir prekybos veikia lenkų - rytų vokiečių bend jos invaziją.
ministeris Brian Talboys. Jis ravimą.
ieško Kanadoje investuotojų, ku
Bolivija griežtai
rie ryžtųsi atidaryti prie N. Zelan
dijos surastus gamtinių dujų šalti
persekioja komunistus
nius.
La Paz. — Naujoji Bolivijos
— Gvatemaloje politiniai prie
karinė
diktatūra griežtai išėjo
šai nušovė krikščionių demokra
New Yorkas. —Neseniai pasi
prieš
du
svarbiausius
savo priešus:
tų partijos vadą Coatepegue mies baigęs Amerikos gyventojų sura
organizuotą
darbininkiją
ir stu
te.
šinėjimas parodė, kad jis nepa
dentiją. Valdžia skelbia, kad uni
vyko. Visa eilė miestų skundžiasi,
jos ir universitetai yra komunis
kad surašinėtojai "nepastebėjo”
Radaras lėktuvų
tų įtakoje. Keičiami unijų vadai,
ištisų miesto kvartalų. Tūkstan
uždaryti devyni universitetai, at
nepastebes
čiai žmonių liko nesuskaičiuoti, o
leisti nepatikimi profesoriai, už
dėl to nukentės miestų finansai.
VF&shingtonaa. — Gynybos
darytos studentų organizacijos.
New
Yorko miestas šiemet
Amnesty International Skelbia
sekretorius Harold Brown kiek turi 830,000 mažiau gyventojų,
plačiau papasakojo apie naują negu 1970 m. surašyme. Mies apie kareivių dalinio siautėjimą
išradimą, kuris leis bombone to meras pasiūlė 1 mil. dol. pre Caracoles mieste, kur žmonės bu
šiams, kovos lėktuvams ir ra mijoms miesto tarnautojams, vo šaudomi, plėšiami, prievartau
ketoms įsibrauti į priešo terito pašto valdininkams ir patiems jami. Sakoma, kad nežinia kur
riją nepastebėtiems, radaras jų surašinėjimo dalyviams. Visi, ku dingo apie 900 žmonių.
negalės susekti. Išradimas pa rie suras neįregistruotą gyven
Amerika gavo
keis karinį balansą Amerikos toją, gaus po 10 dal. už kiekvie
naudai. Išradimas vadinamas ną. DaT nesuskaičiuoti asmenys
bazes Somalijoje
“Stealth”. Pentagonas apie tą galės dalyvauti specialioje lote
Washingtonas. — JAV - Soišradimą plačiau nekalbės. Tai rijoje, kur laimės 1,000 dol. pre
malijos
derybos dėl karinių bazių
pranešti sekretorius rado reika mijas.
baigėsi sėkmingai. Dabar, šalia
lą, kai sužinojo, kad šis tas jau
Miestai, kurių gyventojų skai anksčiau gautų bazių Kenijoje ir
žinoma spaudai ir kai kuriems
čius sumažėjo, gali netekti fede- Omane, JAV karinės jėgos ga
Kongreso žmonėms. Iš spaudos
ralinių lėšų. New Yorkas, jei “ne- lės naudotis ir Berberos uostu bei
puslapių matyti, kad bombone
padidins” savo gyventojų, per a- aerodromu Adeno įlankoje, kur
šiai ar kiti lėktuvai bus padeng
teinančius 10 metų gali prarasti vyksta gyvas naftos laivų judėji
ti tokia medžiaga, kuri absor
apie 1 brl. dol.
mas. Anksčiau šioje pasaulio da
buos radarą, vadinas sovietų
lyje laisvojo pasaulio interesų
priešlėktuvinė gynyba bus už
saugotojas buvo Iranas, tačiau,
klupta. Daryti bandymai davė
pasikeitus vyriausybei, pasikeitė
labai gerų rezultatų.
visa Indijos vandenyno rr Persų
New ..Yorkas. •
Amerikos jūros padėtis. Dabar stipresnes ka
Gdanskas. — Lenkijos vyriau
sybės atstovai buvo susitikę su mokslininkai, praneša AP agen ro jėgas čia laikys JAV.
streikuojančių darbininkų dele tūra, beveik įspėjo mįslę, kur yra
gacija ir tarėsi apie streiko bai transatlantinis keleivinis laivas
KALENDORIUS
gimą. Buvo paskelbta, jog pa "Titanic”, kuris nuskendo 1912
Rugpiūčio 25 d.: Liudvikas,
daryta nemaža pažanga, ir tiki m. balandžio mėn., susidūręs su
ledkalniu.
Laivo
jūros
dugne
iešPatricija,
Gilius, Liudytė.
masi nuomonių suderinimo.
kojusios ekspedicijos vadovas M.
Rugpiūčio 26 d.: Zeferinas,
Wsshingtonas. — Gyvenimo Haris pareiškė, kad maždaug Padvina, Algiminas, Ugnė.
pabrangimo liepos mėnesį ne už 300 mylių nuo New FoundSaulė teka 6:08, leidžiasi 7:39.
buvo. Tai pirmas atsitikimas lando salos, apie 2 mylių gylyje
ORAS
per 13 metų, nors maisto ir su specialiais instrumentais pavyko
sisiekimo kainos pakilo, bet at nutatyti objdktą, kurio kontūrai
Saulėta, temperatūra dieną 85
pigo morgi&ai, tai ir išsilygina atitinka “Tkanico” dydį.
d., naktį 65 1.
*

Nepavyko gyventojų
surašinėjimas

Ar pavyks rasti
“Titanic” laivą?
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DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 25 d.

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
KAS BUS SU MŪSŲ
PARAPIJA?

Mintyse grįžtant J Chicagoje
praleistas atostogas, prisimena
ir malonus draugiškas, susitiki
mas su kun. Adolfu Stašiu nau
jai išremontuotoje, jaukioje Ame
rikos Lietuvių tarybos įstaigoje,
Marąuette Parke. Šiandien kun.
A. Stašio jau nebėra Chicagoje:
33 metus ėjęs vikaro pareigas Sv.
Kryžiaus lietuvių parapijoje, sa
vu laiku sutuokęs gal daugiausia
lietuviškų porų, pradžioje
akty
viai dirbęs LB, o vėliau Altoje,
šiandien jis ramiam poilsiui jau
persikėlęs į St Petersburgą Flori
doje. Nors susitikę ne kartą „balamutais“ esame vienas kitą pa
vadinę, bet tas žodis kun. A. Sta
šio žodyne nereiškė ką nors la
bai pikto, gal tiek, kad nuomonės
ne visada sutinka. Bet juk gyve
name demokratiniame krašte.
Kun. A. Stasį prisimenu bene
nuo 1936—37 m., kai jis, būda
mas Panevėžio mergaičių gim
nazijos kapelionas, kas antrą sek
madienį
katedroje
sakydavo
trumpus ir tikrai oratoriškus pa
mokslus. Jo pamokslų išklausyda
vo sakyčiau visos gimnazistės ir
gimnazistai, kai tuom tarpu ber
niukų gimnazijos kapelionui žy
miai blogiau sekdavosi.

Ir štai, palikus Lietuvą, kun. A
Stasiui Šv. Kryžiaus liet švento
vėje Chicagoje per 33 m. teko
suvaidinti
lietuviško vaidilos
vaidmenį. Klebonų kun. A. Linkaus ir kun. E. Abromaičio lai
kais Šv. Kryžiaus parapijai
ne
taip blogai sekėsi atlikti religinį
bei tautinį vaidmenį ir kartu fi
nansiškai išsilaikyti. Maža kas
abejoja, kad ypač tautiniu
at
žvilgiu kun. A. Stašio įtaka buvo
nemaža. Juoba, kad čia skam
bėdavo „Dainavos“
ansamblio
giesmės ir ilgesnį laiką vargoni
ninkavo tokie muzikai, kaip a.a.
St Sodeika ir P. Armonas, neuž
mirštant ir to, kiek lietuvių ku
nigų, naujųjų ateivių, čia rado
prieglobstįBet laikai keitėsi. Lietuvių ant
plūdis į pietvakarius ir priemies
čius beveik visai nutautino šv.
Kryžiaus parapiją, nors naujasis
klebonas kun. V. Mikolaitis, šalia
tvirtai stovint senjorui vikarui
kun. A Stašiui, kiek galėdamas
bandė ir, manau, tebebando pa
rapiją išlaikyti, kiek dar sąlygos
leidžia, lietuvišką. Bet kai vos ke
liasdešimt lietuvių sekmadieniais
šventovėje tepasirodo, vargu ar
ką ir prie geriausių norų begali
klebonas padaryti. O kuriją pa
siekia konkrečios
informacijos,
statistikos.
. Todėl ir aš, atostogaudamas
Chicagoje, iš labai patikimų šal
tinių patyriau, kad lietuviai šv.
Kryžiaus parapiją gali
prarasti.
Esą klebonas kun. V. Mikolaitis
iš kurijos jau g^vęs du perspėji
mus, kad iš klebono pareigų pasi
trauktų, ir galimas dalykas, kad
kurija numačiusi jį vėl paskirti
kurios nors dvasinės seminarijos
profesorium. Kun. A. Stašiui pa
sitraukua į pensiją ir išvykus iš
Chicagos, ši galimybė darosi dar
realesnė.
Kai mane po Šio pokalbio lie
pos 2 d. namo vežusiam ekono

mistui J. bakui apie tai prasita
riau, ką prieš kelias minutes iš
patikimų šaltinių girdėjau, jis la
bai konkrečiai pasiūlė: jei kurija
iš lietuvių atimtų šv. Kryžiaus
parapiją su milžiniškais, lietuvių
aukomis pastatytais pastatai, mū
sų reikalas būtų ją iš kurijos už
vieną dolerį nupirkti.
Išklaustus šio konkretaus eko
nomisto pasiūlymo, man
kilo
klausimas: o ką lietuvi ri su baž
nyčia ir pastatais darytų, jei ap
link jų beveik visai nebegyvena?
J. Sakas tuojau pastebėjo, kad
mums labai trūksta patalpų ar
chyvams, kurie metams bėgant
vis didės bei plėsis, Kai tuo tarpu
Jaunimo centre esančių archyvų
patalpos jau perkrautos, Balzeko
archyvai taip pat jau tiesiog ver
žiasi iš rūsio.
Tadgi, pasiūlymas įdomus ir
aš jį čia iškeliu. Kokia šiandien,
jau beverk dviems
mėnesiams
nuo ano pokalbio praslinkus, šv.
Kryžiaus
parapijos ir klebono
kun. V. Mikolaičio padėtis, nieko I
nežinau. Bet anuos perspėjančius
skambučius, suskambėjusius kun.
A Stašiui išvykstant iš Chicagos,
turėtų užgirsti tvirčiausią užnu
garį turinti Lietuvių bendruome
nės vadovybė, būdama kontakte
su vysk. V. Brizgiu, nes nieko ne
darius prarasti 1950—57 metais
buvusią Chicagoje religinės -tau
tinės atsparos tvirtovę su retai
kur randama tokia didinga baž
nyčia ir parapijos pastatais, bū
tų nuodėmė. O kun. A Stašio per
33 metus toje šventovėje palik
tų pėdsakų tikėkime istorija neuž
mirš.

Ką gąlvoja tauta tėvynėje
Nepaslaptis, kad prie grėsmės
Šv. Kryžiaus liet. parapijai Chi
cagoje ir kitoms parapijoms bei
įvairioms lietuvių institucijoms
prisideda ir nutautėjimas bei
abuojumas. Tai labai akivaizdžiai
pastebi ir dabartinė Lietuvos po
grindžio spauda. Paskutiniame
laisvuosius Vakarus pasiekusia
me „Varpo“ numeryje taip ra
šoma: ,Antrojo pasaulinio karo
metu iš Lietuvos į Vakarus pasi
traukė apie 25,000 (? — VI. R.)
lietuvių. Kiek iš jų šiandien yra
pabėgėlių ir kiek duoneliautojų,
yra tikra, kad niekas tiksliai ne
žino, tačiau sprendžiant iš JAV
Lietuvių fondo narių skaičiaus
(Narių skaičius 4,444, tame tar
pe apie 1,300 jau mirusių — Lie
tuvos pogrindžio spauda vadova
vosi ankstesne statistika — VI.
R.), bei laikraščių ir knygų tira
žo, neatrodo, kad
pabėgėliško
tipo išeivių būtų likę daugiau
kaip 15 procentų. Tauta, kaip
matome, nebūtinai nyksta tik Si
bire. Tauta išeivijoje neatsilaiko
ir prieš technologijos teikiamus
patogumus, gerą ir lengvą gyve
nimą ir turtą, ko siekiama bepro
tiškomis lenktynėmis su laiku ir
kitais likimo bendrais...“

Toką nuomonę ape mus skel
bs Lietuvos pogrindyje su didele
rizika leidžiamas „Varpas“, ku
rio leidėjams, redaktoriams bei
bendradarbiams kiekvieną dieną
gresia kalėjimas. Ir kas dar įdo
mu, kad Lietuvių fondo narių ro
diklis jiems sudaro pagrindą išei
vijos lietuvių tautinei gyvybei nu-
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJ
AIKŠTĖS
ATIDARYMO
IŠKILMĖS

1980 m. liepos 27 d. 12:30 vai.,
sekmadienį P. ir P. Sakų sodybo
je įvyko aikštės atidarymas.
Prieš keletą metų Petras ir
Rūta Sakai nusipirko Gledalės apylinkėje, kalnų atšlaitėje
gražią nuosavybę apie 1700 pėdų
aukštyje, su dideliu žemės plotu sklypu.
Sodyba supa iš rytų ir iš šiaurės
kalnų tąsa, kelių šimtų pėdų aukš
čio, kurio atšlaitės apaugusios ža
liuojančiomis pušimis ir kita kal
nų augmenija. O iš vakarų sody
bos pusės pro sodybą eina atšlai
čių kalnų vingiuotas kelias. Nuo
kelio vakarinio pakraščio praside
da žemėjančios atšlaitės ir prara
jos, kurios sudaro malonų ir įs
pūdingą vaizdą važiuojant keliu.
Sodyba pastatyta ant plokštu
mos su
dideliu erdviu kiemu.
Nuo sodybos į šiaurės pusę eina
sodybos plokštumos tąsa su di
dele lyguma.
Kadangi' sodybos savininkai
yra visuomenininkai ir nuoširdūs
lietuviai, todėl juos dažnai aplan
ko svečiai, kurie atsilankiusius
nuoširdžiai priima. Kad svečiams
būtų daugiau įdomumo, p.p. Sa
kai tą į šiaurę esančią lygumą
dar geriau ištaisė ir paruošė gra
žią didelę aikštę. Specialiai aikš
tėje pastatė pastatą dėl svečių pa
togumo ir įrengė stalus ir suolus
ir juos apdengė specialiu stogu,
kur svečiai yra apsaugoti nuo
saulės kaitros ir nuo lietaus.
Mėgėjams - sportininkams toje
pačioje aikštėje įrengė krepšinio
įrengimą.
Šiauriniame aikštės
krašte, ties kalno papėde
stovi
aukštas stiebas -kartis, ant kurios
svečių pobūvio metu plevėsuoja
tautinė vėliava.
Sodybos gražūs vaizdai ir įreng
toji aikštė tiek patraukė losangeliečių, kad aikštės atidarymo die
ną (liepos 27 d.) beverk visų or
ganizacijų atstovai iškilmėje da
lyvavo.
Iškilmių dalyviai buvo nuste
binti už aikštės kapitalinį įrengi
mą.
Vaišių metu organizacijų atsto
vai tarė žodį, reikšdami padėką
p.p. Sakams už jų nuoširdų bend
radarbiavimą su visuomene
ir
palinkėjo šios sodybos ir aikštės
savininkams sėkmės.
Dalyvis

Po to Los Angeles
universitete
(UCLA) studijavo
politinius
mokslus, gaudamas bakalaurą.
Tolesnes studijas, deja, sutrukdė
Korėjos karas. Saulius buvo mo
bilizuotas ir apie trejetą metų ak
tyviai dalyvavo karo veiksmuose,
kur buvo sunkiai sužalota jo svei
kata, nebepasitaisiusi ir po demo
bilizacijos.
Nepaisant įvairių sunkumų,
Saulius Zaunius toliau tęsė studi
jas New Yorko
universitete
(NYU), įsigydamas
politinių
mokslų istorijos magistro laipsnį,
diplominiam darbui pasirinkęs
įdomią lietuvišką temą apie 1926
metų perversmą nepriklausomoje
Lietuvoje. Dėl sveikatos pašlijimo toliau reikštis savo pasirinktų
studijų srityje, deja, nebuvo pa
lankių sąlygų.
1968 metais velionis vėl persi
kėlė Califomijon, kur Santa Bar
baroje savo mirusios sesers, anks
tyvesnės išeivės, namuose buvo
apsigyvenusi jo motina, ištiki
miausia ir visą laiką tik jam pa
siaukojusi globėja. Graži ir svei
ka šios vietovės aplinka kurį lai
ką itin palankiai atsiliepė Sau
liaus sveikatai. Jis čia sutiko ir
vedė Dalią Žilinskaitę, su kuria
susilaukė sūnaus, taip pat pa
krikštyto jo senelio Dovo vardu.

Velionis buvo palaidotas 1980.
VHL19 d. Santa Barbaros kapinė
se netoli savo tetos amžino poil
sio vietos. Katalikiškose apeigose
ir laidotuvėse dalyvavo Santa
Barbaros lietuviai ir būrys šeimos
giminių, draugų ir pažįstamų iš
Los Angeles, sesuo dr. Augusta
Zauniūtė - Šaulienė iš Chicagos,
sesuo Giedre Zauniūtė iš Cran-

fordo, NJ., ir sesuo Danutė Leskaitytė - Aiman su dukterimis iš
Oregono.
Trumpą atsisveikinimo kalbą
kapinėse Los Angeles skautų vie
netų vardu pasakė Valerija Barmienė, jautrią užuojautą pareiš
kė daug šeimai padėjęs liūdesio
dienomis santabarbarietis kai
mynas Klemas Galiūnas, šei
mos vardu pakviesdamas šerme
nų pobūviui į Vincės JonuškaitėsZaunienės namus (1315 Lagūna
St, Santa Barbara, Calif. 93101).
Čia ilgesnę prisiminimų
kalbą
apie velionį, jo tėvus ir šeimą pa
sakė artimas jų bičiulis Bronys
Raila.
Buvo sugiedota Marijos giesmė
ir Lietuvos himnas.

— Davimo būdas daugiau ver
tas, negu pati dovana.
Pieire Oorneille

ZAPARACKAS

Telef. — $97-1285
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

Ofiees:
709 Nerti Michigaa, Saito 409
Valandos pagal anai tarimą
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BARČUS

Telef. 4M-2411
1490 AM.
7150 &. MAPLEWOOD AVĖ.
CHICAGO, ILL. <0629

NUMIZMATIKA

Under the Sword

Jonas K. Karys

NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
PINIGAI
Jonas K. Karys

of Damocles
A novel by
ANATOLE

KAIRYS

Tmnsiatod from the
by
NIJOLE GRAŽULIS

This book to dedicated to all
those who have suffered and died
because of Coomuntom and Naš
tom.

This revtoed and enlarged editioc
Ctotrublto, Ostmarkė, Auksi
waa
publiahed by the Lithuanian
nas, Litas. Istorija ir Numizma
Literary Aaan., Chicago 1980.
tika (su 160 pav.) 256 pual.
MIRĖ SAULIUS TOMAS
Kaina su persiuntimu $10J6.
Spausdino Tėvų Pranciškonų
ZAUNIUS
spaustuvė. Kaina su persiunti
Užsakymus siųsti:
1980 m. rugpiūčio 16 d. San mu $5.75. Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 6M St,
ta Barbaroje, Califomijoje, savo
CUeago, IL 09629
DRAUGAS, 4546 W. 68 St,
darbovietėje staiga mirė Saulius
niinoto gyv. dar prideda 60 et
Oticago, IL 60628
valstijos mokesčio.
Tomas Zaunius, buv.
Lietuvos
užsienio reikalų ministerio dr.
Dovo Zauniaus ir operos solistės
Vincės Jonuškaitės-Zaunienės sū f
nūs.
Į
TESTAMENTĄ
Velionis buvo gimęs Kaune
1929 m. rugsėjo 3 d. Nuo 1944
I*ji dalia. Kkygoja 10 skyrių.
Naujojo
metų vasaros išgyveno ketverius
Bendrija
k
jos
savimonė,
jos
lopšys
istorijoje.
Senojo Tosmetus Vakarų Vokietijoje, iš kur
testamento
tauta.
Izraelis.
Krikščionybė.
Naujos
sandoros
1948 m. atvyko į Santa Barbara.
Bendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, Jo išmintis.
statyti. Tas rodiklis labai greitai
Samprata, Dievo tautos samprata.
galėtų būti pakreiptas teigiama
Išleido KRIKSCIONIS GYVENIME, 1878. Kietais vir
kryptimi, jei Lietuvių fondo na
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus
Jepoelja didina «avo fHnytne automobilių eksportą į užsienį. Pastaruoju rių skaičius pasiektų kad ir 10,000
siusti: DRAUGAS. 4545 W. Mrd Str„ CUeago, BL 66628.
nata alnnčto daugiau kaip 40 modalių. Toyotoe” pakrovimas į laivą.
VL R.

RAKTAS NAUJĄJĮ
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LIŪDNAS PRŪSŲ ŪKIMAS

vos karalius Mindaugas. Po fi
gų ir sunkių kovų sukilėlių jė

Prūsų skalvių ir jotvingių li
kimas susiklostė dramatiškai. gų vis dėlto nepakako išsiva
Jie nespėjo sudaryti vieningos duoti. Herkus Mantas buvo nu
valstybės, kai juos užpuolė sti žudytas.
presni, labai agresyvūs kaimy
C. Kudaba (Iš “Kur ~iisiimb
nai. X—XLtl a. iš pietų juos
teka”)
spaudė lenkai, o galiausiai pa
vergė vokiečių riteriai. Prūsų
istorijoje yra ir herojiškų pus
Advokatų Draugija
lapių. 1260—1274 m. įvyko vie
VALDEMARAS BYLAUS
nas didžiausių to meto Europos
m
sukilimų: tai prūsų prieš vokie
VINCAS BRIZGYS
čius. Vadovavo drąsus prūsų
Teisių daktarai
karžygys Herkus Mantas. Jau
2458
W.
69th St, Chicago, III.
nemaža žemių buvo išlaisvinta,
Visi toL 778-8066
mėginta suvienyti jėgos. Prūsų
Valandos pagal —

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

0R. K. 6. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Puiaski Road (Crawford
Medical Building). Tel. LU 5-6446

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1-3. vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK

Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm . antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
2434 West 71st Street
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DR. PETER T. BRAZIS

DR. IRENA KURAS

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

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

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

RADIO ŠEIMOS VALANDOS
OPTOMETRISTAS
Lietuvių kalba: nuo pirmaoienio UU
2709 West 51st Street
penktadienio perduodama nno 4:00
3200 W. 8 lst Street
Tel. - GR 6-2400
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
Vai: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
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Žodynas, raštai 340 pusk
Kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $16.00. Spausdino Immacul&ta Press, Putnam, Conn.

• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:00, šeštadieniais
830 — 12:001

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. ŽIBUTE

aal
metų 3 mėn.
$15.00
$22.00
15.00
22.00
22.00
15.00
20.00
13.00
15.00

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

suktiniams telkė paramą Lietu

— Nėra didesnės klaidos,
kaip
nepakankamai įvertinti
priešą.
Kinų priežodis

B

DR. J. MEŠKAUSKAS

DR. L DECKYS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: pirmad .antrad.. ketvirtad. ir penktad.
3 iki 7 v. p p. Tik susitarus.

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ.
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Puiaski Road
Valandos pagal susitarimą

TeL

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

*
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Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVĖ.
4200 NO. CENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVlClUS

DR. FRANK PLECKAS

JOKSA

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses’*
2618 W. 71«t St. - Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta t<eč

VAIKŲ LIGOS

6441 S. Puiaski Rd.
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 Avė Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai antr 14 popiet ir ketv 5-7 vak
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545
Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI 9-9195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71ct Street
Vai.: pirm. antrad . ketv ir penktad. 2-5 ir
6-7 — iš anksto susitarus
\

Gydytojas ir Chirurgas

Ofs. tai 589-3199: namų 381-3772

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OP PAMILT PRACTICE

DR. PETRAS ŽLIOBA

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

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2659 W 59 9t. CNcago
478-2112
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8745 Wsst 93rd Street
Vai pirm . antr ketv ir penkt
2 —7) šeštadieniais pagal susitanma

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes
jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien
raštis, gi skelbimų kainos yra visiems

prieinamos.

Rašant
Split by PDF
Splitter šias eilutes, jis dar
nebuvo galutinai pasibaigęs,
tačiau jis pateikė daug me
džiagos šiam streikui įvertinti,
iškelti jo priežastis ir palyginti
komunistinių kraštų darbinin
ką su Vakarų kraštų įmonių
darbininkais, jų teisėmis. Be*
je, šis streikas Lenkijoje nėra
didelė naujiena: Lenkijos dar
bininkai streikavo ir tai labai
I
efektyviai, 1970 ir 1976 me
tais! Tada streikai reiškėsi net
komunistų partijos ir politinės
policijos būstinių deginimu.
Sustokime prie Lenkijos po
kario meto santvarkos ir prie
žasčių, kurios iššaukė streiką.

t

*

Lenkija buvo atkurta 1945
metais. Didžiosios Vakarų
valstybės ją perleido Sovietų
Sąjungos sferon. Buvo sukur-,
ta Maskvos palaiminta komu
nistinė vyriausybė, Sovietų
Sąjungos pavyzdžiu. Karo me
tu buvo sunaikinta 38 proc.
krašto turtų. Lenkija neteko
Sovietų naudai daugelio ryti
nių žemių; už tat ji gavo labai
prąjnoningas Vokietijos sritis
♦ ir’derhntras Pomeraniios že
mes, W. Churchilio Žodžiais,
„po I pasaulinio karo Lenkija
buvo per daug pasistūmusi į
Rytus, o po II pas. karo — per
daug į Vakarus“...
Gavusi puikius Rytų Vo
kietijos uostus, miestus, fabri
kus ir žaliavomis turtingas sri
tis, JLėnkija, buvus beveik
išūutinai. žemės ūkio kraštas,
tapo pramonės šalimi. Šian
dien Lenkija savo pramone yra
dešimtoji šalis pasaulyje. Tik 8
pasaulio valstybės gamina
daugiau plieno ir cemento kaip
Lenkija. Automobilių ga
myboje Lenkija^yra vienuolik
toje vietoje. Neatsilieka ir daug
kur kitur.
»
Tačiau Lenkijos žemės ūkis
nebuvo sumodernintas ir liko
primityvus. Tiesa, kolchozai
čia nebuvo įkurti (jų yra labai
mažai). Du trečdaliai žemės ūkio yra privačių savininkų ran
kose ir tik trečdalis valstybi
niai dvarai. Yra 3.2 milijonai
smulkių ūkių, kurių vidurkis
siekia tik 4.9 hektarus. Tik 14.2
proc. ūkių yra didesni kaip 10
hektarų. Jaunimas, kaip ir
okup. Lietuvoje, vengia dirbti
žemės ūkyje. 1.2 mil. ūkininkų
yra daugiau kaip 55 metų am
žiaus. Iš jų 441,000 ūkių neturi
įpėdinių. Beveik kas antrą ūkį
dirba tik moterys. Vyrai bėga į
pramonę, į fabrikus. Apdir
bamoji bei varomoji jėga liko
arklys. O arklys brangus gyvu
lys, reikalaująs daug pašaro.
Giereko pirmtakūno Gomulkos žodžiais, “vieną dieną vi
sa Lenkija pražus arklio pil
ve...”
Valstybiniai
dvarai
blogai tvarkomi. Kiekvienam
šimtui hektarų tenka 24 dir
bantieji. Dažnai trūksta pa
šarų. Taip 1975 -1976 m. buvo
nelaiku papjauta 2 milijonai
- kiaulių ir 100,000 galvijų, nes
trūko jiems pašaro. Nenuo
stabu, kad žemės ūkis nepa
gamina nei pakankamai mė
sos, nei duonos.
Paskutinių trejų metų bėgyje
• Lenkija kasmet turėjo pirktis
užsienyje 7 mil. tonų javų ir
pašarų. Rekordinis 1974 metų
derlius (23 milijonai tonų) ki
tais metais nebuvo pasiektas.
1979 m. jis tesiekė 17.5 mil. to
nų. šiais metais numatomas
dar mažesnis derlius, nes apie
1.5 mil. hektarų pasėlių buvo
lieta us bei potvynio apsemta ir
žuvo. Reikės importuoti 10 mil.
tonų kukuruzų. Nežiūrint to,
Lenkija turi tam tikrą savo
produktų dalį
kaina par-

pigia

—----- . ... i—
padeda užsienio lenkai, turiz
Daugelyje Lenkijos vietų buvo smarkūs lietūs, iššaukę potvynius. Labai nukentėjo pasėliai, lau
mas, bet kiauro maišo nepri
kiama menko derliaus
pilsi.
Pastaruoju metu ypatingai
ėmė trukti maisto produktų:1
mėsos, duonos, daržovių, vai- >
šių. Susidarė pirkėjų eilės ne
Sovietų Sąjungoje yra sena,
— Jau trūko oro, negalėjau man įteikė eilinis ir pilkas tar
tiktai prie minėtų dalykų par dar prieš Spalio revoliuciją kvėpuoti. Galėjau ir toliau ra nautojas.
Paniekiškai
šai
duotuvių, bet ir prie aprangos, įsteigta literatų draugija, kuri šyti Sov. Sąjungoje, bet mano
pydamasis man sako: “Štai pa
baldų parduotuvių. Buvo dras vadinasi “Neturtingų ir nusi raštų
niekas
nespausdins,
sas. Toliau viskas priklauso
tiškai pakeltos kainos. Darbi- ■, gėrusių rašytojų fondas“. Jis neišleis. Paskiri vis didėjantys nuo tavęs. Jei susikomp
ninkai pradėjo reikalauti aukš veikia ir dabar, turi pakan grasinimai. Nepatikimiems ir romituosi, bus atimta pilie
tesnio
atlyginimo. Deja, kamai pinigų. Fondo nariai ga neištikimiems intelektualams tybė ir niekad negalėsi grįžti
komunistinė valdžia jo nesu li gauti pašalpos, tačiau tam Sov. Sąjungoje taikoma rafi atgal”. Tas pasakymas nuolat
teikė. Jeigu kur kiek ir pridėjo, reikia lankstytis rėžimui. Apie nuota taktika: pirmiausia pa mane graužia, nes Maskvoje
tai ne tiek, kiek reikėjo. Nuo tai pasakoja Vasilijus Aksio- leidžiama gandas, kad toks palikau sūnų, tėvą, dvi seseris,
š.m. liepos 1 dienos mėsos kai novas, rašytojas, neturtingas, “rengiasi emigruoti” — reiš draugus, pagaliau — gal bus
nos buvo dvigubai pakeltos. gal ir nugeriąs, tačiau nemo kia ruošiasi būti savo tėvynės retoriška — ir savo tėvynę.
Ėmė trukti ir kūro — anglių, kėjęs prisitaikyti prie režimo
išdaviku. Tada draugai ir prie— Ko labiausiai pasigesite
nors Lenkija yra anglių kraš nustatytos rašytojams linijos. teliai ima jo vengti, bijotis lyg būdami tremtyje?
tas. Trūksta ir benzino. Len- j Dėl to buvo pašalintas iš fon kokio
raupsuoto renegato.
— Rusui rašytojui esminiu
kijai kasmet jo reikia 17 mili do narių, išmestas iš Sov. Są Susidaro apie tokį tuštuma, jis dalykas yra rusų kalba. Aš
jonų tonų. Tuo tarpu Sovietai jungos Rašytojų draugijos ir nuo visų izoliuotas, o gandai iš naudoju liaudies vartojamą
teparduoda 13.1 mil. tonų. Be negalėjo likti Sov. Sąjungoje: aukščiau atakuoja tokio žmo kalbą, reiškia gyvąją kalbą,
to, rusai naftos produktų kai jis buvo, “mandagiai” išsiųs gaus moralę: jam prikišama vi kuri diena iš dienos vis kei
ną nuolat kelia. Pirktis naftos tas į Vakarus „neribotų atosto sokie moraliniai nusikaltimai, čiasi.
iš kitų kraštų — beveik neįma gų“ beveik be vilties sugrįžti dėl kurių jis norįs pabėgti į už
— Ar save laikote kitamin
noma — trūksta užsienio va atgaL
sienį. Įvairios institucijos tokį čiu?
liutos.
Aksionovas išvyko iš Sov. pašalina iš savo tarpo, kal
— Jokiu būdu. Kitaminčiai
*
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politika neužsiimu, bent
kijai verkiant reikia užsienio
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“
Corriere
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rasti
ramybės,
toks
griežta ir siaura prasme.
pagalbos. Deja, idėjiškai arti
serą
”
1980.VIII.5d.
laidoje
(nr.
pasiprašo
paso
į
užsienį.
— Esate marksistas?
mi Rytų bloko kraštai, įskai
176)
atspausdino
pasikalbėji

— Juo buvau, kol sovietiniai
—
O
pasą^
ar
buvo
nesunku
tant ^Sovietų Sąjungą, jos su
mą
su
Aksionov,
kurio
pa

gauti?
marksistai
nesugriovė visų
teikti negali, nes patys neturi.
grindines
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čia
paduoda

—
Gavau
jį
po
mėnesio.
Jį
mano
iliuzijų.
L. Brežnevas, į kurį lenkų
Gierikas kreipėsi, prašydamas me.
Aksionovas, 48 metų, gydy
padėti, vietoje duonos pasiūlęs
tojas,
specialistas plaučių li
botagą. Vakarų kraštai taip
pat abejingi. Tik viena Vaka gų, populiarus romanų rašytorų Vokietija pažadėjo 1.2 bili jas, turis ypač didelį
jono markių kreditus. Lenkai ' pasisekimą tarp rusų jaunimo,
jais labai apsidžiaugę ir net ko kuris nepritaria dabartiniam
munistų vadai Lenkijos him- sovietiniam rėžimui. Italijoje
no
žodžiais,
uždainavę: yra išleisti du jo romanai:
“Žvaigždėtas bilietas” ir
“Jeszcze Polska nezginęla”
“Nudegimas”. Tikisi gauti
(dar Lenkija nežuvo)...
Streiko metu įmonių dar sovietinės vizos pratęsimą, pa
bininkai įvairiose krašto vie buvęs Italijoje vykti į Jungt.
tose šaukė mitingus, sudarė sa Amerikos Valstybes, kur Los
vo
profesines
sąjungas, Angeles universitetas jį kvie
nepripažindami komunistinių čia atsilankyti su paskai
profesinių organizacijų. Jų iš tomis. Planuoja parašyti nau
romaną
“Pesimistinė
sirinktų atstovų reikajavirhai ją
utopija
”
,
išleisti
apysakų rin
peržengė ekonominius reika
lavimus ir pradėjo reikštis poli kinį ir vieną darbą teatrui.
— Kiek laiko tikitės išbūti
tiniais motyvais: daugiau as
Vakaruose?
— klausia minėto
mens laisvės, leisti daugiau
lailyaSčio
korespondentas.
religinių
laikraščių, kata
•— Nežinau. Bijausi, kad gal
likams reiksdaujama laisvės
šėšiasdešimts
metų...
naudotis
televizija, radiju.
— Kodėl išvykote?
Vasilijus Aksionovas
Reikalaujama
panaikinti

UŽ KĄ SOVIETUOSE PATENKAMA J VAKARUS

<

privilegijas
komunistiniams
pareigūnams, milicijai, neiš
vežti į užsienį mėsos, kai jos
trūksta krašte, pastatyti pa
minklą žuvusiems 1970 m.
streiko metu (oficialiai skel
biama, kad tada žuvo 45, bet iš
tiesų buvo daugiau) ir pan.
Mums įdomūs faktai, kad
komunistinio krašto darbinin
kai išėjo prieš komunistinius
funkcionierius. “Liaudis prieš
liaudį”, mūsų humoristo žo
džiais, “O ta liaudis, kad ją biesas, yr’ didžiausias liaudies
priešas”.
Charakteringa, kad Lenkijai
atsisakė padėti Sovietų Sąjun
ga ir kiti komunistiniai kraš
tei. Tačiau Šv. Tėvas (lenkas)
prašė tikinčiuosius padėti Len
kijai maldomis. Vis dėlto
Lenkijos
episkopatas nėra
griežtų priemonių šalininkas ir
prašė susilaikyti nuo išsišoki
mų. Jų nenori ir patriotų lenkų
dauguma. Ir tam yra priežas
čių: Sovietai turi su Lenkija il
gą sieną, pačioje Lenkijoje lai
ko savo karines bazes ir gali
kiekvieną dieną Lenkiją užim
ti.
Neigiamai paveikė lenkus ir
JAV-bių Valstybės departa
mento keliais atvejais padary
tas pareiškimas, kad Amerika
lenkų darbininkų judėjimo
neužtars.
b. kv.

i

ANTRAS
PASAULIS
ALOYZAS BARONAS

Tą garbingą
darbą atliko veikėjas Veikus, gerokai kovojęs, kad
prie kardo būtų pridėta ir kasa, bet jis buvo
nubalsuotas, nes didžiajai daugumai toks
pasiūlymas atrodė juokingas. Jeigu Altą yra kovoto
ja, tei jai užtenka ir kardo. Ir taip įteikė Veikus
kardą, o Altos pirmininkas dėkojo ir savo kalboje
pabrėžė:
— Taute nemiršta, kol šitokie ginklai įteikiami
senųjų organizacijų.
Visų ginklų rūšių simbolis kardas tapo Altos
nuosavybe, kad ši organizacija kovotų, o buvę kariai,
kaip jau pakankamai prisikariavę ir kovose pavargę,
pas Tarną skambino stiklais, maždaug taip, kad
laisvės nevertas, kas negina jos. Ir neliko kardo. O
kas be kardo? Kaip gi tu tą nenaudėlį priešą muši?

O po to atėjo eilė antaninei. Ji gal dar nelabai
buvo pasišovusi mirti, bet tą mirtį galima buvo
paskubinti, kai nebebuvo Maikio, o kasoje buvo
tūkstančiai.
Po daug didesnių kovų negu Kareivių draugijoj
Šv. Antano rėmėjai nubalsavo, kad nieko daugiau ir
tobuliau negalima nuveikti, kaip tik pasidalinti
kasa. Taip rodąs ir Kareivių draugystės pavyzdys.

£uoib, lansyunas musų val
džiai. Sakoma: nerodyk kai
mynams savo sąšlavų. Pas
mus, vietoj išvalyti kambarį ir
išmesti sąšlavas, jos rūpestin
gai saugojamos, slepiamos,
kad niekas nepamatytų. Va
karuose tuo tarpu garima vis
ką žinoti, kas kur atsitinka,
garima kalbėti, garima at
skleisti nešvarius dalykus ir
taip padaryti valymus.
— Ar nevilioja jus Vakarų
gerovė?
— Kada palyginu Milano
universalines krautuves su
mūsų GUM magazinais, kai
lyginu italų minią su skur
džia, suprakaitavusia rusų mi
nia, bėgiojančia nuo krau
tuvės prie krautuvės, kad
galėtų ką nors nusipirkti, kai
pagalvoju kaip valgo ir gyve
na pas jus, man yra labai skau
du pagalvojus apie mano tau
tiečius. Kyla pasipriešinimo
nuotaika, nors gerai žinau, kad
tai, kas yra pas mus, kalti
ekonominiai
eksperimentai,
kurie viską sužlugdė.
— 0 kaip gyvena, ką galvo
ja sovietinis jaunimas, jūsų
raštų skaitytojai?
— Jie turi daug bendro su
/ Vakarų jaunimu: tas pats sko
nis, tos pačios viltys. Tačiau
problemos yra skirtingos. Čia
jaunimas kovoja su lėkštumu,
kurį provokuoja komunika
cijos priemonės (mass media) ir
ekonominiai interesai. Rusi
joje kovoja už savo tapatybės
išlaikymą prieš valdžios varž
tus. Toji kova, tikėkite mani
mi, yra labai kieta. Tačiau abu
pasauliai yra susirūpinę grės
me karo, kuris gari kilti kiek
vienu momentu, net atsitik
tinai. Taip pat ir Rytuose
jaunimo tarpe plinta misticiz
mas, sektos, fantastiškos dok
trinos, tūkstančio metų pra
našai.
— Palikote Maskvą vos trys
dienos prasidėjus olimpiadai.
Kokia buvo Maskvos atmosfe
ra?
— Laidotuvinė. Jokio
džiaugsmo gatvėse, visur pil
na policijos, liūdesys, kai žmo
nės per ištisus metus laukė tos
olimpiados,
kaip
džiugios
šventės.

na

Karinę

invaziją

1

/Mga- -

nistaną?
— Esame akivaizdoje tradi
cinio carų imperializmo, tik
nudažyto raudona spalva. Isla
mo revoliucija negrėsė mūsų is
lamiškom respublikom, bent
artimoje ateityje. Islamas ga
lėtų būti traukiamoji jėga tik
tai tada, kada griūtų sovietinė
sistema, bet tai būtų katastro
fa ir visam pasauliui, nes virš
mūsų galvų lėktų atominės
bombos. Visi svajojame, kad
Sov. Sąjunga pasikeis, pama
žu taps demokratiškesne, bet
tai yra tik svajonės. Reikia lin
kėti, kad bent esamoji padėtis
būtų išlaikyta. Tam reikia ato
slūgio ir pačių Vakarų naudai.
* * ♦

APIE ALEKSANDRĄ
STULGINSKĮ

Tame kambaryje begyve
nantį aplankė mane buvęs
prezidentas Aleksandras Stul
ginskis. Ta pati ruda barzdikė
bei ūsiukai. Tos pat gudrios
primerktos akutės. Ta pati sa
tyriška šypsena. Visai nenu
siminusi išvaizda. Praktiškas,
išmintingas vyras. Klausia
mane: Kaip manai? Dangis
nūn bėga per žaliąją sieną į
Vakarus. Baugina žmones tie
suėmimai. Nors niekuo, kiek
nusimanau, nesu nusikaltęs
bolševikams, bet juk buvau,,
vadinamosios dabar buržu- azinės Lietuvos prezidentas. O
tai naujajai valdžiai, berods,
atrodo nusikaltimas proleta
rinėms masėms. Tad kaip? Ar
man bėgt ten į Vakarus, ar
pasilikt čia?
Aš nesvyruodamas griežtai
patariau bėgti, jei jis mano
galėsiąs Vakaruose badu ne
mirti. Jis prisipažino įsteng
siąs. — Tad bėk, būtinai! kate
goriškai pareiškiau aš. — Bet,
bet, — susvyravo Stulginskis
— mano čionykščiai geri
pažįstami
komunistai,
kuriems esu kuo padėjęs, man
pataria nebėgti: girdi, mes jus
už tarsim.
M. Vaitkus
(iš
Milžinų
rungtynėse)

Tarną. Įsisteigė savo klubą, pakabino vėliavą ir visai
suamerikonėjo, nors kiekvienas jų moka uždainuoti
lietuviškai, keiktis ir net kalbėti. Bet tokio
lietuviškumo vis tiek nebuvo kaip pas Tarną.
Patriotizmo klube daug mažiau, nebent kas
lietuviškai “Į sveikatą” sušukdavo. Bet šiaip jau
didžioji dalis vyrų, jau solidnus pilvus auginančių ir
taip besidarančių frontininkais, buvo lietuvių
kilmės. Daugumos šių vyrų papilnėjusių iš priekio,
kaip jie sakydavo iš fronto, net ir žmonos buvo
lietuvių kilmės. Ne viena jų mokėjo savo vyrą
lietuviškai pakeikti ar kaip kitaip išreikšti savo
lietuvišką ltilmę. Žinojo ir Vasario šešioliktąją ir
Vytautą Didįjį, kuris maudė priešus Juodojoje jūroje,
kaip čia kokį Maikį viskyje. Patriotizmo buvo
apsčiai, bet didžiausias patriotizmo bruožas buvo,
kad tame pačiame name, tikriau, jo kampe, apgyven
dino Tonį, žmogų, neseniai atvykusį iš Belgijos,
dirbantį ir išgeriantį, kaip ir visi padorūs lietuviai.
Nuomos jis nemokėjo daug; juk čia jis priimtas taip
kaip lietuvis, o antra, reikėjo, kad būtų gyvas
žmogus šiame pastate, kur buvo įrengtas nugėrimui
klubas, prieš kurį ant stiebo plevėsavo žvaigždėtoji
vėliava. O čia pat nuolat sukiojosi vaikigaliai,
norėdami pasisupti ant vėliavą keliančios virvės.
Klubas buvo vispusiškai padori vieta, tik gal Tarnas
ir buvo kiek kitos nuomonės. Bet ar suprasi
kiekvieno garbingas užmačias ar tolimo ėjimo
didingus kelius?
Tonis taip ir gyveno tame namų ketvirtadaly.
Kad ir ne veteranas, bet kaip įnamis prie
veteraniškos veiklos prisidėdavo. Kai reikdavo,
šiukšles išnešdavo, padėdavo sutvarkyti priešais
Kito pasaulio gyvenimo negali sustabdyti nei namus aikštelę. Tiesiog nuostabus pastiprinimas
pinigų pasidalinimai, nei mirtys, nei didysis kardas, veteranams, besimušantiems dabar ne su kokiais
patekęs į Altą, kaip didžiosios patriotybės ženklas. japais ar fricais, bet su bosais, nuosavomis ar
svetimomis botomis ir viskio, bei alaus dėžėmis.
* Pusininkas

Taip ir buvo padaryta lietuvybės garbei ir naudai,
tik buvo apgailestauta, kad nėra kardo, kurį galėtų
kam nors įteikti, kaip ištikimybės ir kovos už
Lietuvos laisvę simbolį.
Tobulai panašus likimas ištiko ir Raudonąją
Rožę. Ir amžiną atilsį joms ir jų nariams, kurių vis
pas Tarną mažėjo ir, jei ne nauji daliniai, galima
sakyti, patvarūs, nors ir ne per dideli, rezervai, Tarno
visapusiška įstaiga būtų užgesus. Ir būtų tiesiog
tragiška, jei būtų užgesęs šis lietuviškas širdis
guodęs ir tautinę mintį palaikęs ugniakuras.
Ir dar būtų buvę graudžiau, jei nebūtų naujųjų,
nes senosios gvardijos vaikai, taip pat dalyvavę tų
garsiųjų organizacijų išdalytose, visai nusisuko nuo
Tarno. Jie nusipirkę namą įsteigė veteranų klubą. Be
abejo, tei nelabai patriotiškas mostas Tarno
atžvilgiu, bet Tarno šviesusis švyturys neužgeso, to
antro pasaulio žmonės nenustojo egzistuoti. Ir net
atsirado naujųjų, kurie Tylos sakinį kartojo:
— Būkim geruoju, būkim geruoju.
Žinoma ir gerai, kad niekas jo neklausė, nes tas
būkim geruoju reiškia ne ką kitą, kaip nuobodybę,
tiesiog pelėjimą, kuo turėtų susirūpinti ir aplinkos
švaros išlaikymo įstaiga.Taip ir užgeso su^visom
garbėm ir kardais kareivių draugystė, Raudona Rožė
ir net Šv. Antano draugija, nuvariusi į grabą Maikį.
Visa taip' prapuolė, kaip ten Baranausko šilely, ant
lauko pliko, tik šoblė liko tėvynės meilės liudijimui.
— Būkim geruoju, — sako naujas tautietis.
— Įpilk rėksniui, Butkui ir Douglo neužmiršk, —
ištaria viršila.
— Kaip pirmadienį teka saulė, — žengia
šaldjAuvo link Tarnas.

Veteranai beveik nokautu patiesė savo brolį

(Bus daugiau)
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BAŽNYČIA IR ŽMOGAUS TEISIŲ
SĄJŪDIS LENKIJOJE
žymus lenkų filosofas Leszek
Kolakowaki neseniai Didžiosios
Britanijos spaudoje paskelbė
straipsnį apie Bažnyčią ir žmo
gaus teisių sąjūdį Lenkijoje.
Kolakowskis yra bene žymiau
sias Rytų Europos marksistas,
ilgą laiką dėstęs Varšuvos uni
versitete, bet 1968 m. pašalin
tas už nukrypimą nuo valstybi
nės ideologijos.

.TMinavog" ansamblio šį rudenį statomo muTikinto veikalo „Čičinskas” solistų

repeticija. B kairės V. Paulionis,

R. Strimaitis ir V. Liorentas.
Nuotr. V. Jasinevičiaus

JAV POLITINE VEIKLA IR MES
IGNAS BUDRYS
Jau kuris laikas kaip man teko
gyventi arba grynai amerikoniš
koj aplinkoj arba mažose lietu
vių kolonijose. Toks truputį nuo
šalesnis gyvenimo būdas padeda
objektyviau pažvelgti į Amerikos
lietuvių veiklą ir jos rezultatus.
Norėčiau akcentuoti Amerikos
lietuvio sąvoką, kadangi veikla
JAV politiniuose ir visuomeni
niuose sluogsniuose tegali būti iš
plėsta tik Amerikos piliečių lie
tuvių.

Pirmiausia pažvelkime į šie
metinius didesnius užsiėmimus ir
jų rezultatus. Tautinių šokių ir
dainų šventės, jaunimo kongre
sai, masyvūs suvažiavimai turi
labai mažai įtakos Amerikos vi-j
suomenėje. Visi šie didieji ir ver
tingi parengimai yra su tikslu
muk pačius užangažuoti plates
niam lietuvybės labaui arba tie
siog pasirodyti sau, kad mes dar
gyvi, stiprūs ir sugebą suruošti
šokių šventę arba ką nors pana
šaus. Į salę pasiklausyti ar tai
mūsų operų Chicagoje ar tai pa
sigerėti šokiu,. susirenka beveik
vien tik lietuviai.
šitokie parengimai gali būti pa
teisinti tik tada jeigu jų pasėkoje
mes užangažuosim naujas gene
racijas dirbti Lietuvos labui. Jei
gu mes save skaitome politiniais
pabėgėliais, o ne grynai ekono
miškais sumetimais čia atvykę,
mūsų pagrindinis rūpestis ir veik
la turi būti politinė.
šiemetinė politinė veikla, kiek
galima spręsti iš pasisakymų
spaudoje, ribojasi pavienių asme
nų arba kai kurių mūsų organi
zacijų ribose. Tik veiklai trūksta
stiprių pamatų — balsų. Aš ma
nau kad visi sutiks jog JAV poli
tinė sistema yra pagrįsta preky
bos sutarties principu — tik tada
yra geras kontraktas, kai pirkė
jas ir pardavėjas jaučiasi paten
kinti. Jeigu mes norime kad sena
torius ar kongresmanas mūsų in
teresus užstotų, mes turime jam
atsilyginti. Tas atsilyginimo bū
das yra balsai rinkimų metu. Ti
kėtis kad mus kas rems ar už mus
dirbs vien dėl to kad mūsų pusė
je teisybė ar mūsų tikslai kilnūs,
yra savęs apgaudinėjimas. Paža
dų ir gražių kalbų nesunku gauti,
bet kai reikalas eina apie konkre
čius klausimus kaip mūsų atsto
vybės Washingtone tęstinumas
ar iškėlimas Lietuvos bylos Jung
tinėse Tautose, tie kurie gražiai
kalba dažnai nelinkę padėti. Jei
gu mes galėtume įrodyti JAV po
litikams kad mes turime vieno ar
dviejų milijonų balsų bloką, aš
manau mūsų galimybės atsiekti
konkrečių laimėjimų kovoje už
Lietuvos laisvę žymiai pagerėtų.
Vieniem sukrapštyti tiek balsų
butų sunkoka, bet sudarius ati
tinkamą federaciją su mums ar
timomis tautomis, tas būtų įma
noma. Laikas rimtai svarstyti
bendros veiklos klausimą su es
tais, latviais, ukrainiečiais ir ki
tų tautų atstovais panašioj situa
cijoj kaip mes. Aš esu tikras kad
mano idėja nėra labai nauja ar
nebandyta. Tuo pačiu
vien
dėl to kad tam tikrose ribose bu
vo bandyta bendrai veikti, ne
reiškia kad jau nieko naujo ne
beįmanoma padaryti. Veikla ku

i

rią aš siūlau turi būti išplėsta vi
soj© Amerikoje ir turi būti vieti
nio ir bendro pobūdžio. Angliš
kai išsireiškus, mums reikia ne
tik veiklos Washingtone bet rei
kia “grass roots” organizacijos.
Lietuvių kilmės Amerikos pilie
čiai turi būti sujungti į vieną
bloką ne vienos partijos ribose,
bet specifiniai Lietuvą ir kitas
mums artimas tautas liečiančiais
klausimais.

Mes esame įrodę jau ne vieną
kartą, kad galime suburti dide
les minias šokių ir dainų šven
tėms, jaunimo kongresams bei
lietuvių dienoms-Turime prity
rusių vadų bei organizaciją kuri
apima veik visas mažesnes ar di
desnes lietuvių grupes. Ta orga
nizacija yra Lietuvių Bendruo
menė. Tuose miestuose, kur
nėra lietuvių, yra estų ar latvių
ar ukrainiečių. Sudarius bendrą
federaciją, mes turėtumėm įta
kos beveik kiekvienam mieste ar
miestelyje visoj Amerikoj. Išvys
čius spaudimą iš visų Amerikos
kampa/* mes sugebėtumėm išgau
ti eigos daugeliui mus rūpinčių
klausimų. Tokia veikla taip pat
pritrauktų čia gimusius — nuo
mūsų nutolusius asmenis. Žmo
nės kurie nemoka lietuvių kal
bos ir nęišdrįsta pas mus pasiro
dyti, tokioj veikloj jaustųsi kad ir
jie gali prisidėti.
Aš manyčiau, kad išvystymui
šios veiklos reikia ko nors dra
matiško ir didingo. Siūlyčiau su
šaukti masinį suvažiavimą Washingtone. Šis suvažiavimas turė
tų būti pristatytas kaip subuvi
mas Amerikos piliečių, kilusių iš
pavergtų tautų. Svarbu akcentuo
ti “Amerikos piliečių”. Tas yra
būtina, jeigu mes norime turėti
įtakos JAV politinėje veikloje.
Tikslas būtų suburti 100,000 mi
nią. Suvažiavimas turėtų būti
reklamuojamas per visą Ameriką
su specifiniais reikalavimais. Vie
tiniai “mini” subuvimai ir užangažavimas vietinių prieš suvažia
vimą atkreiptų dėmesį informa
cinių įstaigų ir duotų platų foru
mą pačiam suvažiavimui. Laikas
mums nustoti prašyti ir pradėti
reikalauti. Dauguma mūsų esa
me JAV piliečiai ir turim teisę
savo interesus ginti, tik reikia su
siburti.

Gal kai kam čia išreikštos idė
jos atrodys kaip svajonės ir nere
alios išmanos. Vienas ar kitas
teigs, kad šį ar tą bandėm ir nie
ko ųeišėjo. Kiti sakys, kad mes ir
taip jau susiskaldę, tai kaip čia
dabar visus sujungsi. Visi tie tei
gimai tėra Donkichotiškos kliū
tys, mūsų pačių pastatytos. Ame
rikos žydai daug kur nesutinka,
bet kai reikalas sukasi apie Izra
elį, jie visi kartu. Ir mums nėra
būtina viskame sutikti. Lietuvos
reikalai sujungs visus. Vieni tru
putį vienaip, kiti kitaip, bet es
mėje siekdami to pačio tikslo.
Mes neesame nei jau tokie maži,
nei jau tokie neišmanėliai kad
negalėtumėm suburti visų gene
racijų lietuvius bendram darbui
Susidėję su kitų mums artimų
tautų visuomenėmis mes galime
kalnus nuversti Amerikos politi
nėj veikloj.

nanti visuomenines privilegijas,
kovojanti prieš demokratiją,
persekiojanti žydus bei ereti
kus, skelbianti visokius prasi
manymus, gindamą savo intere
sus. Visi mato, kad tokie kalti
nimai šiuolaikinei Bažnyčiai vi
sai netinka. Dar daugiau, dabar
tokie kaltinimai gali būti nu
kreipti prieš komunistinę val
džią. Šiandien komunizmas yra
tapęs
obskurantizmo, melo ir
Kolakowskis tvirtina, kad ka
baimės skleidėju, tieooe. švie
taSkų Bažnyčios reikšmė kovoje
sos, laisvės slopintojų.
dėl žmogaus teisių yra nepamai
Bažnyčia, žmogaus teisių gy
noma. Nepamainoma ji yra dėl
to, kad krikščioniškas mokslas nėjai kaip ir valdžia, bijo so
duoda vienintelį tvirtą pagrin vietinės invazijos. Ši bendra bai
dą žmogaus teisėms. Pokario mė yra pagrindas, nors ir ribo
metais Bažnyčia Lenkijoje pasi tam Bažnyčios ir valstybės ben
darė atvira, pakanti ir intelek dradarbiavimui Lenkijoje. Juk
tualiai naši. Priversta nutrauk valdžiai, netekusiai gyventojų
ti ankstyvesnius ryšius su ją re pasitikėjimo, reikia Bažnyčios
miančiais aukštesniais visuome paramos, išvengti masinio liau
nės sluoksniais, pergyvenusi en- dies pykčio išsiliejimo, dėl ku
gėjiškos valdžios bandymus ją rio atsirastų sovietiniai tankai
nuslopinti, pergyvenusi krašto Varšuvos gatvėse.
supramonėjimą ir sumiestėjimą,
Baigdamas Kolakowskis pa
Bažnyčia beveik stebuklingu bū
kartoja, kad visi lenkai supran
du sustiprėjo. Bažnyčios globo
ta, jog valdžia pralaimėjo kovą
je išaugo
nauja intelektualų
dėl žmonių sielų. Visiems aišku,
karta — plačių akiračių, tole
kad Bažnyčia yra didžiausias,
rantiška, intelektualiai pajėgi ir
neabejotinas autoritetas krašte.
giliai krikščioniška. Bažnyčia
Tokios darnos tarp katalikybės
įsijungė į visas kultūrinio gyve
ir žmogaus teisių sąjūdžio bei
nimo sritis. Nors katalikų spau
demokratinių vertybių anksčiau
dą varžo valstybės cenzoriai,
nebuvo. Kolakowskio nuomone,
bet spauda neskelbia netiesos
tai gali dramatiškai paveikti
bei prasimanymų. Todėl išsiko
krikščionybę visame pasaulyje.
vojo gyventojų pasitikėjimą.
Var.
Lenkijos katalikų spauda ne
gali spausdinti visko, ką norėtų,
bet ji nemeluoja, ir tai ypač
— Įsidėmėkime: tik ugdyda
svarbu visuomenėje, kur viską
mi
savitumą, būsime naudingi
gaubiąs melas apnuodija viešą
kitiems; pasiduodami — tik trę
ją komunistinę spaudą.
Kolakowskis mano, kad kata Šime kitų kultūros laukus. Būti
likybės raidą Lenkijoje paveikė kitiems trąša — nėra mūsų pa
J. Eretas
ir kiti reiškiniai tarp jų bend skirtis.
ras katalikybės atsinaujinimas
po antrojo Vatikano susirinki
mo. Be to, katalikybę ypač iš
kėlė nesibaigianti komunizmo
korupcija, jo moralinis ir inte
lektualinis smukimas. Tokiomis
sąygomis krikščionybė, įkūnyta
katalikų
Bažnyčioje, tapo ne
vien tik pliuralizmo tvirtove, bet
ir tiesos priglobsčiu visoje Len
kijoje. Bažnyčia nesiriboja vien
savo teisių gynimu, bet rūpina
si ir platesniais visuomeniniais
klausimais.
Pasak Kolakowskio,
komu
nizmo ideologinis žlugimas ga
lutinai išaiškėjo šeštame de
šimtmetyje. Tada pasirodė, kad
bet koks revizionizmas yra iliu
zija. Komunizme nėra ko revi
zuoti, pertvarkyti ar pataisyti,
nes komunizmas pavirto grynu
jėgos įrankiu, kurio ideologinių
teiginių jau niekas rimtai nesi
laikė ir negynė. Tada kilo žmo
gaus teisių gynimo sąjūdis, į ku
rį, šalia katalikų, jungės ir ne
tikintieji net kai kurie partijos
nariai

Jei valdžia tebelaiko Bažny
čią kokiu nors nenugalimu poli
tiniu priešu, tai tik todėl, kad
nepajėgia suprasti, jog jėgos ir
privilegijų ieškojimas nėra vie
nintelis žmogaus veiklos akatin
tojas ir jo veiksmų variklis.
Nors Bažnyčios skraiste dažnai
mėginama
pridengti įvairias
opozicines apraiškas, Bažnyčios
tikroji jėga glūdi jos narių tikė
jime, o ne kokioj nore politinėj
doktrinoj. Reikia pabrėžti, kad
jauni ir seni Bažnyčios nariai
turėjo progos iš arti stebėti be
dievišką aplinką ir jos įtaką į
krašto kultūrą bei
gyventojų
moralę. Jiems Bažnyčia dėlto
yra nepakeičiamas kultūrinio
tęstinumo veiksnys, pagrindinė
tautinės tapatybės reiškėją, vie
nintelis patikimas dorovės nor
mų šaltinis.
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■ ai,

a,

o a A a Sb

Marquette Parke — 2535 West Lith-

su namu ir REIKALINGA MOTERIS dieno
msian Pkua Court parduodamas įrengimais Marąuette Parko rajone. mis prižiūrėti vaiką — 4
namas au taverna. 5 kamb. butaa Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
sių aznž. 3 dienas savaitėje —
Įrengtas beiamentaa. ap—»g« nuo sąlygos.
potvynio. 2 maž. garažaa. Daug ki
2 butai — medinis. 68 ir Maple- apie 20 vai. Marąuette Pko. apy
tų patogumų. Nenorint tavernos wood. Labai tinka giminingoms Iei- linkėj. Skambint 471-1337.
mfvnt
biznio, tinka kitam bizniui
Marinis bungaknr Brighton Parke.
Skambint — 776-4856
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai per
luoti.
Geras pirkinys.

MARŲUCTTE PARKE

MOrinla bungak>w. 5 kamb. Centr. Šil
dymas. Garažas. Tik $29,900.

Insurance — Income Taz
Notary Public

Mūrinis. 3 butai ir bizniui ar ofisui
patalpa. Tik $53,500.

2951 W. 63rd Street

MOrinla — I butą Labai geras in
vestavimui. $69,000.

Tel. 436-7878 v 836-5568

-Medinis — lft aukšta. 5 ir 3y2
kamb. 2 auto gandas. Tik $29,000.

lttl Travel Trailer
SS FT. PARK MODEL
parduodamas 1^ aukšto mūrinis na Air coodiboned. Never used. Luzurious. Warranteed. Original cost $11,000.
mas arti 71-os. Arti parko.
Mušt seil — unustml circumstances.

VAINA REALTY-925-6565

Skambint — 424-1066

MISCELLANEOUS

$6,000.00.

TEL. — 756-8654
ui apdraodą nuo ugnies ir aatomoĮO% — ao% — S0% pigiau mokėsit
bilio pas mus.

FRANK

ĮSIGYKITE

ZAPOLIS
’uŠTat’

Marija Aukitaite

iscive

We1l help you make the right movė.

GALVOJATE

JEI

VALOME

Pasakojimai. 266 pusi. Išleido
A. Navikevičius 1980 m. Spaus
dino Litho-Art Ltd. Toronto.
Kaina su persiuntimu $6.85.
Užsakymus siųsti:

PIBKTI AK PARDUOTI

Plauname Ir vaškuojame
visų rūšių grindis.

KnipktU, |

BUBNYS — Tel RE 7-5168

BUDRAITIS REALTY C0.

KILIMUS IB BALDUS

6600 S. Palaiki Raad

DRAUGAS, |545 W. 6Srd St.,
Chicago, IL 606S9

Tai. _ 767-0600

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisMiniintiniinniė

iiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniininiiiuiinuiflio

Independently owned and operated

i; Jvairią prekių pasirinkimas ne
brangiai Ii mūsų sandėlio.

COSMOS PARCELS EXPRESS
2501 W. 69 St, Chicago, HL 60626 iiiiiiiiiiiiinminiuiiiiinmiiiimiiiiiiniii

BUTŲ NUOMAVIMAS

SIUNTINIAI I LIETUVA

PREKYBININKO KELIU
.

Telef. — 925-2737
Namų pirkimas — Pardavimas
• c . •«1
>»Jl
Vytautas Valantinas

Draudimai — Valdymas

iiiitmHHimiiiiiiiiiimuiuuuiiuiuuuui

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai
Stereo ir Oro Vėsintuvai
Pardavimas ir Taisymas.

Dienraščio “Draugo” admi
nistracijoje galima pasirinkti įvairių liaudies meno darbų: me
džio, kėramikos, drobės, taip
pat gražiai papuoštų lėlių.

DABAB

aimiiiiimnmimiiiiiiniiitiiinniummit

32081/j West 95tfa Street
Telef. — GA 4-8654

Liaudies menas ir kitkas
MIGLINAS TV
"Drauge"
2S46 W. 69 St, tel 776-1486

Apsilankykite j “Draugo” ad
ministraciją i« pasižiūrėkite. Gal
rasite kai ką padovanoti savo
giminėms ar draugams

PABDAVIMUI

MARQUETTE PARKE

Į

Notariatas — Vertimai

BELL REALTORS
J.

Jonas Karvelis
PriahninJtami 1905-1977
Didelio formato, 456 pusi. Kieti
viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
na su persiuntimu $13.60. Illinois
gyventojai dar prideda 73 et, vals
tijos mokesčio.
Užsakymus siųsti:
.......... n;?;:

INCOME TAX
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REIKALINGA MOTERIS prižiūrėti 7
m. mergaitę prieš ir po mokyklos. Apy
linkėj 71-os ir Washtenaw. Skambint
po 7 vai. vak. (angliškai) 476-8672.

ŠIMAITIS REALTY

BACEVIČIUS

6529 S. Kedzie Av. — 778-2238

DRAUGAS, 4545 W. 63rd SL,
Chicago, HL 00629
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Vizitinių kortelių naudojimas
grąžos paprotys. Biznieriai ju
čiai naudoja. Bet tinka ir visų
mų atstovams turėti gražiu
•u
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VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU

AUŠRA
(Nr. 11) S1-1S/55/

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
yra
pla
Ir kitu kratas
luo
vizi NEDZINSKAS, 4050 Ardber Ava.
CUeago, m. 60632, teL 927-5686

LIETUVA
1978 m. gegužės ir
1979 m. vasario

Redagavo ir vardų rodyklę su-_
Kreipkitės į “Draugo” adminis
darė Jonas Dainauskaa. Išleido
-Drango” adresas: 4545 West traciją visais panašiais reikalais.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuniiiiiiiumiitniniuui Akademinė Skautijos Leidykla
BSrd SL, Chtaago, m. 60629
DRAUGAS,
Chicagoje 1980 m. 260 pusL Kai
4545
W.
SSrd
8tr„
na su persiuntimu $5.85.
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J. I. Kraievgkio

VITŪLIO RAUDA,

M. A. A I M K U S
INOOME TAX SERVICE
NOTARY PUBLIC

A. VILIMAS
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų
TeL 376-1882 art* 376-5996

Užsakymus siųsti DRAUGO
adresu.
Illinois gyventojai dar prideda 30
ct valstijos mokesčio.
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kurią “AUŠROS” laikų veikėjai 4259 So. Maplevniod, tel 254-7456
vadino lietuvių epu ir lygino HO
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ iškvietimai. pildomi
MERO ILLJADAL Vaizduoja lietu
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
vių tautos priešistorinį gyvenimą
SERENAS perkrausto baldus ir
kitokie blankaL
Iš lenkų kalbos vertė Povilas Gsu- inuitmiimmmiiHUiHimimmiummiit kitus daiktus. Ir iž toli miesto lei
čyi. Knygą puošia 50 medžio raiži uumiiiiiimmiMnMHiMitiiiinuiuūiŪHi dimai ir pilna apdrauda.
nių dali. V. Smakauako atlikti 19
TeL — WA 58063
PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
aini. pradžioje. 286 pusi. Kaina su
pereiuatimu $6.30.
IAeeosed, Bonded, Inaured
LAIDA
Užsakymui siųsti:
Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
DRAUGAS, 4545 W. SSrd 8U
MUZIKA ĮŽENGIANTI Į
kos ir kt plytelės. Glass blocks.
CMesgo, m. 66626
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
fiiom dienom Dranga spaustui
NEREGĖTUS MIESTUS
Į automatą galit kalbėt lietuviškai
išleido septintą laidą šios populis
palikit pavardę ir telefoną
Algirdas Lsuadsbergls
rios virimo knygos. J. Daužvardk
nė vėl patikslino ir pagražino E
SERAPINAS — 636-2960
laidą naujais parnožknais.
BRONYS RAILA
itiiiiiiimiiiiiimiiimmiiGM—niimiMin
Tai geriausia dovana naujon
Miinnmimimitiiiiniiitiniimtiuiiiimiii Novelės. 124 pusi. Išleido ATEITIS žmonoms ar marčioms. Daugeli
1979 m. Spaudė LE spaustuvė.
Bhntaa prakalbų | Lietuvą
apdovanojo kitataučius aupažindi]
LIETUVIŲ FOTOGRAFŲ
darni juos eu lietuvišku mafctu {
Kaina au persiuntimu $8.86
IŠEIVIJOJE
1675-1V76
virimu. Si knyga yra suktiuai U
Užnkymus siųsti:
bai daug pasisekime lietuvių ir k
Klaetojimai. Išdavikai apie mus, kitu*.
tataučių darbo vietose ir organia
Kaip tardė Voldemarą. Susi niekinimas
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St,
cijoae.
(1972-1075)
per niekinimą. Propagandiitų grioz
CUesga, IL
Knyga yra labai gražiai įrišta
dai. Geismas pasisavint Krėvę. Kap
Reda vo
su
spalvotomis iliustracijomis. L
Ulinoia
gyventojai
dar
prideda
suko. Preikšo, šepečio soc-Realizmai
bai patogi varto^muL
36 et valstijos mokesčio.
ALGIMANTAS KEZYS, S.J.
ir daug kitų įdomių straipsnių

M OV I N G

Popular Lithuanian
R E C I P E S

P L U M B 1 N G

VAIVOS RYKŠTĖ

Viltis 1960 m.
Spaudė "Vilties”
Kolakowskio nuomone, dabar
tinė komunistinės valdžios ideo spaustuvė Clevelande, Ohio, 435 pusL
logija, kadaise pagrįsta švietė Kaina su persiuntimu 111.00.
jiškomis idėjomis, dabar įkūni
Užsakymus siųsti:
ja visas tas nedorybes, kurios
DRAUGAS, 4848 W. «M Stresą
Chicago, IL 6M29
anksčiau buvo primetamos Baž
nyčiai ar buržuazijai Juk buvo
Illinojaus gyv dar prideda 60 ct.
tvirtinama, kad Bažnyčia truk valstijos mokesčio.
danti savarankiškai mąstyti, gi

PARODA

gi
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Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Dide
lio formato, kieti viršeliai. Kaina su
persiuntimu $16.30. IIL gyv. dar pri
deda 90 ct valstijos mokesčio

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. SSrd 84.
CMeogtą IL. 60629

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS,

DRAUGE.

ass >

4545 W.
Kaina au persiuntimu $4.7*

tuvių dieniaitią gi akaOšmų

tos yre

I

kaž

Ulinoia gyventojai pridėkite dsr
20 centų

Split by PDF Splitter

ma, kad kasmet užsikrečia ta li
ga 100.000 žmonių. Laiku negy
domi, jie miršta.
Prof. dr. Evens: “Mes galime
miego ligą gydyti, bet kyla dvi
problemos. Nėra lengva nustaty
ti diagnozę, daug užkrėstų lieka
neišaiškinti. Antra
problema,
kad medikamentai nėra be pavo
jaus. Moraliai negalima juos pri
rašyti, jei nėra nustatyta tikra li
gos diagnozė. Nuo medikamen
tų miršta 6 proc. ligonių”.

„Gintaro” ir „Ąžuolo” skautiškų mokyklų kursantai žygiuoja vėliavų aikšte
„Romuvos” stovykloje, Kanadoje.
Nuotr. V. Bacevičiaus

PAVOJINGOJI MUSE
Nepavyksta išnaikinti pavojingą cėcė musę
AL. TEN7SON.AS
1906 m. Belgijos karalius Leo
poldas IL Kongo šalies suvereni
nis valdytojas, pasiūlė 200.000
aukso frankų ( dabar 20 milijo
nų) premiją tam, kuris atras
priemonę — vaistą prieš Afrikos
miego ligą (trhpanosomiašis).
Dabar, po 70 metų, ta priemo
nė vis dar tebeieškoma. Tiesa, yra
išrasta pora veiksmingų vaistų,
bet kolei nepavyVsta tą cėcė musę,

kuri tos miego ligos parazitais
užkrečia gyvulius ir žmones, su
naikinti, ši problema lieka nenu
galėta.
Kad pasiekus tikslą, jau praeity
je buvo imtasi drastiškų priemo
nių,1 viena jų — išnaikinimas
gyvulių tose vietose, kur ta cėcė
musė veisėsi. Buvo mėginta pa
naudoti ir insektocidus, o dabar
dedama viltis pritaikyti vieną ge
netini metodą, kuri vadina “ste
rilių patinėlių technika”. Palei
dus i laisvę milijonus patinėlių,
sterilizuotų radioaktyviais spin
duliais, norima sutrukdyti cėcė
musės patelių apvaisinimą ir tuo
būdu Ši insektą išnaikinti.
šio metodo problemas aptarti
suvažiavo i Antverpeno univer
sitetą (RUCA) pasitarti 30jtarptautinių mokslininkų, pinpininkaujant prof. dr. Evens, kuris yra
žymus Europos mokslininkas ir
cėcė musės žinovas.
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Mūsy kolonijose

Prof. Evens: “Kasmet Afrikoje
miršta apie pusė milijono žmo
nių nuo miego ligos. Dar blogiau
yra tai, kad šis negandas dide
liuose kontinento plotuose nelei
džia išvystyti normalaus gyveni
mo. Kai dabar ten gyvulių ban
dos skaičiuojamos tik tūkstančiais,
be miego ligos ten galėtų būti
milijonai. Kad Afrikoje nėra ark-

lių, tai kalta cėcė musė. Per vie
ną savaitę gali žūti ištisa kaime
nė galvijų ar šimtai paišiukų.
Trypavosomiasis yra mėsos trū
kumo priežastis žmonių maistui.
Visi naminiai gyvuliai gali būti
užnuodyti cėcė ir dėl tos priežas
ties trūksta gyvulinių baltymų ir
badaujama”.
Trypanosomai
Afrikos trypanosomiasis yra su
dėtinis vardas įvairių ligų, ku
rias sukelia vienalasteliniai orga
nizmai trypanosomai. Rytų Afri
koje yra trypanosomai, kurių rū
šys užkrečia tik žmones arba tik
gyvulius arba ir žmones ir gyvu
lius kartu. Tik pas žmones jie su
kelia rimtą ligą — miego ligą. Va
karų ir Vidurio Afrikoje užtin
kamas trypanosomas, kuris už
krečia tik žmones — T. gambiense ir kitas —T. congolense ir T.
vivaz, kuris užkrečia tik gyvulius.
Juos išplatina cėcė musė, ir jų
yra žinoma įvairių rūšių, kiek
viena- su savo ekologiniais reika
lavimais tempertūros, drėgmės,
paunksnio ir maisto (kraujo).

Mūsų mielai
DR. GUSTYTEI ŠAULIENEI
IR ŠEIMAI,
jos broliui A. f A. Sauliui Zauniui iškelia
vus negrįštamai kelonei, reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdime.

Čia nebus kovojama vien su
insektocidais. Jie yra veiksmingi,
bet padaro ir savo žalą. Jie yra
nuodingi gyvuliams ir žmogui.
Pasiseka tam tikrose vietose iš
naikinti 95 proc. cėcė, bet likę 5
proc. gali per 6 mėnesius priveisti
daugiau cėcė musių, negu jų bu
vo prieš tai. Todėl ieškoma pri
taikyti kitą metodą — biologinį,
t y. išauginti ir priveisti tokių
parazitų, kurie sunaikintų cėcė
lėliukes ir su
“sterilių patinė
lių technika”, pagal JAV biologą
Kiplingą, kuris sako, kad jei į
vieną populiaciją — gyvulių or
ganizmų rūšį — apgyvendinti
sterilių patinėlių perviršį, popu
liacija išmiršta. Pritaikius šį me
todą vabzdžiams, jie išmirs taip
pat greitai kaip ir nuo DDT.
Si idėja nėra sena, ji iš šešias
dešimtmečio, bet jos
pritaiky
mas dar tebėra vystykluose. Apie
šią problemą kaip tik buvo pasi
tarta RYCA penkių dienų, kon
ferencijoje.

Kad šį metodą išryškintų, ga
lima šiaip paaiškinti: Kai yra 100
patinėlių ir 100 patelių, tai gali
mybė, kad visos patelės bus apvai
sintos. Jei prie 100 patelių ir pa
tinėlių pridėti dar 1000 sterilių
patinėlių, tai yra galimybė, kad
patelė randa vaisingą patinėlį san
tykiu 1 : 10. Tokiu būdu per lai
ką visa populiacija turi išnykti.
Si technika turi tą pirmenybę,
kad ji nėra pavojinga kitiems
gyviams ir augalams.
Tačiau problemų ir čia netrūksta.Pramonės mastu reikia išaugin
ti milijonus cėcė musių ir po to

MANO ŽODYNAS
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Prof. dr. Evens: “Nigerijos pro
jektas leis mums visus nagrinėji
mus šio problemos reškinius nuo
dugniai tyrinėti. Mes tikimės su
rasti būdą, kurį galima bus pri
taikyti visoje Afrikoje”.

Tačiau šį metodą dabar pra
deda pritaikyti Nigerijoje FAO
tarptautinės branduolinės ener
ARKIVYSKUPUOS
ŠIMTMETIS
gijos organizacijos iniciatyva. Mu
sės bus veisiamos Nigerijoje, bet
Chicagos arkivyskupija šie
Antverpene ir Vienoje laboratori met švęs 100 metų sukaktį. Chi
jose bus auginamos masės steri cagos vyskupija, įsteigta 1843
lių patinėlių, kurie galės būti m. buvo pakelta į arkivyskupi
Kovo su cėcė muse
ten paleisti, jei Nigerijos veisykla ją 1880 m. gruodžio 21 d. Pa
aukštinimą suteikė Leonas Xm.
Kova su miego liga prasidėjo sušlubuotu.
šio šimtmečio pradžioje ir labai
drastiškomis priemonėmis. Dar
prieš I-jį pas. kaTą buvo stengta
si cėcė musės normalią aplinką ir
maisto šaltinius sunaikinti, t y.
cėcė srityse visą vegetaciją ir gy
vius, parazito platintojus sunai
kinti. Po II-jo pas. karo atsirado
nauji insektocidai — Dieldrin ir
DDT. Jų panaudojimas vietomis
buvo veiksmingas. Taip Pietų
Afrikoje per 7 metus buvo atko
vota nuo cėcė musės 18.000 kv.
km. teritorijos. Neseniai FAO
FELICIJA IR JUOZAS GUREVIČIAI
(Suvien. tautų žemės ūkio ir
BIRUTĖ IR FREDAS ALBERTAI
maisto organizacija) išvystė 40
ALDONA PALUKAITIENĖ
metų programą išnaikinti cėcė
KĘSTUTIS PALUKAITIS
musę visoje Afrikoje. Išlaidų tam
BENEDIKTAS JASINSKAS
, ._. _
. _ _ .... , ,
aPle 2,5 mlhjardų dolenų.

Skaičiuojama, kad apie 10 mili
jonų kv. km derlingos žemės
SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS (kaip Kinijos, Kanados ar JAV
ploto didumas), ne mažiau kaip
Aldona Žemaitytė, duktė -dr.
trečdalis Afrikos, dėl cėcė musės
Jodo ir Onos Žemaičių (waukegyvulininkystei yra prarasta teri
ganiškių) ir Mindaugas Bielstorija.
kos, sūnus inž. Donato ir Euge
Kasmet Afrikoje ligoninės užre
nijos Bieslkų (čikagiškių) šių
gistruoja apie 9000 susirgimų
metų liepos mėnesio 12 dieną
miego liga. Bet šie skaičiai nėra
Nekalto Prasidėjimo bažnyčio
pilni. Srityse, kur siaučia cėcė, gy
je Brighton Parke, Chicagoje,
vena 35 milijonai žmonių, iš jų
buvo sutuokti. Jų
moterystę
20 — 25 mil. žmonių gyvena be
palaimino šv. Mišių metu kun.
mediciniškos kontrolės. ManoFabijonas Kireilis. Jis ir pa
mokslą pasakė. Vargonais gro
jo muzikas Alvydas Vasaitis, o
solo giedojo solistė N. Linkevi
čiūtė.
Bichaid S e airy
Dr. Jonas žemaitis dėl ligos
negali laisvai vaikščioti ir duk
Lietuviu ir anglų kalba. Antraaia leidimą*. Didelio formato.
Kieti riirieliai. Lietuvių kalbai pritaikė ir išleido JAV LB švie
ros negalėjo palydėti prie al
timo Taryba, Chicago 1979 m. T artimą parėmė Lietuvių Fondaa.
toriaus, tad jaunąją prie alto
šis leidinėlis grašiai iliuatruotae ir jų pagelba mažiesiems skai
riaus palydėjo jos vyriausias
tytojams žymiai lengviau išmokti lietuvižkai. Kaina su persiun
brolis Jonas Žemaitis.
timu |7.00. (Illinoia gyventojai dar prideda valstijos mokes
Prano Kružiko dėka buvo su
čio 30 centų.
darytos sąlygos dr. Jonui že
Užsakymu siųsti:
maičiui atvykti į bažnyčią, kad
galėtųstebėti savo dukros su
DRAUGAS, 4545 W. I3rd tt.,
tuoktuves ir dalyvauti vestuvių
Chieago, IH.
puotoje.
Vestuvių puota įvyko Jauni
mo centro kavinėje. Svečių su
sirinko arti dvejų šimtų ir jų
AR KALBATE LIETUVIŠKAI?
tarpe buvo atvykę Žemaičių ar
timi bičiuliai dr. Kazys Katilius
(Lithuanian for bcginners)
su ponia iš Kalamazoo, Mich.
A. Rl NKONAS
Svečiai po skanios vakarienės
linksminosi Pakšto kapelai gro
Darbo sudurtais (warfc book) A Ir B, Ir C — studeutauM Ir maojant
(for studentą and adults).
Mokytojų vadavau (Teacber'r
Jaunieji Aldona ir Mindaugas
Manual) Ir penktoji knyga — Fonetika, Skaitymai, žodynas
VirMia ir pagrindines iUuitradjog R. Paulionio.
Bielskai povestuvinei kelionei
Published
by the Lithuanian Canadian Community with the »upbuvo išvykę į Europą, kur ap
port of the Multicultural Program. Government of Canada. Copyright
lankė Vokietiją, Prancūziją, Ita
by the author, Toronto, Canada 1979.
liją ir kt
Kaina aų persiuntimu 8108. Illinois gyventojai dar prideda 90 ct.
Abu jaunieji yra baigę kole
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:
gijas ir dirba savo specialybėse
DRAUGAS, 4545 W«t 53rd Street
ir dar siekia magistro laipsnių,
Chieago, III.
o taip pat dalyvauja ir lietuviš
koj veikloj.

Waukegan, Illinois

atskirti patinėlius nuo patelių.
Tai neįmanoma padaryti rankai
Nėra ir įrodymų, kad sterilios
cėcė musės mažiau gali platin
ti ligą kaip nesterilios.

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 25 d.

P A D Ė K A

BRONIUS ŽIEMELIS
Mūsų brangus vyras, tėvelis ir senelis mirė 1980 m. birželio 20
d., buvo palaidotas birželio 25 d. Sv. Kryžiaus kapinėse.
NuoSirdžiai dėkojame kun. Dr. V. Bartuškai už maldas koply
čioj, Sv. MiSių auką bažnyčioj ir paskutines apeigas kapuose.
Dėkojame visiems giminėms,
draugams ir pažįstamiems už
Sv. MiSių aukas, gėles, lankymą koplyčioje, palydėjimą j kapines.
Taip pat ačiū už pareikštas užuojautas)
žodžiu, laiškais, ir per
spaudą.
Dėkojame muzikui p. Budriūnul už vargonavimą bažnyčioje
ir choristams už giedojimą Sv. MiSių metu.
NuoSirdžiai dėkojame karsto nešėjams.
Nuliūdę: Žmona Martiną ŽiemehenS ir vaikai

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue

A. f A.

DipL agron. JURGIUI BAUBLIUI

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

mirus, detroitiškiai agronomai reiškiame nuoširdžią už

uojautą žmonai ELENAI, dukrai RŪTAI, žentui MELVTN ir visiems giminėms ir kartu lindima

Andrius Bliūdžius
Vladas Bublys
Vytautas Čižauskas
Alfonsas Juška

Ignas Kaimelis
Jonas Mikulionis

Antanas Musteikis
Stasys Skorubskas

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

Mylimai Mamytei mirus, mylimą kolegę
DR. IRENĄ SAKEVIčIŪTę-JASIENę
ir visą jos šeimą giliai užjaučiame ir kartu
liūdime.

Tel. 737-6600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.

Tel. 422-2000

FILIAE SAMOGITIAE

ji

.

Los Angeles, California

PETKUS

Mielam

A. f A. KAZIUI GRINAI
sunkią žemės kelionę baigus, užjaučiame sūnus ANTANĄ,
JUOZĄ, marčias RITĄ, A T.DONĄ ir vaikaičius kartu liūdėdami svainio ir tetėno.

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

Albina, Stasys ir Linas Lipčiai
New Haven, Connecticut

2533 VVest 71 St., Chicago
-

1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Jūrų skautininkui

A. f A. JURGIUI BAUBLIUI
netikėtai mirus, didelio liūdesio valandoje reiškiame
nuoširdžią užuojautą žmonai ELENAI, dukrai RŪTAI su
vyru ir kitiems giminėms.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

BALTIJOS TUNTAS
GABIJOS TUNTAS
DETROITO SKAUTININKAI

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVĖ.

Broliui

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S

A, + A.

SAULIUI ZAUNIUI mirus,
dr. Augustai Šaulienei užuojautą reiškia

2314 VV. 23rd PLACE
Tel. Virginia 7-6672
2424 VV. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL.
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
Krikšto tanus Algirdas Palukaitis

4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN

A. | A. Tomui Sauliui Zauniui mirus,
liūdesio prislėgtiems DOVUI ZAUNIUI, operos solistei
VINCEI JONUSKAITEI ZAUNIENEI-LESKArnENEI,
dr. AUGUSTAI ŠAULIENEI su šeima ir visiems artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

FAUSTINA ir MEČYS MACKEVICIAI
KUN. F. KIREILIS, B. PALIOKAS
J. GUOBUZIS, S. RAUCKINAS

3319 SO. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. Y Aria 7-1911

VASAITIS - BUTKŪS
1446 So. 58th Avė., CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003
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DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. rugpjūčio mėn. 25 d.

X Gen. konsolė Juzė Daažvardienė vakar dienos “Chieago
Tribūne” laiškų skyriuje padė
kojo už labai palankią Lietuvos
reikalams kolumną ir patiksli
nimo, jog nepriklausomos Lie
tuvos pasai pripažįstami visų
valstybių, kurios nepripažįsta
Lietuvos okupacijos. Su atitin
kama viza tie pasai tinka daug
kur keliauti. Jais aprūpinami
daugiausia tie, kurie ištrūkę iš
ok. Lietuvos išsižada sovietų
pilietybės.
X Solistė Gina čapkauskienė
turėjo puikiai pavykusį solo dai
nų ir arijų koncertą Kennebunkporto praciškonų vasarvie
tėje, kur šiuo metu labai daug
vasarotojų. Koncertu visi vasa
rotojai labai domėjosi ir džiau
gėsi turėję progą jo išklausyti.
Po koncerto sol. G. Čapkauskie
nė dar pasiliko kelioms dienoms
taip pat su kitais pavasaroti. Iš
ten mūsų solistė sveikina “Drau
go” redakciją ir visus bendra
darbius, kurie ją taip pat ge
riausiais jausmais prisimena,
kaip puikią koncertistę, davu
sią “Draugo” šventėse jau ke
lis koncertus.

x Po sėkmingo rečitalio Ame
rikos Muzikos konservatorijoje
sopranas Eglė Rūkštelytė da
lyvaus šio vakaro muzikinio ka
leidoskopo radijo laidoj 7:05 vai.
vak., 1450 AM bangomis. Kvie
čiami visi pasiklausyti.

x Moterų rekolekcijų Cenocle,
lapkričio 7-9 dienomis organi
zavimu rūpinosi E. Daugirdie
nė, L Kairytė, J. Norvilienė,
dr. J. Rėklaitienė ir A. Prapuolenytė.
X Atsiųsdami laimėjimams
bilietų šakneles parėmė “Drau
gą” 10 dol. auka:
Emilija Tutlienė, Chieago;
V. Šalčiūnas, Delran, N. J.;
A. Povilaitis, Great Neck, NY;
A, Gumbinienė, Owings Mills,
Md.;
J. Girdzijauskas, Toronto,
J. Raskauskas, Cleveland;
I. Simonaitis, Bloomfield, Ct.;
Pranas Janulis, Chieago;
M. Puškarskis, Chieago.
7 dol. aukojo Eleonora Rad
vilienė, Cicero, IL ir
8 doL V. Naruševičius, To
ronto, Canada. “Draugo” vado
vybė ir “Draugo” parengimų
komitetas labai nuoširdžiai dė
koja.

x Rasos Soliūnaltės parašy
tas ir režisuotas linksmo turi
nio veikalas “Gyvenimas su
Liudmila”, bus suvaidintas Jau
nimo centro dienoje, rugsėjo
mėn. 6 d. Jaunimo centre. Vai
dina Lemonto “Spindulio” teat
ro grupė, kuriai vadovauja Ra
sa Soliūnaitė. Grupę sudaro jau
ni vaidintojai. Visuomenė kvie
čiama pamatyti jaunimo pa
stangas.
x Petras Petraitis, Richmond
Hill, N. Y., prisiūdamas laimė
jimų šakneles, “Draugą” parė
mė 20 dol. auka. Nuoširdžiai
dėkojame.
X Gerda Blums, New Wilmington, Pa., grąžindama lai
mėjimų šakneles, prisiuntė Bpau
dai paremti 15 dol. auką. Pa
rengimų komitetas nuoširdžiai
dėkoja.
x Jonas ir Leokadija Dainauskai,
čikagiškiai,
parėmė
mūsų dienraštį
didesne auka.
Labai ačiū.
x Gražina Meiluvienė, čika
giškė, atsiuntė auką. Ačiū.
x Ona Gradinskienė, čikagiš
kė, nuoširdžiai remia lietuviš
kas organizacijas ir joms talki
na. Šiomis dienomis dar gavo
me jos 10 dol. auką. Dėkojame.
X Viktoras Diminskis, žino
mas čikagiškis, aukojo 10 dol.
Labai ačiū.
x V. Anskis iš Toronto mums
rašo: “Malonu sveikinti veikė
jus, kurie taip gražiai įvykdė
demonstraciją prie Sovietų Są
jungos ambasados Washingtone. Tokių žmonių mums labai
reikia”. Kartu atsiuntė ir auką.
Ačiū.
xj. Jagėla, torontiškis, mus
pasveikino ir atsiuntė 10 dol.
auką. Labai ačiū.
x Stasys Garfianskas, “Drau
go” bendradarbis Detroite, re
mia dienraštį ne tiktai raštais,
bet ir aukomis. Šiomis dieno
mis gavome jo 10 dol. auką. La
bai ačiū.
x “Draugas” mums labai pa
tinka, kiekvieną dieną jo ne
kantriai laukiame ir mielai skai
tome. Be jo mums būtų labai
liūdna” — rašo mums M. Mace
vičius ir V. Juodišius iš Chica
gos, siųsdami 10 dol. auką. Dė
kojame.
x Stasio Butkaus šaulių kuo
pa Detroite paskyrė “Draugui”
auką ir per iždininką Juozą Sugaitį atsiuntė. Dėkojame.
x K Pravflkmis, Byron, UL,
maloniai įsijungė į ‘Draugo”
akciją surinkti daugiau aukų
dienraščiui, išplatino daug lai
mėjimų bilietėlių ir atsiuntė už
juos 112 dolerių. Esame labai
dėkingL

x K. G. Gražys, Chieago, UL,
apmokėdamas
sąskaitą, aukojo
X Kunigas Petras Paurazas
rodys skaidres iš jo kelionių Sv. 10 dol. Labai ačiū.
Kazimiero seserų moti n ižkn na
X Aukų atsiuntė: po 5 doL
mo
salėje, rugpiūčio 28 d., — A. Budzilas, A. Dzwonkas;
12:45 vaL po pietų, į pensiją iš 3 dol. — Al. Žilinskienė, P. Druėjusiems. Po to bus užkandis seikis, J. Bajorinas. Visiems dė
ir proga pasisvečiuoti. Visi su kojame.
sidomėjusieji kviečiami atsilan
x “Draugo” laimėjimų kny
kyti.
geles grąžindami, po 10 dol. au
X D.
Jankevičiūtė,
New kojo:
York, N. Y., parėmė mūsų spau
Jonas Kaklauskas, Rochester,
dos darbus gausia 20 dol. auka.
J. Vadopalas, Westchester,
Labai ačiū.
V. Banevičius, Philadelphia,
K Račkauskas, Richmond,
x Liūtas Mockūnas, Rimas
A. Juozevičius, Oak Lawn.
Vėžys ir Julius Lintakas Santa
Visiems
esame labai dėkingL
ros-Šviesos suvažiavime rugsėjo

Lietuviškas švietimas ir dėmesys vaikui
Mokytojų įtudijų savaitė (2)
JUOZAS MASILIONIS

Clevelando — Detroito skautai ir skautės prie laužo VZasagoje, Kanadoje. Vakarinę
programą praveda vyr.
skautė R. Motiejūnaitė.
Nuotrauka V. Bacevičiaus

IŠ

ARTI

1 A. VALSTYBĖSE
— DaiL R. Zotovfenės meno
paroda Vasario 16-tosios mi
nėjimo proga įvyko ne Chicago
je, kaip buvo aprašyta “Drau
go”
rugpiūčio 9 d. laidoje,
Brooklyn, N. R., skyriuje, bet
Lietuvių dienose,
suruoštose
Vasario 16-tosios paminėjimui
1975 m. Juno Beach, Fia. Už
klaidą, nors ir ne dėl redakci
jos kaltės, nuoširdžiai atsipra
šome.

— Los Angeles Lietuvių Ben
dienos šiais metais
bus rugsėjo 28-29 parapijos sa

druomenės

lėje.
— Los Angeles skautai-ės
rugsėjo 13, šeštadienį, nuo 7:30
vai. vak. parapijos salėje ruo
šia tradicinę cepelinų subatvakarį. Programoj dalyvaus jau
nimo orkestras su savo daini
ninkais. Pelnas skiriamas sto
vyklavietės skoloms baigti mo
kėti.

OKUP. LIETUVOJE
— Klaipėdiečiai specialiu kon
certu paminėjo kompoz. Vytau
to Blūšiaus amžiaus penkiasde
šimtmetį. Sukaktuvininkas yra
Vilniaus konservatorijos Klaipėdos kultūros fakulteto deka
nas, uoetamiestin atvykęs prieš
septynerius metus. Jo iniciaty
va Klaipėdoje buvo pradėti
rengti S. Šimkaus vardo chorų
koncertai, pavasariniai chorinės
muzikos vakarai. Sukaktuvinia
me koncerte buvo atliekami V.
Blūšiaus instrumentiniai kūri
niai, dainos chorams ir solis
tams. Atlikėjų eilėse buvo kon
servatorijos Klaipėdos fakulte
tų mišrūs chorai su dirigentais
G. Purliu ir V. Pučinsku, mer
ginų choras, vadovaujamas L
Dumbliauskaitės, Klaipėdos liau
dies operos teatro mišrus cho
ras ir simfoninis orkestras, jų
dirigentai — K Kšanas ir A.
Lukoševičius,
kiti muzikiniai
Klaipėdos vienetai. Muzikinio
Kauno teatro solistai T. Chmieliauskaitė, M. Žilionytė ir G.
Šmitas atliko V. Blūšiaus dai
nas.

— Vilniuje įvykęs Rašytojų
sąjungos susirinkimas priminė
“nuopelnus” tų rašytojų, kurie
1940 metais griovė nepriklauso
mą Lietuvą ir prisidėjo prie tau
tos pavergimo. Tie pagerbtieji
vardai buvo J. Paleckis, A. Gudaitis-Guzevičius, P. Cvirka, A.
Venclova, S. Nėris, L Gira. Ge
ru žodžiu paminėti ir tie rašy
tojai, kurie greitai metėsi į so
cialistinį realizmą: T. Tilvytis,
M. Sluckis, J. Avyžius, J. Baltu
šis, E. Mieželaitis. J. Baltušis
pats gyrėsi prisidėjęs prie “ta
rybinės Lietuvos kūrimo.
— Sąrašas paskaitų, kurios
numatytos rugpiūčio
mėnesį
skaityti tarnautojams ir darbi
ninkams, žinoma, jų poilsio va
landų metu, po darbo: Nuo su
važiavimo iki suvažiavimo —
lenininiu kursu; L Brežnevas
apie pagrindinius pasiruošimo
partijos XXVI suvažiavimui už
davinius; Kaip pasitinkame par
tijos suvažiavimą... Lenktyniau
jame partijos suvažiavimo gar
bei; visas jėgas sėkmingam der
liaus nuėmimui; Kaip mūsų ša
lyje įgyvendinama sąžinės lais
vė... Ardomieji Pekino vadovų
veiksmai, ir kt. Viso paskaitų
per mėnesį numatyta 12, vadi
nas kas antrą darbo dieną.

TOLI
KANADOJE

TEATRALO MIRTIS
Carl Stohn, Jr., 58 m., Drury
Lane, Pheasant Run, Mill Run
ir McCormick Place teatrų di
rektorius ir režisorius, ketvirta
dienį buvo nušautas. Kulka per
skrodė galvą. Buvo nušautas
1:45 naktį prie savo namų, 950
N. La Šalie, Chicagoje. Spėja
ma, kad nužudytas apiplėšimo
tikslais.

Popiet J. Kavaliūnas padarė
„Žvilgsnį į lietuviškąjį švietimą“
Amerikoje ir kituose kraštuose.
JAV 1958 m. buvo 6108 moki
niai, 1968 — 3218, 1979- 1726
(iš jų 889 Chicagoj ir apylinkė
se). Mokinių skaičius kasmet ma
žėjo po 3 proc., paskui 6 proc., o
dabar pasiekė net 8 proc. šį ru
denį skelbiamas mokinių telki
mo vajus. Turim vadovėlius
k
pratimus visiems skyriams ir kla
sėms, reikia priešmokyklinio auk
lėjimo vadovėlio. Mokinių skai
čius mažėja ir Kanadoje, ir ten
paskelbtas vajus. Bloga padėtis
Australijoje. Į Pietų
Ameriką
siunčiami mūsų žmonės, atvyks
ta čia. Geras dalykas meninių jė
gų apsikeitimas, bet reikia, kad
po šventiško entuziazmo birtų tę
siamas darbas. Okup. Lietuvoje
daroma priespauda mokytojams,
kad jie žalotų mokinius. Tokiems
mokytojams rašytini
laiškai,
kad jie liautųsi tai darą. Ilgiausiai
nušvietė Vasario 16 gimnazijos
reikalus, kvietė steigti būrelius
šiai gimnazijai remti.
Dienos pabaigas J. Masilionis
turėjo pamoką „Vientisinis saki
nys ir jo skyryba”. Tos pamokos
tęsis visą savaitę.
Vakarinėje programoje Ingr.
Bublienės vadovaujamas jauni
mas kūrybos apibūdinimais, iš
traukų skaitymu ir inscenizavimu
paminėjo Kr. Donelaičio 200 m.
mirties sukaktį.
Dar rytą rūkas ir miglos nu
krito, diena ir vakaras buvo gra
žūs. Dar ilgai vaikščiota ir dai
nuota, pakaitomis vadovaujant
Pr. Zarankai, A. Kregždžiui ir Br.
Krokiui.

MOTERIS AFL-CIO
VADOVYBĖJE

Chicagoje gimusi Joyce Miller, 52 m., Amalgamated Cloting ir Textile Workers unijos
viceprezidentė, išrinkta į egzekutyvinę AFL-CIO unijos tary
bą. Ši unija turi 13.6 mil. na
rių ir pirmą kartą į jos vado
vybę pateko moteris.

— Kanados Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos metiniame susi
rinkime naujojon valdybon bu Advokatas JONAS GIBAITIS
vo išrinkti jauni nariai: pirm.
6247 So. Kedzie Avenue
— dr. Algis Valiulis, vicepirm.
Tet — 776-8700
— dr. Arūnas Dailydė, ižd. ir
Chieago, Illinois 60629
sekr. — dr. Antanas Barkaus
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak.
kas. Tikimasi, kad jie pagyvins
Šeštad. 9 vai. iki 1 vaL d.
šios organizacijos veiklą.

MARIJA AUKŠTAITE

DIDINA ALGAS
Sanitarinio distrikto tarnau
SOCIOLOGŲ PIRMININKAS tojams Chicagoje bus pakeltas
atlyginimas, iš viso tam ski
Lojolos universiteto Chicagoj
riant 340,205 doL
psichologijos profesorius dr. L
Uždarys 26 mokyklas
Bickman išrinktas Socialinių
Chicagos priemiesčiuose šį
klausimų sociologinių studijų
rudenį
bus uždarytos 26 val
draugijos pirmininku 1980—
džios
mokyklos
— rekordinis
1981 metams.
skaičius. Uždaromos sumažėjus
mokinių skaičiui.
PRASIDĖJO ŠIENLIGE
Ore nuo rugpiūčio 15 d. pra
dėjo atsirasti vadinamų “ragweed” dulkelių, kurios erzina.
nosį, akis, gerklę, sukeliamos
vadinamą šienligę. Apie 10%
JAV gyventojų ta šienligė pa
liečia. Šienligės reiškinius gali
sukelti ir kai kurių kitų angalų
dulkelių, bet apie 75% papras
tai sukeliama to “ragweed”. Ap
skaičiuojama, kad ant JAV teri
torijos per metus iškrenta iki
milijono tonų “ragweed” dulkių.

tąsos Sctiūnaitės vadovaujamos teatrinės grupės
lie atliks programos dalį Jaunimo centro dienoje,

kankamo kalbos mokėjimo,
dėl
sunkaus supratimo, dėl motyva
vimo: naudinga ar na Daug pri
klauso ir nuo biologinės kiekvie
no vaiko sudėties.

— Toronto lietuvių pensinin
kų klubas šiuo metu turi dau
giau negu 300 narių. Įsisteigė
1973. Turi savo būstinę Lietu
vių namuose. Klubui vadovauja
J. Karpis su pagelbininkais —
T. Bernotiene, J. Cicėnu, B. Čečiu, K. Dauniu, J. Jagėla, S.
Merkeliu, A Paleckiu ir S. Po
ciūnu. Turi įsigijęs filmavimo
aparatą ir į juostą užfiksavęs
nemaža lietuvių kultūrinės vei
klos momentų. Šiuo metu klu
bas rūpinasi lietuvių pensininkų
namų statyba.
— Kanados parlamentas pa
informavo spaudą (skelbimai bu
vo ir lietuviškuose Kanados laik
raščiuose) apie pasiruošimą Ma
drido konferencijon, prašant vi
sų piliečių pareikšti savo nuo
mones ir pageidavimus. Sudary
tas tam reikalui Pagelbinis ko
mitetas, ir jis, surinkęs visokias
mentui. Prašo pasisakyti dėl
Rytų Europos teisių, kontaktų
<inininiiiniiiitintiiinitnminnmm«w
su ten gyvenančiais tautiečiais,
Advokatas
mokslo ir informacijos pasikei
GINTARAS P. GEKRAS
timo kliudymais ir kitais klau
simais. Pareiškimai ir skundai
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 ▼. vų
turėtų būti pateikti raštu iki
Saštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
rugsėjo 15 dienos, adresuojant
ir pagal susitarimą
House of Commons, Ottawa,
TaL 776-5162 arba 7765163
Ont Intencija apie numatomą raštišką
pareiškimą turi būti
2649 W. 63 Street
pranešta dar anksčiau, iki rug
Chieago, UL 60629
piūčio 30, šeštadienio.
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuinmiiiniimiuii

CHICAGOS ŽINIOS

4-7 d. Tabor Farmoj, Sodus,
x Grąžindami laimėjimų kny
Mich., pristatys “Grėsmingą po geles, po 10 dol. aukojo:
eziją”.
(pr.)
V. Platakis, St, Catharines.
Z.
Janulaitis, Hyannis,
X Išvyka į Friendship Gar
Antanina
Lauraitienė,
delis — prie Prezidentų pa
Grange Pk.,
minklo įvyks rugpiūčio 31 d.,
Ant.
Valiuškis. Barrington,
sekmadienį. Vyksime autobusu.
Jonas
Rinkūnas, Lakeside,
Praleisime visą dieną gamtoje.
Pr. Gudaitis, Chieago.
Bendri pietūs “Gintaro” vasar
Visiems
maloniai dėkojame.
vietėje. Autobusas išeina 9:30
vai. ryto nuo Marąuette Parko
X Grąžindami “Draugo” lai
bažnyčios. Dėl platesnių infor mėjimų knygeles, po 10 dol. au
macijų prašome skambinti K. kojo:
LeonaMenel tel. 778-0333 arba
Birutė Lesevičiūtė, Chieago,
K. Leknickul — 7734474. Pra
E. Franckevičius, Chieago,
šome registruokitės iki rugpiū
Z. Žukauskienė, Manchester,
čio 27 d. Išvyką globoja Bln>Ant. Nyerges, Santa Monica,
tininkės ir RamovėnaL Nariai
A. Lauras, Chieago,
ir svečiai prašomi dalyvauti.
Ignas Balnionis, Detroitas.
(pr) Visiems maloniai dėkojame.

IR

Pirmadienio, rugpiūčio 18 d.,
rytas nepaprastai miglotas. Gražu
žiūrėti, kai rūkas kyla nuo ežero,
bet šiandieninis rūkas — tai že
mėn krintą debesys su lietum.
Lyja, bet Br. Keturakis, sporto va
dovas 7:15 lyto jau mankština
kokius 5 sporto entuziastus. Kiti
5 pasislėpę stebi: jei per daug nekarikins drąsuolių, jie rytoj prisi
dės.
Sportą seka kun. V.
Dabušio
Mišios už studijų savaitės daly
vius, studijų pasisekimą. Savo
pamoksle kun. V. Dabušis gražiai
iškėlė mokytojo reikšmę tautai ir
žmonijai.
Pakėlus vėliavą ir papusryčia
vus, 9 vai. ryto pradedamas dar
bas pirmąją dr. L Sabaliūno pa
skaita, kurioje klausytojai buvo
supažindinti su paskutiniaisiais
neprikl. Lietuvos gyvavimo me
tais — 1938 - 1940. Paskaitoje
palietė 1938 m. prezidentinius
rinkimus ir kasdieninius rūpes
čius: trūko gydytojų provincijai,
skatinti jie keltis, steigti rajonines
ligonines; rūpintasi ugniagesyba,
žemės ūkio darbininkų stdka, in
teligentų
prieaugliu.
Kalbėjo
apie mokytojus, jų atlyginimą, jų
žurnalus, tautinių ir religinių idė
jų jungimą mokyklose. Lietuvos
tikslas buvo išlaikyti nepriklau
somybę, atgauti Klaipėdą
ir
Vilnių. Tie klausimai sunkino
santykius su Vokietija ir Lenki
ja. Smulkiai ir vaizdžiai nupasa
kojo lietuvių patriotinį užsidegi
mą ir norą išsaugoti savo laisvę,
netekus Klaipėdos, prasidėjus II
Pasauliniam ikarui, įvedus įgulas
ir galutinai pavergiant Lietuvą.
Po paskaitos vyko gyvos disku
sijos.
Antrąją paskaitą „Vaikų dėme
sys" skaitė dr. Pr. Domanskienė.
Ji nurodė, kad vienaip vaiko dė
mesį apibūdina psichologai, ki
taip mokytojai, kurie dažniausiai
galvoja, kad dėmesį gerą
rodo
drausmingieji. Bet ne visada dė
mesys rišasi su drausmingumu.
Norint išlaikyti vaiko dėmesį, tei
kia gerai pasiruošti, patraukti jo
dėmesį ir jį išlaikyti. Daugelis dė
mesio problemų kyla dėl nepa-

IŠEIVĖS

KELIU

Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių ii Lietu
vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusk
Spausdino Litho-Art, Kanada, 1978 m. Išleido k F.
Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chieago, III. 60629
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KAŠTAI I
Tumas — Vaižgantas. Daiiiluauašaa — Jakštas.
Donelaitis. Daukantas. Vatante.

TRAGEDIJA AIKŠTĖJE
Baranauskas. Pietaris.
Chicagos miesto centre į ro
Redagavo AUNA SKRUPRKPl^u^TE ir
tušės aikštę — Daley Plaza —
iš gatvės įšoko automobilis ir
ČESLOVAS GRJNCEVTČffUS
sužeidė tris žmones, kurie nu
Išleido | Laisvę Fnartas lietuviškai kultūrai ugdyti. Apvežti į Northwestem ligoninę.
| lankas ir viršelis Adoa Koinalialtfri - Sotfcavfcnėa.
“Spindulys” vaidintojai, Automobilio vairuotojas J. Stevenaon surakintomis rankomis
Spausdino ‘Draugo” spaustuvė. Kietais viršeliais, 562
rugsėjo 6 d.
Nuotr. P. Malėtts išvestas ii aikštis.
= pusi. Kaina su persiuntimu $16.10. Illinois gyventojai dar
prideda 90 ct. valstijos mokesčio.

I
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Etiopija įsiveržė į

Iš „Aušros" nr. 19 (59)

Somaliją

Nairobi. — Somalija skundžia
si, kad Etiopijos armija, remia
ma karo aviacijos, įsiveržė į jos
teritoriją. Mūšiai vyksta 27 my
lių ruože. Somalijos ambasado
Niekas nenorėjo eiti į bolševikų kariuomenę
rius Waahingtone sakė, kad į
vakarą susišaudymas sustojo, o
šauliai, tarnavę Plechavičiaus ka kovoje). Rokiškio valsč. p. vadu Valstybės departamente žino
VLADAS KALPOKAS
riuomenėje ir Lietuvos savisau buvo išrinktas Juozas Gasiūnas ma, kad etiopai buvo sulaikyti ir
1944 m. vokiečiams iš Lietu gos daliniuose. Miškuose vyrai iš iš Palukšnių km. (žuvęs k.). Obe atstumti.
vos pasitraukus, Lietuvą vėl oku pradžių planavo kaip ir ką da lių valsč. p. vadu buvo išrinktas
pavo rusų kariuomenė. Greit po ryti. Nebuvo vadų, nebuvo ryšių Povilas Streikus, vėliau bolševi
okupacijos bolševikai apskričių su kitais Lietuvos valsčiais ir aps kų sugautas ir nuteistas mirti.
Lietuvos partizanus labai rėmė
centruose įsteigė karinius komi kritimis.
ūkininkai:
šelpė maistu, ayalynę,
sariatus. Po dviejų savaičių kari
Laimė nusišypsojo nelauktai.
niai komisariatai paskelbė vyrų Buvo sužinota, kad Panemunio drabužiais. Daug kaimo gyvento
Beirutas. — Į Amerikos am
mobilizaciją į rusų kariuomenę valsčiuje yra pasilikęs buvęs Lie jų sekdavo kariuomenės judėji basadorių Libane John Dean
nuo 18 iki 55 m. amžiaus. Rau tuvos karininkas Kalpokas. Jis mą, vietinės valdžios veiksmus, buvo paleisti šūviai iš kulkos
doni mobilizaciniai lapeliai ru jau buvo subūręs trijų valsčių nuotaikas ir tuojau pranešdavo vaidžio ir mesta granata, bet jis
Atėjus
žiemai, liko nesužeistas, niekas nenu
sų ir lietuvių kalbomis buvo iš vyrus. Į Kalpoko armiją jau bu partizanams.
daug
ūkininkų
partizanus
laikė kentėjo. Išgelbėjo automobilio
kabinėti visur. Tad ir mūsų ap vo stoję Panemunio, Pandėlio ir
skrities vyrai (tada gyvenau Ro Skapiškio valsčių vyrai. Pas va savo namuose, juos maitino ir neperšaunamo stiklo langai.
kiškio apdkr.), kurių amžius tin dą nuvyko Juodupės, Rokiškio ir saugojo.
Šiaurės Lietuvos partizanų va
ka, visi turi prisistatyti i karinį Obelių valsčių atstovai, prašyda
das
Kalpokas greit susisiekė su
komisariatą. Nuvykau ten ir aš, mi priimti ir juos bendrai ko
nes tikrai žinojau, jog dėl tam vai su bolševikais. Jis sutiko. Da daugelio Lietuvos apskričių parti
■tikrų priežasčių manęs į kariuo vė nurodymus, ką reikės daryti, zanais. Centrinis partizanų šta
Londonas. — Britanijoj be
menę neims. Kaip gražu, kad iš kaip kovoti, kaip ateityje palai bas buvo įsteigtas Biržų girioje.
darbių
skaičius pasiekė 2 milijo
12 rokiškio valsčių su maždaug kyti ryšius. Tada mūsų atstovai K šio štabo buvo vadovaujama
nus.
Tai
pirmas atvejis nuo de
40000 gyventojų atvykome tik 7 grįžo į savo būrius, padarė susi Rokiškio, Kupiškio, Joniškio, Pa
presijos laikų, 1980 dešimtme
vyrai. Ir iš šio skaičiaus nė vie rinkimą ir labai džiaugėsi, kad nevėžio, Anykščių ir Zarasų aps
čio, ir sudaro 8.3 proc. visos
nas netikome j (kariuomenę. Po turės tokį puikų vadą ir bus ne kritims. Centrinio štabo viršinin
darbo
jėgos. Už Britaniją di
ku buvo paskirtas Kalpokas. Dėl
komisijos gavę dokumentus, va vieniša.
desnį
procentą
bedarbių turi tik
Pagal vado nurodymus buvo jo sumanumo tose apskrityse bol
žiavome namo su džiaugsmu. Ma
Belgija ir Airija.
tėme, kad lietuviai neskuba klau išrinkti valsčių koviniai vadai. ševikų valdžia buvo tik oficia
liai,
o
faktinai
viešpatavo
parti

syti naujų atėjūnų. Keista, kad i Juodupės valsč. partizanų vadu
— Britų laivas, šiaurės aši
kariuomenę nestojo net vietiniai buvo išrinktas stud. med. Mulo- zanai.
galio leduose įstrigęs prieš 127
(Bus daugiau)
rusai, kurių mūsų krašte buvo iš kas iš Vištagerklio vienk. (žuvęs
metus, dabar atrastas užsikon
tisi kaimai.
servavęs, nesugadintas.

Iš partizaninio judėjimo Lietuvoje

Atentatas prieš
Amerikos ambasadorių

Britanijoj 2 mil,
bedarbių

Maždaug po mėnesio vėl buvo
kartojamas vyrų šaukimas. Bet
šį kartą valsčiaus valdžios atsto
vai, apylinkių pirmininkai ir sek
retoriai, milicijos darbuotojai ir
tarnautojai iš apskrities centro
vaikščiojo po kaimus ir mieste
lius, nešiodami mobilizacijos šau
kimus. Bet ir tai jiems nesisekė.
Apie mobilizaciją daug ką per
spėjo kai kurie milicijos darbuo
tojai. Todėl vyrai, pamatę atei
nančius pareigūnus,* tuojaus pa
sislėpdavo. Šaukimus pareigūnai
nešiojo apie dvi savaites,. bet
juos mažai kam įteikė. Sadamus
reikėjo grąžinti į valsčius. Pana
šiai dėjosi visoje Lietuvoje. Res
publikos karinis komisaras infor
mavo Lietuvos Komunistų parti
ją ir vyriausybę apie esamą pa
dėtį. Lietuvos bolševikinė val
džia bijojo
apie tai pranešti
Maskvai. Tų pat metų spalio mėn.
įvykęs Komunistų partijos CK ple
numas priėmė nutarimą organi
zuoti šaukiamojo amžiaus vyrų
gaudynes.
1944 m. lapkričio
mėn. iš apskričių centrų, vals
čių tarnautojų ir kareivių buvo
.sudarytos ginkluotų aktyvistų
grupės vyrų gaudynėms. Po kai
mus ir miestelius naršė ginkluo
ti bolševikai ieškodami vyrų. Su
gauta labai nedaug. Mat prieš
gaudynes vėl buvo duota žinia
apie gresiantį pavojų. Gaudynės
vyko nakčia. Kai kur gaudytojus
vyrai pasitiko šautuvų ugnimi.
Drąsus vyras Petras Garška iš
Sodelių km., Juodupės valsč, pa
matęs besiartinančius gaudytojus
prie sodybos, atidengė ugnį iš ka
riško šautuvo. Nuo jo taiklios
Šaulio rankos krito trys bolševi
kai. Tik gaifla, kad po nelygios
kovos žuvo ir pats Garška. Gau
dynės truko ilgai — beveik kas
savaitė, kol pasibaigė karas. Per
gaudynių susišaudymus žuvo Ka
majų valsč. partorgas Baronas ir
to pat valsč. saugumo viršinin
kas Bušujevas bei draudimo agen
tas Baltrūnas.

Kun. Sigitas Tamkevičius nesuimtas
Žiniomis iš Lietuvos, Saugumas stengiasi perduoti neteisingas informacijas
užsieniui, kad jas skelbtų laisvasis radijas ir tuo būdu sumažintų jo pasitikėjimą.
Kun. Sigitas Tamkevičius dar
nėra suimtas, nors taip anksčiau
buvo paskelbta laisvojo pasaulio
spaudoje. Rugpjūčio pradžioje jis
du sykius buvo šaukiamas vykti
į Maskvą pasiaiškinti. Abu sykius
atsisakė važiuoti. Kai po antro
pašaukimo Lietuvos saugumas
bandė jį prigrasinti, kad vyktų
į Maskvą, jis jiems atsakė: ,Jei
gu jums manęs reikia, patys ga
lite pasiimti. Juk turite savo
transportą“. Kun. Tamkevičiaus
bute neseniai buvo daroma kra
ta, 'kurią vykdė net dešimt sau
gumiečių. 'Paimta apie 300 paski
rų daiktų. Saugumiečiai labai rū
pestingai tyrinėjo kiekvieną po
piergalį, ieškodami tokių užrašų,
kurie gali būti panaudojami “Kto
nikoje“, tačiau nieko nerado.
Nors paskutiniu metu nė vie
nas kunigas nebuvo suimtas, bet
didelis pavojus gresia kun. Alfon
sui Svarinskui ir kun. Sigitui
Tamkevičiui.
Saugumas
jau
buvo daugmaž pareiškęs, kad po
Olimpiados ir kai išvyks užsie
niečiai turistai, t. y. rugsėjo mė
nesį, prasidės „valymas“.

Suimtos trys'vienuolės

Už „Kronikos“ perrašinėjimą
dabar yra suimtos trys vienuolės.
Dvi jų — Navickaitė ir Vitkaus
kaitė (ne Vilkauskaitė, kaip kai
kur buvo rašoma) yra tos pa
čios kongregacijos. Trečia sesuo,
iš kitos
bendruomenės,
buvo
areštuota visai neseniai, grįžtant
į namus po apsilankymo pas Nijcflę Sadūnaitę. Saugumas vienai
iš suimtųjų pareiškė, kad antros
Sadūnaitės jau nebus. Bylos bus
keliamos ne dėl „Kronikos“, nors
faktinai ši yra suėmimo priežas
tis, bet dėl sufabrikuotų krimi
nalinių nusikaltimų. Tuo būdu
nuteisti asmenys negalės tapti
didvyriais ir juos galės kalinti
drauge su kriminalistais. Jie net

Saukiamojo amžiaus vyrai, ma
tydami pavojų, kad gaudynės
nesiliauja, nutarė paimti gink
lus ir stoti kovon su bolševikais
dėl Lietuvos laisvės atkūrimo.
Ginklų būta nemažai. Jų turėjo neturės teisės vadintis politiniais

kaliniais. Pavyzdžiui, viena iš su
imtų vienuolių, kuri buvo ypa
tingai veikli ir sumani religinėje
apaštalinėje verkioje, bus teisia
ma už veltėdystę.
Taip pat visai neseniai buvo
suimtas dr. Statkevičius, pasau
lietis psichiatras, vienas iš Hel
sinkio grupės narių nuo pat jos
įsteigimo. Jis uždarytas į psichiat
rinę ligoninę. Tai viena iš bai
siausių bausmių, nes ten gaili lai
kyti neribotam laikui, per prie
vartą leidžiamais vaistais sužalo
ti asmens fizinę bei psichinę pu
siausvyrą. Jis lieka visiškai betei
sis ir negali niekam pasiskųsti ar
apeliuoti.

Pastangos sulaikyti „Kroniką“

Saugumas daro labai dideles
pastangas sustabdyti „Kroniką“
bei lietuvių disidentų veikimą,
{vairiais būdais bandoma sumai
šyti tenykščią ir laisvojo pasau
lio visuomenę,
perduodant ne
visai tikslias žinias iš Lietuvos,
pvz. apie kun. Tamkevičiaus su
ėmimą. Tyčia perduodamos ne
teisingos informacijos, kad būtų
skelbiamos per Vatikano radiją
ir Amerikos balsą, kurių žmonės
Lietuvoje labai klauso. To viso
tikslas yra — suklaidinti kflausytojus ir sumažinti jų pasitikėji
mą užsienio įstaigomis. Be to,
norima sudaryti įspūdį, kad ži
nios apie tikinčiųjų persekiojimą
Lietuvoje iš viso yra tušti ple
palai, kuriems neverta tikėti.
Ateityje reikėtų atidžiau patik
rinti žinias, gautas iš Lietuvos
prieš paskelbiant viešai. Patiki
miausias žinių šaltinis ligi šiol
yra pati „Kronika“, ir todėl prieš
ją saugumas taip stipriai kovoja.
Paskutiniu metu neleidžiama nie
ko išsiųsti iš Lietuvos, ir visa kas
ateina iš užsienio, smarkiai kra
toma. „Kronikos“ pervežimas į
Vakarus darosi vis sunkesnis.
Iš Lietuvos išvykstantieji turis-

tai yra tikrinami daug atidžiau
negu bet kada praeityje. Krato
mi rankinukai ir piniginės, ap
žiūrimas kiekvienas popiergalis
bei nuotraukos, skaitomi asme
niški laiškai, peržiūrimas adresų
knygutės. Žodžiu, iščiupinėjama
viskas, kas tik gali būti bent
kiek panašu į „Kronikoje“ talpi
namas žinias. Šis patikrinimas at
liekamas Vilniaus aerodrome, o
Maskvoje geru maistu ir malo
niu patarnautojų šypsniu ban
doma atitaisyti turistų įspūdžius
prieš išvykstant.
Į Kauno kunigų seminariją šie
met prašė įstoti 36 kandidatai.
Valdžia nubraukė 19, leido pri
imti tik 17. Manoma, kad leis
priimti dar kelis, iki 20. Tačiau
kai tik jaunas vyras pareiškia
norą tapti kunigu, tuojau ver
buojamas bendradarbiauti su val
džia. Visi klierikai patiria
šį
spaudimą, kuris ypač sustiprina
mas
paskutiniuose
kursuose.
Drąsesnieji atlaiko, bet ne vi
siems leidžia baigti.

Gdanskas (vok. Danzig), kur prasidėjo Lenkijos darbininkų streikai.

(Prieškarinė nuotrauka)

Lenkijoj darbininkai tebestreikuoja
Valdžios atstovas sako, kad susitarė visais klausimais, išskyrus vienu, svar
biausiu — laisvai renkamų unijų steigimu; darbininkai sako, kad susitarta ir tuo
klausimu.
Gdanskas----- Vyriausybės ats
tovas, vicepremjeras Mieczyslaw
Jagielski sako, kad su streikuo
jančių darbininkų vadais susi
tarta visais klausimais, išskyrus
vienu — laisvai, demokratiškai
renkamų unijų steigimu. Darbi
ninkų reikalavimai bus disku
tuojami dabartinių profesinių
sąjungų (valdžios skiriamų pa
reigūnų)
ribose. Darbininkai
tačiau tvirtina, kad valdžia pa
žadėjo steigti laisvas unijas, ir
belieka tartis tik techniškais
reikalais.
Užsienio korespondentų ma
nymu, partijos vadas Edward

Maskva: dėl streiko
kalti Vakarai
Maskva. — Sovietų Tass kal
tina “antisocialistinius elemen
tus”, kurie suorganizavo ir pa
laiko Lenkijos streiką, norėda
mi Lenkiją išstumti iš socialis
tinio kelio. Vakarų propagan
da stengiasi tą ugnį dar labiau
įpūsti.
Labiausiai kaltinama
Vakarų Vokietijos informacijos
sistema, vokiečių “revanšistai”.

Gierek vargiai išliks savo vieto
je, nežiūrint kaip tas streikas
baigsis.
Laisvos unijos komu
nistiniam bloke nežinomas atsi
tikimas. Toji reforma palies ne
vien uosto darbininkus, bet
“kaip banga užlies visą Lenki
ją”. Tas pats gali vėliau atsi
tikti ir kitose satelitinėse val
stybėse. Sovietai gali nelaukti,
kol tas procesas palies mases,
gali kokiu nors būdu įsikišti,
įsibėgėjimą sustabdyti.
Wroclawe sustreikavo 30 fab
rikų 80,000 darbininkų. Iš viso
streikas palietė apie 300,000
žmonių.
Vien Baltijos uostuo-

se daugiau negu 200,000. Jie
pagarbiai išklausė
kardinolo
Wyszynskio kalbą ir prašymą
baigti streikus, nekelti riaušių ir
neužmiršti, kas stovi už Lenki
jos durų, bet streikas bus tęsia
mas iki galutinio laimėjimo,
tvirtina darbininkai.

Kubos patarėjai
Afganistane

Kabulas. — Kubos kariniai
patarėjai Afganistano armijoj
yra geresni nei sovietų. Jie ži
no, kaip reikia ruošti partiza
nus, turi daug praktikos iš An
golos partizaninio karo metų ir
dabar pataria, kaip kovoti su
Paryžius. — Prancūzijos uos jų partizanais. Kiek jų yra Af
tai atidaryti, bet su žvejais ne ganistane, dar nežinoma.
pavyko susitarti. Jie savo lai
vais buvo užblokavę ne tik At
lanto, bet kai kuriuos ir Vidur
žemio jūros uostus. Juos nu
varė karo laivynas.
Indijoj riaušėms priežas
— Du trečdaliai visų lėktu tys gali būti net paprasti gan
vų nelaimių esti dėl žmogaus dai. Neseniai šiaurinėj Indijoj
kaltės, piloto ar jo pagelbinin- riaušėse žuvo 140 žmonių tik
ko, paskelbė Amerikos tran- pasklidus gandams, kad hindusportacijos saugumo taryba.
sai pravarė pro muzulmonų me
četę būrį kiaulių.
Kiaulė muzulmonams yra labai nešvaros
gyvulys.

Prancūzų uostai veikia

Riaušėse dėl kiaulių
žuvo 140

— Zimbabwė8 ministeris pir
mininkas Mugabe lankėsi Val
stybės departameite, Kongrese
ir Baltuosiuose rūmuose, visur
prašydamas ekonominės pagal
bos, bet nedaug ką laimėjo.
Kartu ieško pritarimo ir savo
ginčuose su Pietų Afrika Nam.
bijos klausimu.

KALENDORIUS

Rugpjūčio 29: Ipatijus, Sabi
na. Gaudas, Taugailė.
Rugpjūčio
30:
Bonifacas,
Teklė, Kintenis, Augina,
Saulė teka 6:12, leidžiasi 7:81.
ORAS
Jeruzalė Šiandien. Senojo Testamento psalmistas kadaise kalbėjo: “Jei užmiriiu tave, Jeruzale, tebūna užmiršta ma
no dešinė! Teprilimpa mano liežuvis prie mano gomurio, jei ai neminėsiu tavęs, jei nestatysiu Jeruzalės aukščiau
už kiekvieną mano linksmybę”
Dėl Jeruzalės ir dabar Izraelis žada kovoti iki paskutinio

Chicagoj ir apylinkėae: karš
ta ir drėgna, apie 92 laipsniai.
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MOŠŲ IŠKILIEJI VEIDAI
Joe Keamy yar 22 m. amžiaus ir
klubui priklauso jau septynetą
metų. Žeidžia gynėjo pozicijoje,
turi aukštą ūgį, gerai dirba su
galva puikiai skirsto kamuolį ir
esmėje yra komandinis žaidėjas.
Su visais gerai sugyvena ir visų
mėgiamas. Šią vasarą baigė kūno
kultūrą Eastem Illinois universi
tete.
Red. Pastaba: Visi Lituanicos
žaidėjai, išskyrus J. Ringų, buvo
pristatyti paties klubo pirminin
ko Ged. Bielskaus.

klubą įsijungė ne vienas.
Su
juo prieS devyniolika metų at
ėjo beveik visi Marąuette Par
ko lietuvių parapijos mokyklos
7 ir 8 skyriai. Pradėjęs nuo
jaunučių komandos centro puo
lėjo pozicijos, Julius yra žai
dęs visose pozicijose, daugiau
sia puolime. Paskutiniu metu
žaidžia gyniku ir yra vadinamas
žaidėjas “su galva”.
Žaisti komandoje, ypač pir
moje, yra daug norinčių. Bet
komandoms vadovauti, jas tre
niruoti, ypač prieauglį, — am
žinas trūkumas savanorių. Ju
lius, studijuodamas mediciną ir
žaizdamas pirmoje komandoje,
tris metus treniravo jaunučių
komandas ir buvo jų vadovas.
Daugelis tėvų pastebėjo, kad
futbolas ir mokslas neblogai de
rinasi. Televizija ir trinimasis
užkampiais laiką suėda. Kele
tas iš buvusių Juliaus jaunučių
gavo stipendijas už futbolo žai
dimą studijuoti universitetuo
se. Tik kažin ar tas išeis į ge
rą: perdaug pasidarys diplomuo
tų futbolininkų. Kas gatves bešluos?...

Be futbolo žaidimo, dr. Julius
Ringus dalyvauja Jaunimo cen
tro tautinių šokių ansamblyje.
Čia jis susirado sau ir žmonelę
Lidiją, su kuria augina sūnelį
Vytuką, neabejotiną futbolinin
ką ir dar neapsisprendusią duk
relę Austę.
Dirba Chicagos
universiteto ligoninėje.
J. Juška

Joe Keamy

Kad Lituanicos futbolo klu
bas sulauktų trisdešimtmečio,
turėtų savas patalpas ir rungty
niautų aukščiausioje Chicagos
klasėje, didele dalimi tas pri
klauso nuo dabartinio klubo pir
mininko ir pirmos komandos
vadovo inž. Ged. Bielskaus ir
jos žaidėjo dr. Juliaus RingausApie pirmąjį jau minėta birže
lio mėn. šioje pačioje vietoje.
Apie dr. J. Ringų paminėsime
dabar tų aprašymų pabaigoje.
Julius Ringus į Lituanicos

FUTBOLAS
LITUANICA — WTNGED
BULL 2:2

Praėjusį sekmadienį Lituani
cos komanda žaidė Marąuette
Parke pirmąsias rudens rato
rungtynes prieš arabų komandą
Winged BulL Dėl dviejų susi
žeidusių ir dėl kelių neatvykusių
žaidėjų ,— studentų Lituanica
žaidė su keliais atsarginiais, ku
rie sukovojo labai ryžtingai.
Žaidimo pradžia nieko gero ne
žadėjo, nes W. Bulis apie 15
minučių laikė užgulę Lituanicos
aikštės pusę. Dėka vartin. Bal
čiūno užtikrinto žaidimo sve
čiai, nieko nepešę, patys išsikvė
pę, atlyžo. Žaidimas pasidarė
lygus. Lituanicos žaidėjai šį
kartą nesileido į kamuolio vedžiojimąsi, bet staigiomis pa
kuotėmis ir žaibiškais Pikšrio
praėjimais kraštu sudarė nema
žai pavojaus ir W. Bull vartams.
Puslaikiui baigiantis Alg. Krygeris įšovė puikų įvartį.
Antrojo puslaikio pradžioje
svečiai išlygino 1:1, bet tai nė
kiek nepalaužė mūsų jaunos ko
mandos ryžto. Puslaikio vidu
ryje H. Jenigas pasekmę pakė
lė 2:1 Lituanicos naudai ir tai
lyg užkirbino fiziniai stipresnius
ir techniškai pranašesnius ara
bus, kurie be pasigailėjimo vėl
užgulė Lituanicos vartus. Toks
užatakavimas ne tik išvargino

metams
Chicago ir Cook County $40.00
Kanadoje ............ U.S.A
40.00
Užsienyje ........................... 40.00

Kitur .—.*............... ...

38.00

Savaitinis ......

25.00

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

■■■■■

y2 metų 3 mėn.
$22.00 $15.00
22.00
15.00
22.00
15.00
20.00
13.00
____
15.00

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

• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:00, šeštadieniais
830 — 12.-00

Bačinskienė su trofėja tarp abiejų finalistų brolių Grinių. Kiti iš kairės: K. Bašinskas, D. Stankaitienė, R. 2i-

lionienė ir pirm. A. Bakaitis,

Nuotr. Z. Degučio

ro milijono dolerių, iš Buenos Ai- dijas ir jas sėkmingai baigė.
tos sumos paskolino iš krašto
Vytautas A. Krddčiūnas
ko
E.
Griniui
ir
Ragaitei,
kai
ir eilę gerų rungtynių. Gal tik buvo rungtynės tarp M. Tallatsporto
sąjungos,
kitą
dalį
surinks
ne visai priderėjo, kad po dvie Kelpšaitės iš Peorijos ir Tau- esant pasekmei 3-3, jie laimėjo
IŠVYKA l AUSTRALIJA
iš Maradonos loterijos ir iš ver
jų metų pertraukos (gal ne dėl raitės iš Chicagos. Pirmoji pui paskutinį žaidimą.
Po septynių mėnesių pasitari
buojamų 5000 rėmėjų, kurių kiek
savo noro) vėl pasirodė broliai kiu ir aštriu žaidimu laimi 8-4.
mų ir susirašinėjimų tarp PLB
PABALTIEČIŲ PIRMENYBĖS
vienas
turėtų įnešti po 1000 dol.
Lengvai
laimėjusi
kitas
rungty

Griniai ir nušlavė pirmas ir
(Pasaulio Lietuvių BendruomeJas organizuoja Clevelando Žai
antras vietas vyrų vienete, dve nes, paskutinėse ji sutinka L.
(Nukelta į 4 pat)
Kaip esame rašę, šį žaidėją vi
jete ir mišriame dvejete. Jie, Ragaitę, kuri taip pat buvo be bas rugsėjo 6 - 7 d. Harold 7
atrodo,
lyg pasinešę pradėti pralaimėjimo. Tų dviejų rung Clark aikštėse, South Marginai liojo F.C. Barcelona ir Turino Junaują erą, užbaigdami Solio ir tynės buvo netikėtai lygios ir Rd. Cleveland, Ohio. Pradžia ventus su astronomiškais pasiūly
Advokatų Draugija
įdomios. Ragaitė pirmą kartą šeštadienį 9:30 A.M., registraci mais, bet Argentinos Futbolo Są
Kolio dominavimą.
VALDEMARAS BYLATEIS
junga jo išvykimą užvetavo.
prie savo gero stiliaus pridėjo ja nuo 8:30 A.M.
Pereinamoji trofėja gerose
Registraciją priima iki rugsėjo
koncentraciją ir norą ir turėjo
IB
rankose
— Tostoo, buv. Brazilijos rink
6-6. Deja, to neužteko ir M. 3 d. A. Bielskus, 3000 Hadden
VINCAS BKIZGYS
Vyrų A klasėje iki pusfinalių Tallat-Kelpšaitė nusineša per Rd., Euclid, Ohio, 44117, telef. tinės žvaigždė, vad. net baltuoju
Teisių daktarai
Pelė, baigė medicinos mokslus ir
216-481 7161.
buvo tik viena gera kova tarp galę 8-6.
2458 W. 69th St, Chicago, Iii.
Keletas čikagiškių jau planuo tapo gydytojas. Jo futbolo karje
favorito — Seputos iš Detroito
Visi teL 778-8000
Gerų kovų buvo ir dvejetuo ja važiuoti ir dalyvauti. Žinoma, ra buvo nutraukta, sužeidus jo
ir R. Grybausko iš New Yorko.
Valandos
pagal susitarimą
se. Vyrų dvejete gerą kovą jei broliai Griniai pasirodys, tik akį. Iš savo sporto reikmenų krau
Paskutinysis geresniu servavidavė Šeputa ir Šukys broliams riausiai, padarys panašiai kaip tuvės jis finansavo medicinos stu
mu ir agresyvesniu žaidimu lai
Grimams, o staigmeną patiekė St. Solys pdarė jau keletą kartų,
mi pratęsime 9—8 ir lengvai
F. Kalamadokas su Patterson, nunešdamas vyrų venetą, dve
įveikęs kitus du priešininkus,
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
paklupdydami R. ir V. Grybaus jetą ix mišrų dvejetą.
DR. K. G. BALUKAS
patenka į pusfinalį- Kitų trijų
kus 10-8. Tačiau jie krenta prieš
OR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
grupių laimėtojai neranda rim
TRUMPAI
A. ir T. Kolius, kurie atsiduria
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
tesnio pasipriešinimo, ir štai
finale prieš brolius Grinius. Šie
1443
So.
50th
Avė., Cicero
6449 So. Pulaski Road (Craarford
— D Marodona, atrodo, liks
vienoje pusėje susitinka per
žaidžią agresyviai ir su entu Argentinoje bent dar dvejiems
Medical Building). Tel. LU 5-6446 Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet
nykštis meisteris T. Kolis ir Ed
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
ziazmu ir užtikrintai laimi 6-4, metams. Už tai jis gaus pusant
vardas Grinius. Klasiška kova,
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811- 6-3. Mišrus dvejetas taip pat
daugumoje iš galo aikštės, duo
davė įdomių kovų. Įdomiausia luntnuiiiiiniuiiuiuiiiiimniiiuuiiHtiik
DR. WAtTER J. KIRSTUK
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
da eilę gražių momentų ir bai
gal buvo tarp P. Rago ir Račiū
Lietuvis gydytojas
ŠOPHIE
BARČUS
giasi pelnyta Edvardo pergale
DR. PETER T. BRAZIS
naitės prieš R. Grinių ir Žemai
3925 West 59th Street
RADIJO
ŠEIMOS
VALANDOS
6-3, 6-4. Antroje pusėje R. Gry.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai., pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
tienę. Pirmieji vedė net 7-4 ir Lietuvių kaioa: nuo pirmaaiemo l<u
bauskas bando savo laimę prieš
2434 West 71st Street
bereikėjo vieno žaidimo. Jie penktadienio perduodama nuo 4:00 Vai.; pirm., antr.. ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
uždaryta
kitą dvynuką Ričardą. Pirma
pralaimėjo pratęsime 8-7. Kito vai. p.p. iki 5:30 vaL p.p. per tą pa vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
me sete jis žaidžia su pasitikė
je E. Grinius su Ragaite ne čią stotį, Šeštadieniais ir sekma
DR. IRENA KURAS jimu ir laimi 6-3. Tačiau kiti du
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
sunkiai įveikia visus, o pusfi dieniais nuo S:3o iki «f:3U vai. ryto.
setai priklauso Ričardui, kurio
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
Telef. 494-2413
nalyje ir R. Grybauską su M.
DR. EDMUND E. CIARA
SPECIALISTĖ
tikslesnis ir gudresnis žaidimas
1490 AM.
OPTOMETRISTAS
Tallat-Kelpšaite 8-3.
Finale
MEDICAL BUILDING
atneša jam pergalę 6-4, 6-2.
7150 S. MAPLEVTOOD AVĖ.
2709 West 51st Street
graži kova turėjo būti sutrum
3200 W. 81st Street
Baigmėje įdomi broūų dvikova
CHICAGO, ILL. 60629
Tel. - GR 6-2400
pinta dėl tamsos. Pergalė atite llllHIIIIIIIIIilIimilllllIIIIIUlUIUUUlIUlIlI
Vai. pagal susitarimą: pirmad, ir ketv 1-4 ir Vai : Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p
baigiasi Edvardo pergale 6-4,
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai Ofiso tel RE 7-1168; rezid. 239-2919
6-3. Jam ir atitenka pereina
moji a. a. E. Bašinsko prisimi
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Ofs tel. 735-4477; Rez. 246 2839
nimui trofėja, kurią įteikė pati
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. E. DECKYS
ponia Bačinskienė. Ji atiteko į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
geras rankas ir pelnytai
Specialybė — Nervu ir
- Specialybė vidaus ligos

1905 ® OUR DIAMOND

Dr. Julius Ringus

mūsų žaidėjus, bet ir kai ku
riems, net ir užgrūdintiems, Li
tuanicos gerbėjams pritrūko
kvapo. Girdėjau guodžiantis:
‘ ‘Jei dabar negausiu širdies prie
puolio, gyvensiu šimtą metų”.
Nors W. Bull puslaikiui baigian
tis įšovė nelaikomą išlyginamąjį
įvartį, bet, ačiū Dievui, neteko
girdėti, kad kas būtų dėl to
gavęs bet kokią ataką,
žai
džiant tokiu atjaunintu sąstatu
prieš major divizijos lyderį ir
sužaisti 2:2 — Lituanicos ko
mandai tokia pasekmė didelė
moralinė pergalė. Lituanica su
kovojo pasigėrėtinai. Nėra vie
tos pesimizmui.
Rezervas irgi sužaidė 22.
Įvarčius pelnė R. Galėnas.
Šį sekmadienį rungtynių ne
bus.
J. J.

LAUKO TENISAS
Broliai Griniai šluoja viską
Kaip a. a. E. Bačinakas buvo
visų mėgiamas, taip jis mėgo
tenisą. Taip ir priderėjo, kad
antras turnyras jo prisimini
mui, gal ne toks skaitlingas,
buvo gero lygio ir sklandžiai
pravestas paties klubo pirmi
ninko A. Bakaičio su A. Kušeliausko ir R. žikonienės pa
galba.
Dangus nepagailėjo karališko
oro, o būrys žiūrovų dvi dienas
turėjo progos matyti gero prie
auglio, daugiau, negu bet kada,

Vyrų B klasėje šiemet daly
vių nedaug. A. Kolis užtikrin
tai tvarko visus, įskaitant ir
favoritą Genčių 8-4 ir nusineša
pirmąją vietą. Seniorų klasėje
dvi grupės. Pirmoje A. Kušeliauskas, nesunkiai laimi, įskai
tant ir prieš L. Ragą 8-2 ir pa
tenka į finalą. Antroje V. Gry
bauskui gan gerą kovą duoda
B. Žemaitis iš Springfieldo 10-4.
Baigmėje V. Grybauskas laimi
prieš A. Kušeliauską 10-2.
Moterų klasėje vienoje pusėje
Aglynaitė laimi prieš Žukaus
kienę 8-1, bet turi gerokai pa
sitempti prieš Maurukaitę iš
Clevelando 8-6.
Kitoje pusėje
netikėtai į finalą patenka Ra
čiūnaitė, po įtemptos kovos nu
galėjusi favoritę Žemaitienę iš
Springfieldo. Ji laimi ir pirmą
vietą,
nugalėjusi
Aglynaitę
10-6.

RASSBOOK
SAVINGS

9— us for

AT OUR IOW RATO

AUK R|PAVM»\T
TO < IT VOl
«%( O* -V

Dar geresnę klasę pademon
stravo mergaitės. Gero lygio

2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: pirmad .antrad .ketvirtad ir penktad
3 iki 7 v p p. Tik susitarus

tbl

DR. A. B. GLEVECKAS

tri im, 371-am,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dr. ROMAS PETKUS

Tel. - BE 3-5893

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

Specialybė Akių ligos

Ofisai:
111 NO. WABASH AVĖ.
4200 NO. CENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susitarimą

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

n

Ofiso tel. — 582-0221
Compounded

Owty

DR. JANINA JAKŠEVlClUS

mx) F»4 OuMUyYy

JOKS A

VAIKŲ LIGOS

Mutual Federal
Savings and Loan

gr

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, IU- 60608
Peter Kazanauskas, Pres.

Tel.: 847-7747

■DUMI M»n.TUS.rr 1.4-4 Tbur.b-t Mt. *-l

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

JUBILEE YEAR

1980

2667 W.69th StTMt M 770-4363

l&J.PHARMACY
Utistai. v*an*< hnportuod kvapaM gydomo* AoU* KA
VaiUoJamoe Mdfe, ramentai Ir kt, pbkU t i

Pristatymas nemokamai
ANGELA ir VYTENIS DIRKIAI uvHrM

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS

Valandos pagal susitarimą

2618 W 71«t St. - Tel. 737-5149

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

DR. A. JENKINS

DR. LEONAS SEIBUTIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA

3844 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

2656 W. 63rd Street
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak

6132 S Kedzie Avė Chicago
WA 5 2670 arba 489 4441

Ofiso tel 776-2880. rezid. 448-5545

DR. K. A. JUČAS

Ofiso tei HE 4-2123. namų GI 6-6195

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

įstaigos ir buto tel 652 1381

LIETUVIŠKA VAISTINĖ

DR. FRANK PLECKAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

6441 5. Pulaski Rd.

Pagaliau ir daugiau prieauglio

Jaunių
pirmoje
grupėje
14-metis Stankaitis, lengvai įvei
kęs Glovinaką, ištempia prieš
Liutkų tik 11-10 dėka savo šal
tumo ir neišsemiamos energijos.
Lengvą duoną turi kitoje grupė
je Blinstrubas, sutvarkęs Narkutį ir Remeikį po 10-0. Baig
mėje įdomi dvikova tarp dviejų
blokų “karaliukų” baigėsi kiek
vyresnio
Blinstrubo
pergale
10-7.

Emocinės ligos
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofs tel 586-3166: namų 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA

DIPLOMATE. AMERICAN SOARO
OF FAMILY PRACT1CE

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

DR. IRENA KYRAS

Vai pirm . antrad . ketv ir penktad 2-5 ir
6-7 — iš anksto susitarus

~

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
Vai pirm . antr ketv ir penkt
2 —7) šeštadieniais pagal susitarime

DANTŲ GYDYTOJA

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes

2659 W. 99 SL. CNcsąo

jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien

476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm , antr. treč
ketv 10 iki 6 vai. Šeštad 10 iki 1 vai

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems
prieinamos

Split by PDF Splitter
*

Žodynai — proletariatui ir neišmokusiems
istorijos

Pagrobimai ir žudymai

KRUVINASIS TERORAS
Rašytojas
Dostojevskis
skelbė: “Yra žmonių kaip tig
rų, kurie trokšta palaižyti krau
jo”. Dabar Šitokių žmonių yra
ne tik pavienių, bet susidarė ir
iStisi vadinamų raudonųjų bri
gadų sąjūdžiai, kurie, konku
ruodami su mafija ir kitais
plėšikais, grobia ir žudo visai
nekaltus žmones. Komunistai
savo numatytuose užgrobti
kraštuose, kaip dabar Sal
vadore, žudymais nori sute
rorizuoti patriotinę
visuo
menę, sunaikinti ryžtingesnius
žmones, kad pagaliau gyven
tojai sutiktų SU mintimi — tegu
ateis bet kokia valdžia, kad tik
būtų nors kiek ramesnis gy
venimas.
Gerai informuotas žurnalas
“U.S. News & World Report”
paskelbė tokią reikšmingą sta
tistiką: per praeitą dešimtmetį
(1968 - 1979) teroristų buvo
įvykdyti 1,588 sprogdinimai,
įmestos 456 padegamosios
bombos, pagrobti 263 žmonės,
nužudyti 246 žmonės, ginkluo
tų užpuolimų įvykdyta 188, pa
siųsta sprogstančių laiškų 186,
pagrobta lėktuvų 100, apiplėš
ta bankų 78, įkaitais paimta 73.
Pagal asmenis, prieš kuriuos
buvo nukreipti teroro veiks
mai, žurnalas duoda tokį pa
skirstymą: teroro veiksmai
prieš diplomatus ar diploma
tinę nuosavybę — 273, prieš
kariškių ir karines nuosavybes
— 204, prieš kitus vyriausybių
pareigūnus — 217, prieš verslo
žmones ir įstaigas — 487, prieš
.privačius 166. Per paskutinius
12 metų iš kiekvienų 5 teroro
veiksmų buvo du prieš ameri-kiečius ar jų nuosavybę. 1979
m. teroristai nužudė 12 ameri
kiečių, jų tarpe vieną amba
sadorių. Atrodo, kad ši statis
tika dar net nepilna.
Ir čia vėl prisimena Dos
tojevskio žodis: “Nužudyti dėl
nusikaltimo be palyginimo yra
didesnė bausmė negu pats nusi
kaltimas”. Tai ką besakyti,
kada žudomi visiškai nekalti
žmonės, vien tik kokios rau
donosios brigados gaujos
sprendimu. Prigyvenome lai
kus, kada su Baliu Sruoga būtų
galima kartoti: “Viešpatie, sun
ku žmogumi bebūti”.
Neseniai Atheneum leidykla
New Yorke išleido dabar.pa
saulyje vykstančių pagrobimų
studiją: “Hostages to For
tune”. Ją parašė britė Caroline
Moorehead, buvusi Londono
“Time” bendradarbė, porą
metų gyvenusi Romoje. Šiame
305 psl. veikale ji pateikia me
džiagą, kurią surinko pasi
kalbėjimuose su buvusiais pa
grobtais, su jų šeimomis, su
'policininkais, advokatais,
gydytojais, su saugotojais pa
vojuje esančių ir t.t. Ji pateikia
ir pagrobimų istoriją, in
formuoja apie pagrobėjų išrei
kalautus vaduotpinigius. 1975
m. už paleidimą italų brang
akmenių prekybininko Ottavio
Bulgari buvo sumokėta 12,300,00 dol. O buvo daug tokių atsi
tikimų, kad išplėšus vaduot
pinigius, pagrobtasis buvo
nužudomas. Ypač tie pagro
bimai ėmė gausėti Italijoje, kur
įvairios raudonųjų grupės lenk
tyniauja su mafija.

Ši knyga' apie pagrobimus
intriguoja, bet, galima sakyti,
. rašyta ašaromis ir krauju.
Ypač graudu skaityti smulkius
aprašymus išgyvenimų pa
grobtųjų, kurie kartais būna
prirakinti prie lovos drėgnose
patalpose, laikomi be saulės
šviesos su nuolat užrištomis
akimis, šaltyje, su vašku užli
pintomis ausimis, kad vėliau
pagrobėjų neatpažintų iš kal
bos, kad negirdėtų galinčios
artėti policijos.Ypač daug žiau
rumo parodė raudonosios vo
kiečių gaujos. Gerhor Egolf, 32
m. milijonieriaus sūnus, buvo
prirakintas apleistame bun
kery prie sienos ir paliktas su
šalti.
Valstybės sujudo kovoti prieš
tuos grobimus. Italijoje imta

užšaldyti pagrobtų šeimų in
dėlius, kad negalėtų mokėti
vaduotpinigių. JAV-se yra
sudaromos grupės treniruotų
policijos žmonių, paruoštų viso
kiems galimumams. Japonija
išėmė po 150,000 apdraudos
prieš savo pareigūnų pagrobi
mą. Teroristai irgi kaskart la
biau pasiruošia. Kai kuriuose
kraštuose jau jie turi ant pečių
nešiojamus raketų paleidėjus,
galinčius numušti lėktuvą. Al
do Moro pagrobėjai buvo gink
luoti kulkosvaidiniais šau
tuvais. Kai kas turi prieš
tankinius pabūklus. Rau
donųjų agresorių remiami gro
bėjai plečia tarptautinius ry
šius.
Albuquerque
brangenybių • pirklys George
Steave, nuvykęs į P. Ameriką
pirkti brangenybių, buvo pa
grobtas ir jį laikė pasikeisdami
gaujos nariai: du kolumbiečiai,
keturi argentiniečiai, vienas
čilietis ir viena ispanė.

Darosi sunkiau kovoti, kai
teroristai yra ne kokie pa
vieniai ar bandai priklausą plė
šikai, bet yra apmokomi, ap
rūpinami
ir
siunčiami
gruobuoniškų kolonialinių
tikslų turinčių valstybių.
“Review of the News” skelbia,
kad šiaurės Korėjoje komunis
tų ruošiami teroristai atsiun
čiami iš Meksikos ir Centro
Amerikos. Tas pats žurnalas
skelbia, kad Kubos vadovauja
mi teroristai yra treniruojami
Nicaraguoj,
ruošiant juos
veiksmams Salvadore. Sužeis
tieji teroristai iš Salvadoro
gabenami į Sovietų atsiųstą lai
vą “Antonov An—2”.
Kanadoje leidžiamas
“Speak Up” Nr. 5(57) skelbia,
kad buvusio JAV karo avia
cijos žvalgybos viršininko gen.
George Keegan žiniomis, vadi
namieji studentai, kurie pa
grobė amerikiečius įkaitus Ira
ne iš tikrųjų yra Sovietų
agentai. Sovietų Sąjunga išlei
do dešimtis milijonų dolerių tre
niruodama specialius agentus
tokiems darbams. Kandidatai į
tuos kadrus buvę parinkti iš
Irano Tudeh komunistų par
tijos žmonių. Jie gauna išmo
kėjimus per Teherano ir Švei
carijos bankus.

Pažymėtina, kad, kaip pa
skelbė “Sun-Times”, Washingtono priemiesty Alexandria,
Va., yra kovos prieš terorizmą
židinys, vadinamas Risk
International, vadovaujamas
Roy C. Tucker, 57 m. Jis leidžia
mėnesinį konfidencialų biu
letenį, kurio metinė pre
numerata 960 doL Spausdina
apie 100 egzempliorių. Prenu
meruoja bankai, korporacijos,
JAV vyriausybės įstaigos.
Tucker yra advokatas, buvęs
JAV aviacijos žvalgybos na
rys. Amerikoje auga firmos, ku
rios parūpina šarvuotus au
tomobilius,
sargus,
elektroninius įtaisus, pade
dančius kovoti prieš terorizmą.
Tuckeris savo biuleteniuose
duoda smulkias informacijas
apie teroristų naikinimą įvai
riuose kraštuose.
Pažymėtina, kad ima atsi
rasti atsimetančių nuo teroris
tų gaujų. Rugpiūčio 17 d. iš Vo
kietijos kalėjimo buvo paleistas
buvęs Baader-Meinhof gaujos
narys Horst Mahler, kuris pa
reiškė priėjęs įsitikinimą, kad
revoliucija, į kurią jis buvo
anksčiau įsijungęs, veda tik į
nekaltų aukų žudymą, nenešdama visuomeninės reformos.
Antra tos pat gaujos narė Astrid Proll taip pat skelbia, kad
miestų partizanų žygiai yra
klaida, nes tuo visuomenės
pakeitimo siekiantieji yra ats
tumiami nuo tų žmonių, ku
riuos jie nori pasiekti. Teroristų
vykdomi žudymai ir grobimai
vaizdžiai parodo, kaip supuvu
si komunistinė santvarka, juos
ugdanti ir globojanti, atsis
tojus į tą patį lygį su mafija ir
kitais panašiais sąjūdžiais.
J Pr.

Naujasis pasaulinis Webster žodynas klaidingai aptaria diktatorius
BR. AUŠROTAS
Tikiu, kad, kaip man taip ir
kitam, rašančiam straipsnį ar planeta jau 1975 m. nustojo
skaitančiam kurį nors ne bend .paskutinio diktatoriaus, kai
ro pobūdžio veikalą, tenka ne 11975 m. mirė generolas, dar
vieną kartą užmesti akį į žody vadinamas caudillio, Francis
ną ar į enciklopediją. Gi, pasi co Franco, Madride, šios svar
taiko, kad žodžių prasmė gali bios žinios atspausdintos ne
skirtis nuo tų, kuriuos tas kur kitur, bet visų, o ypač jau
autorius mėgino perduoti skai nų žurnalistų, dažnai nau
tytojui.
dojamame “Webster’s New
Tačiau, mūsajame pasau World, 2nd College Edition”
lyje, pasiskirsčiusiame į dvi (Webster’io naujojo pasaulio,
nesutaikomas stovyklas — 2-ji universitetinė laida ?.
komunistinę (diktatūrinę ir
Straipsnyje nurodoma, kad
demokratinę) laisvų pažiūrų — dienraštis “New York Times”
daugelis sąvokų turi skir šį žodyną savo bendradar
tingas reikšmes. Tad, pažiū biams, štabo rašytojams jau
rėkime, ką reiškia diktatūri pradėjo rekomenduoti prieš 3.5
nės
Rytų
Vokietijos metų. Šiuo metu šiuo žodynu
pavadiniAas. Gi jis yra skam naudojasi “Associated Press”,
bus: Deutsche Demokratische “United Press International”
Republik, ar sutrumpintai — (dvi didžiosios JAV žinių
DDR.. Bet kokia ten vyrauja agentūros) dienraščiai “The
demokratija, kai iš jos bėga Washington Post”, “Los Ange
kiekvienas, kas tik gali, tai aiš les Times”, “The Wall Street
kinti netenka. Ar ką reiškia į Journal“, savaitraštis „Newssovietinis žodis: „išlaisvini week” ir dar daugiau negu 200
mas“? Nepaslaptis, kad, kai įvairių
leidinių
redakcijų.
Sovietų Sąjunga išlaisvina, tai Minimos žinių tarnybos šį žo
tame krašte įsigali diktatūrinė dyną užsispyrusiai naudoja,
vergija.
nežiūrint fakto, kad daugelis
plunksnos bendradarbių jį ne
Paskutinis diktatorius
per daug vertina.
Taigi, jeigu anapus “Ge
Tironai
ležinės uždangos” okupacija
reiškia laisvę, ta^rodos, šiame
Žodyne 158,000 žodžių bei
krašte, kur beveik nėra jokių
suvaržymų ir cenzorių žirklių keliolika trumpesnių apta
išleisti žodyną, objektyviai rimų apie mūsų šimtmečio di
aptariant įvykius ir žodžius, džiuosius tironus. Jie yra: Finebūtų jokios problemos. Ta del Castro. Francisco Franco,
čiau, kaip rašoma “The Ameri Adolf Hitler, Ho Či Minh, Nican Spectator“ rugpiūčio nr. kolai Lenin, Mao Ce - Tung,
Mussolini,
Juozas
psl. 47, “tik tenka stebėtis, Benito
kaip kai kurie redaktoriai ne Stalinas ir Tito. Pagal žo
žino (o gal nenori žinoti) pa dyną, ne visi tironai buvę ly
saulinės įvykių raidos. Pasi giai ...aurū8 ir nekenčiami. Iš
rodo, kad mūsiškė vargšė išvardintų tik trys iš devynių

užsipelnė redaktorių jiems nu
matytų “diktatoriaus” vardą.
Pagal aptarimą, “diktatorius
yra
užgrobęs
nekont
roliuojamą jėgą ir autoritetą,
naudodamas tai tironiškai”.
Tie trys yra nacių - Vokietijos
A. Hitler, B. Mussolini, fašis
tinės Italijos min. pirminin
kas, ir Ispanijos generolas, Fr.
Franco,
vadovavęs
fašistų
sukilimui prieš respublikinę
santvarką. Išskiriant šiuos
išvardintus tris fašistinius
diktatorius, visi kiti likusieji
socialistinių santvarkų despo
tai Websterio žodyne api
būdinti
lyg kokie skautų
organizacijos skiltininkai ar
draugininkai. Taip pvz., J.
Stalinas buvo Sov. S-gos
premjeras (1941-53) ir gene
ralinis sekretorius (1922-53).
N. Imeninas buvo komunistų
partijos įkūrėjas, revoliucijos
vadas nuo 1917 m.; jis taip pat
vadinamas premjeru! Gi, Mao
— Kinijos komunistų vadas,
Kinijos Liaudies Respublikos
min. pirmininkas. Ho Či Minh
— šiaurės Vietnamo preziden
tas. O Castro ir Tito yra “tau
tų vadai, ministrai pirminin
kai, na, ir dar prezidentai.
(Tikrai, “su sviestu komunis
tinės košės neapžaginsi”).
Prezidentai, komunizmas

Šiame Websterio žodyne ir
Ho Či Minh ir Richard Nixon
vadinami prezidentais. Na, ir
koks
pasityčiojantis
paly
ginimas, ar ne tiesa! Pagal to
pačio žodyno nukaltą api
brėžimą, “komunizmas — prielaidinė (hipotetinė) socializmo
pakopa, kurią galima pasiekti
revoliucija ir diktatūra, bet ne

„Kinija yra didelis, bet neturtingas kraštas“. Ūkinių derybų metu tariasi Vakarų Vokietijos
ūkio ministeris grafas Lamsdorffas (kairėje) ir Kinijos vicepremjeras Ku Mu. Derybos vyko
Pekine.
*

ANTRAS
PASAULIS
ALOYZAS BARONAS
(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano)
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Bet šis netikslus, galima sakyti, nelabai mušėjo
specialybę reprezentuojantis smūgis Džiordžui davė
pinigų. Draudimas mokėjo kiek sumažintą algą, o už
piršto skausmą gavo pusantro šimto dolerių.
Kadangi tų pinigų nežinojo žmona, jie visi pateko
Džiordžo dispozicijon ir trečdalis tos sumos buvo
praloštas dar tą patį vakarą, kai jis tą sumą gavo.
Skausmo nuraminimui Džiordžas atėjo pas Tarną ir
čia rado bekenčiančiųjų būrį, kurių troškulys buvo
neproporcingai didesnis už lėšas.
— Kaip pirmadienį saulė teka, aš negaliu
visiems rašyti, skolos vis didėja' — autoritetingai
kalbėjo Tarnas ir, žinoma, niekas per daug negalėjo
protestuoti. Ką čia kalbėti, tai buvo lengvai įrodoma
teisybė ir šito skausmo minučių metu į vidų įėjo
nešinas aprištu pirštu Džiordžas.
— Visi •? nuo manęs, — pakiliai, kaip iš
sakyklos, šūktelėjo, mesdamas dešimkę ant baro.
Įvyko nuostabus pagyvėjimas, kaip bolševikai
teigia, kai partijos bosas salėje trenkia išmintį, kad
kapitalistinio pasaulio žmogus miršta badu. čia
mirė troškuliu garbinga liaudis, ir Džiordžas buvo

Jugoslavijos milicijos kariai, vyrai ir moterys, ruošiami partizaniniam karui.

palaipsniu išsivystymu”.
“Komunizmas yra vyriau
sybės įvesta valdymo forma
Sovietų Sąjungoje, Kinijoje ir
dar
praktikuojama
kitose
socialistinėse valstybėse; jose
yra dirbama pasiekti šią pa
kopą (atseit, komunizmą) vals
tybiniu planavimu, ūkio kont
role ir vienos partijos politine
struktūra. Šioje sistemoje visi
reikalavimai nusilenkia vals
tybės poreikiams, bet ne as
meniškoms žmonių
lais
vėms”.
Totalitarinė
vyriausybė yra tokia, “kur vie
na politinė partija ar žmonių
grupė
diktatūrinėmis prie
monėmis išlaiko visišką kitų
žmonių kontrolę ir draudžia
steigti kitas partijas”.
Mėnraštyje primenama, kad
“Websterio žodyno vyr. redak
torius David B. Guralnik švel
niai nustebo, kai jam buvo
nurodyti nukrypimai į kairę ir
atvirkščiai, liečią diktatorių
aprašymus. Besiteiraujan
čiam asmeniui vyr. red. paaiš
kino, kad “tokie apibūdinimai
yra paremti anglų ir tai liečią
aprašomos tautos kalbos sąvo
komis. Pagal vyr. redaktorių
Hitleris ir Mussolini su Fran
co savo kraštuose buvo vadi
nami diktatoriais.
Straipsnyje pastebima, kad,
girdi,
apgailėtina, kad
totalitarinės
vyriausybės,
vadinamuose socialistiniuose
komunistiniuose kraštuose pa
siekė tokį teisinį laipsnį, kurio
jos tikrai nevertos. „Tiesą
pasakius, "klausia straipsnio
autorius, —būtų įdomu žinoti,
kaip milijonai žmonių, užra
kinti įvairiuose socialistiniuo
se “rojuose”, tikrai vadina sa
vo
premjerus
vadus,
ministerius pirmininkus?”
Tad ir mums, skaitantiems
šio krašto periodiką, netenka
per daug stebėtis, jog jų bend
radarbiai dažnai baltina
komunistus. Čia jiems tal
kininkauja ne tik minėtas žo
dynas, bet ir vyriausi žinių
redaktoriai — prieš komunis
tus negalima neigiamai ra
šyti.

gelbėtojas. Ach, tai buvo balius su triūbomis. Tarnas
pilstė, kad net barzda blizgėjo nuo prakaito. Kartu
čia buvo alaus stiklo atėjęs išgerti klebono giminai
tis, jaunas lietuvis, technikos mokyklos auklėtinis
Pilypas. Jis paprastai negerdavo, bet kai užsikabin
davo, kaip čia sakoma, ant stikliuko, tada tris ar
keturias dienas nesustodavo.
— Ir tu neatsisakinėk, fortuma man šį kartą
neparodė'užpakalio, — kalbėjo Džiordžas, Pilypas
pabandė paklausti ir, kai pradėjo, visos žalios
šviesos atsidarė tolimesnei kelionei.
— Sveikatą, — šaukė Douglas lietuviškai. Jis
nieko nesuprasdavo, ką kiti kalbėjo, bet jie buvo
tokie pat gėrėjai kaip ir jis, ir tie patys kilnūs tikslai
jungė juos visus be tautybių ir religijų skirtumo. Čia
buvo geriančiųjų bendruomenė, pasiryžusi pragerti
savo ir savo artimo pinigus ir dar priedo prasiskolin
ti.
— Viršila, gerk, — pasakė žurnalistas Butkus, —
nėr ko laukt, atidėt, tik šaukimas girdėt
— Ką, jis viršila visą amžių, tu galėtum būti kokio
nors aukštesnio laipsnio, čia visi atvažiavę į Ameriką
po truputį prisidėjo, — rimtai dėstė Pilypas.
— Reikėtų pakelti į kapitonus, — nemirksėdamas
pasiūlė Butkus.
— Reikia tuoj pat įvykdyti pakėlimo procesą, —
tikino Džiordžas, ir jo žodis buvo labai svarus, — tu^
Butkau, rašyk aktą.
Butkus valandėlę pagsdvojo, nuo priėjusio virši
los mušė galvanizmo fabriko rūgštimi.

— Ką manai, — kišo veidą artyn viršila, — aš ga
liu būti ir kapitonas.
— žinoma, — tvirtino Butkus, — juk su Skripkum
vienodai išgeriate, o tas profesionalas kapitonas.
Tarnai, duok popieriaus.
Tumas išplėšė nuo blonknotėlio lapuką ir padavė

NAUJA SAVITA
KNYGA

Šiais metais Amsterdame,
Olandijoje, pasirodė knyga
europietiškos poezijos antro
pasaulinio karo tema. Knyga
195 puslapių ir ją redagavo
Bertus Dijk, o bendradarbiavo
penkiolika
vertėjų.
Šį
almanachą sudaro šių kraštų
eilėraščių vertimai į nederlandų kalbą, kurią kalba 14
milijonų olandų ir 5 milijonai
flamųj! Ispanų,
portugalų,
anglų, Kanados (vienas eilė
raštis), Jungtinių Amerikos
Valstybių (trys eilėraščiai),
prancūzų, flamų, olandų, nor
vegų, danų, vokiečių, austrų,
italų, čekų, jugoslavų, graikų,
bulgarų, vengrų, žydų ir
hebrėjų,
lenkų,
lietuvių,
suomių, rusų eilėraščių ver
timai. Aplamai kraštai per
kuriuos praėjo karo siaubas.
Kadangi redaktorius Amster
damo bibliotekoje neradfo nei
latvių, nei estų poezijos ver
timų, jų atstovų šioje rink
tinėje trūksta.
Redaktorius savo įžangoje
sako, kad jo tikslas buvo
sudaryti istorinę apžvalgą apie
II-jį pasaulinį karą. Lietuvius
šioje poezijos rinktinėje at- .
stovauja trys poetai, kurių eilė- ;
raščius redaktorius išrinko
užtikęs vertimų rinkiniuose
Amsterdamo bibliotekoje; tai
J. A. Jūragis, Salomėja Nėris
ir V. Palčinskaitė. Iš to mato
me, kaip svarbu yra savo
kalbos poeziją versti į kitas
kalbas ir siųsti Europos
didžiųjų miestų bibliotekoms.
Knyga gražiai išleista ant gero
popieriaus Amsterdame,' kaina
nepaminėta. Išleido Gennep
leidykla. Medžiaga rinktinei
paimta iš Amsterdamo uni
versiteto bibliotekos. Olandų
literatūros fondas davė sub
sidijas knygai išleisti. Redak
torius tikisi šitą rinktinę išleis
ti dar ir anglų kalba.
A. T.
* # ♦
— Pasaulio žmonės kalba 2796
kalbomis.
-

pieštuką, kuriuo rašydavo tiek daug veikėjų ir tiek
daug finansinių problemų turintį romaną. Butkus
pagalvojęs parašė: “Kapitonas Ignas Zavičius,
pasižymėjęs visuomenininkas, buvo sunegalavęs ir
dabar vėl grįžo į savo darbovietę”.

Nepaprastai garsiai šaukiąs gėrėjas Stepas
sušuko:
— Šokoladas tu, ne kapitonas.
— Tu palauk, jeigu Butkus sako, kad kapitonas,
tai jis geriau žino, — tikino Džiordžas, — duok,
Tarnai, voką ir ženklą.
Aktorius į visą tai žiūrėjo labai rimtai, jam
atrodė kvaila tyčiotis ir todėl pasakė:
— Butkau,
mesk viską į šiukšlinę, ką čia pradedi niekus.
— Kaip tai, ką čia pradedi? Visokie policininkai
tapo viršininkais, žemės ūkio darbininkai
agronomais, pradžios mokyklų nebaigę studentais, o
ką nors baigę - profesoriais, truputį moką sakinį
suregzti žurnalistais. Pasikeitė vertybių mastas, kas
buvo niekas, tas bus viskuo. Viršila pajėgus išgerti
nė kiek ne mažiau už kapitoną, Skripkų, —
nenusileido Butkus, įdėjo į voką žinią, užrašė
lietuviško dienraščio adresą, užlipdė penkių centų
ženkliuką ir įsidėjo į kišenę.

— O, taip nesidaro, tuoj pat reikia įmesti į pašto
dėžutę, — Džiordžas bijojo, kad Butkus neap
sigalvotų, — aš pats nunešiu.
Baisi baimė sukaustė geriančius. Suk velniai tą
viršilos laipsnį ir raštą, jei Džiordžas ims ir
nebesugrįš.
— Aš nunešiu, — pasisiūlė Kaziukas, bent tiek
prisidėdamas, prie savo bendradarbio iškilios
šventės.

___________________ (Bus daugiau)____________________
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pene. Jia į tą ligoninę atvyko
kaipo ligonis sveikatą taisyti ir
turėjo pereiti per įvairius išty
rimus ir gydymo metodus. Ty
rimai tačiau parodė, kad jo svei
katai nieko netrūksta.

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 29 d.

Vienoje Mastrichto ligoninė
je, Olandijoje, jis užsirašė Van
Wezemael vardu ir skundėsi
inkstų liga. Ten jis buvo net
operuotas ir išgulėjo ligoninė
je du mėnesius. Vieną rytą pa
galiau pradingo iš ligoninės pa
likęs jai apie 20,000 guldenų
skolingas. Olandija apie tokį li
gonį pranešė Belgijos ligoni
nėms, bet tokio Karei Van Wezemael arba Viktoro De Schutter čia ligoninėse nebuvo. Ta
čiau visoms ligoninėms buvo
praneštos to ieškomo
ligonio
ypatingos žymės ir toks ligo
nis atsirado Antverpene.
A, T.

CLASSIFIED
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pentatyti,

ką

biznio, tinka kitam bizniui.

moms.
MOrinto bungakm Brighton Parke.
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par
duoti.
Geras pirkinys.

8kambtat — 776-4956
MARŲUHITE PARKE

SIMAITIS REALTY

MOrinto bungalovr. 5 kamb. Centr. šil
dymas. Garažas. Tik $29,900.

Insurance — lacome Taz
Notary Public

MOrinto. 3 butai ir bizniui ar ofisui
patalpa. Tik $53.500.

MOrinto — C butų. Labai geras in
vestavimui. $89,000.
Medinis — 154 aukSto. 5 ir 354
kamb. 2 auto garažas. Tik $29,000.

2951 W. 63rd Street
Tel. 436-7878 ir 838-5568

MŪSŲ KOLONIJOSE
Cleveland, Ohio

—• '-

ŠAULIŲ PARENGIMAS
ClEV M«ANDE

Karininko A. Juozapavičiaus
šaulių kuopos sporto užbaigtuvių balius įvyks šeštadienį, š. m.
rugpiūčio mėn. 30 d., 7:30 vai.
vak. Lietuvių namų viršutinėje
salėje. Meninę dalį atliks dai
nos ir, Rodžio “Sutartinė” iš Rochester, New York. šokiams
• gros Strimaičio orkestras. Visi
clevelandiečiai yra kviečiami at
silankyti. Bilietus galima įsigy
ti pas kuopos valdybos narius:
P. ir J. Vencius—tel. 942-5989,
A Pautienį, — teL 383-8225 ir
; J. Velykį — tel. 481-0516.

Hot Springs, Ark,
TAUTOS ŠVENTE
•

LB Hot Springs apylinkė
rugsėjo 7 d. (sekmadienį) ruo
šia iškilmingą Tautos šventės
minėjimą, kuris prasidės su šv.
. Mišiomis, įprastu laiku 11 v.
vienuolyno koplyčioje. Mišias
atnašaus kun. P. Patlaba. Tuo
jau po pamaldų vienuolyno sa
lėje įvyks minėjimas su paskai
ta ir menine dalimi. Prieš mi-nėjimą norintieji galės išgerti
kavos. Apie 12 vai. prasidės mi
nėjimas. Pagrindiniu kalbėtoju
atvyksta JAV LB Krašto v-bos
vicepirm. socialiniams reika
lams ilgametis L B-nės ir kitų
- organizacijų veikėjas dr. Butkus
ii Clevelando. Dr. Butkus yra
laukiamas Hot Springs pensi
ninkų apylinkėje, nes jis yra pa
siryžęs plačiai dirbti ypatingai
pensininkų ir kit. socialiniams
reikalams.
Meninei daliai atvyksta iš In
dianos jauna, talentinga, plačiai
žinoma Chicagoje ir apylinkėse
studentė — solistė Linda Ruzgaitė. Mieli svečiai Hot Springs
lietuvių yra nekantriai lau
kiami

Labai malonu, kad JAV LB
Krašto v-ba, vadovaujama inž.
V. Kutkaus, ir Vid. Vak. apy
garda, vadovaujama K Laukai
čio, giliai supranta tolimesnių
nuo centro apylinkių padėtį ir
reikalus ir joms visokeriopai pa
deda

'

Reiškiame viešą padėką buvu
siam Krašto v-bos pirmininkui
A Gečiui ir pirmininkei I. Bub
lienei, kuri, lankydamasi Hot
Springs apylinkėje, pamatė, su
prato ir įvertino jos padėtį ir
reikalus. Taipogi nuoširdi pa
dėka Vid. Vak. apygardos pir
mininkui K. Laukaičiui ir sekre
torei D. Valentinaitei, kurios
atsilankymas mūsų apylinkėje
paliko gražų prisiminimą.
Rugsėjis, L B-nės mėnuo, to
dėl Hot Springs apylinkėje per

visą mėnesį bus keliamas švie
timo ir kultūros reikalams pini
ginis vajus. Kartu bus praves
tas spaudos ir knygų vajus. Pi
niginį vajų praves LB apylin
kės v-bos kasininkė F. žeruo
lienė, talkinama A Ingaunienės.
Būtų gerai, kad norintieji pa
aukotų sekmadieniais prieš ar
po pamaldų, kitus jos aplankys
namuose. Nors Hot Springs
apylinkėje mokyklinio amžiaus
(lietuviškoms mokykloms) mo
kintų neturim, bet beveik visi
turim anūkų, tad būkim dosnūs
švietimo ir kultūros reikalams.
L. B-nės aukštesnės instancijos
turi daug tiems reikalams iš
laidų, tad supraskim jų reikaltrs, neš lr jie mums rodo daug
nuoširdumo ir reikalui esant tei
kia pagalbą.

£ial lr šaldytuvai. Naujai dekoruota
lš vidaus lr iš lauko. Naujas stogaa
Nuo sienos Iki sienos kllimaL 1 Vi
maė. garažaa Kampinis sklypaa Tuo
jau galima užimti. Geriausias pa
siūlymas.

Kas norėtų įsigyti kokių kny
gų ar užsisakyti dar neturimų
lietuviškų
laikraščių, vajaus
vykdytojos mielai patarpinin
kaus.
L. B-nės gegužinė pramatyta
spalio 4 d. kun. P. Patlabos so
dyboje. Plačiau apie tai bus
pranešta vėliau.
S. Ingaonis

LIETUVA — VENECIJOS
NAKTY

Chicagoje rugpiūčio 22 d. pa
ežerėje buvo vadinama Veneci
jos naktis: plaukė daugybė vi
saip dekoruotų, su gyvais pa
veikslais laivų. Tarp pirmųjų
buvo Balzeko muziejaus paruoš
tas “Lithuania”. Tautiniais dra
bužiais pasipuošusi pora mosi
kavo lietuvišką trispalvę, kry
žius, šone angliškas užrašas —
Lietuva

VALOME

Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

Savininkas parduoda mūro ir ak
mens 154 aiėcžto namą. Tinka gimi
ningom šeimom gyventi. Didelis salionos su židiniu, “eat in” virtuvė, plius
šeimos kamb. Pilnas rūsys, 2 maš. ga
ražas. Aptvertas kiemas ant katnpiI nio sklypo. $82,500. Skambint —
582-4918 arba 248-8327

MARQUETTE PARKE
parduoda m»« i

aukšto mūrinis na

mas arti 71-os. Arti parko.

■ 2846 W. 69 SL, teL 776-1486
ra
>iiiiuii»inHuumwiHnmiiuHnnniiiiiii

TeL RE 7-6502
SALE DATES: FRIDAY, AUGUST 29ih

THRU MONDAY, SEPTEMBER Ist
Right reaerved to limit ąuantities and correct printing

applicable.
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VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU
Vizitinių kortelių naudojimas
gražus paprotys. Biznieriai jas
čiai naudoja. Bet tinka ir visų
mų atstovams turėti gražias
rines korteles.

Kreipkitės I
traciją visais

CANADIAN CLUB WHISKEY
750 miL

$5.99

yra
pla
luo
visi

“Draugo” adminis
panašiais reikalais

DRAUGAS,
4545 W. SSrd Str,
CUeago, OL 00629

■animiiuiiunniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniin

MARTELL COGNAC

$11.99

750 mil.

$6.69

HARVEY BRISTOL CREAM
750 mil.

$5.99

BLATZ BEER
Caie oi 24—12 oz. cans

$4.99

KARLO ROSSITABLE WINES
4 litres

$3.99

CUTTY SARK SCOTCH
1.75 litres

$15.99

WALKER’S DELUXE
BOURBON 1.75 litre*

$10.59
■•••••••••■•ut

■•■••••■•■••••e
B E A L

FLORIDA
RFAI

I8T ATI

Kazidancinės k

Komercinę

Nuosavybe

Apartmantai • Kondonsmunai . Nuovnavimat

□ Angelė E. Karaienė
T CT A nri? )7Ot 6v< »owlevard.«. P*t«riburq Uoch, A.

A V U/ALj

UO j.

BZAI.TOR

X AL

a a a

BBOKKB

(S i M %O-2A»ą .

ututtiiininiiniHiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiui

M. A. ŠIMKUS
nrOOME TAX SERVICE
NOTAKY PUBLIC
4259 So. Maplev.-od, tel. 254-7454

HANNAH & HOGG
GIN or VODKA
1.75 litres

s • •

NOTAKT

Vttkar* (•»?) U5-27)®

VIRfiJA reikalin ga Beverly ldeboaijai. 3 kunigai. Gyventi vietoje
ar ateinanti. Reikės apsipirkti ir
pagaminti 5 pietus per savaitę.
Laisvos dienos pagal susitarimą.
Skambint — 238-4877 -

ĮSIGYKITE P A B 'A B

A U 6 R A
(Nr. 11) 51-15/85/

LIETUVA
1978 m. segnžės ir
1979 m. vasario

.* o c
Redagavo ir vardų rodyklę su
darė Jonas Damauskas. Išleido
Akademinė Skautijos Leidykla
Chicagoje 1980 m. 260 pust Kai
na su persiuntimu $5^5.

Skambint — 4N-1O98

Užsakymus siųsti DRAUGO
adresu.

Savininkas parduoda 3-jų
miegamų
mūr. namą. Naujai dekoruotas, {reng
Illinois gyventojai dar prideda 30
tas rūsys. Oro vėsinimas. Naujas sto
ct valstijos mokesčio.
gas. 2 maš. garažas. Arti St. Lawrence
High School ir Queen of Peace High iiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiiiiniiiiiiiiHitiHiiiii
School. Tuojau galima užimti. $70,000.
Pamatę {vertinsite. Skambint 423-3947.

MUZIKA ĮŽENGIANTI I
NEREMTUS MIESTUS
Algirdas Landsbergis
Novelės. 124 pusi. Išleido ATEITIS
1979 m. Spaudė LE spaustuvė.
We ll help you make the right movė.

MIGLINAS TV

(Atkelto ii « peL)

nės) ir SALFAS s-gos valdybų pa
aiškėjo, kad vieni kitų pilnai ne
suprato. Pradžioje buvo sutarta iš
vyką ruošti kartu, tačiau SAL
FAS s-gos centro v-bai nepri
ėmus PLB pasiūlyme dėl finan
sinės atsakomybės, PLB iš išvy
kos organizavimo pasitraukė.
Dėl to ŠALFAS s-gos cent
ro valdyba sušaukė specialų
posėdi 1980.8.21 d. Toronte ir iš
nešė šitokius nutarimus:
1. Išvyką ruošia SALFAS s-ga.
2. Siunčia mergaičių tinklinį,
berniukų krepšinį ir tinklinį
ir 2 lauko teniso žaidėjus (jau
nius).
3. Visą išvyką tvarko Vid. Vak.
Sporto Apygardos vadovas Zig
mas Ziupsnys, 7118 So. Mozart
str. Chicago, III. 60629, telf. 312776-6412.
4. Galutinius komandų sąsta
tus tvirtina centro valdyba.
5. Nesukėlus atitinkamos pini
gų sumos, kai kurios komandos
nebus siunčiamos.

ZAPOLIS

TELEVIZIJOS

errora. Prices aubject to State and CJounty taz where

SPORTĄ S

FRANK

NiiiiiiniimiiiiiinniiiiiiiiiuiiiniiniiMiit

3247 West^63rd Street

TEL. 286-4699

llllUlllltlIlIHIlIlIlIlIlIlUIIKIIIIIIIUIIIIIIIII

Tek — 445-6071

bUlo paa mua.

S

ALL STATE LMS

CALL KATHY BALIONAS

925-6565

S208y, West 954h Street
IŠRADINGAS VELTĖDYS
TEL. — 478-3950 Telef. — GA 4-8654
Jozef Thijs, 38 metų amžiaus,
be nuolatinės gyvenamosios vie
tos, slavyvardžiu Karei Van We
zemael ir dar kitu — Viktor De
Schutter, yra visai sveikas vy
Plauname ir vaškuojame
IŠNUOMOJAMOS
ras, kuris visokiomis gudrybė
visų rūšių grindis.
mis ir suktybėmis apgavo Bel Banketams, Vestuvėms ir Kitiems
BUBNYS
— TeL BE 7-5168
Pobūviams
gijoje ir Olandijoje apie 60 įvai
KILIMUS IR BALDUS
rių ligoninių, prisimesdamas ser
ANTHONY’
gančių ir net leisdamas save
7348 W. Irvtag Park Road
operuoti. Tokiu būdu jis tu 1 blokas i vakarus nuo Hariem Avė. uiiiiiimuiimimimiiiituimiiiiiniinnii
i; įvairių prekių pasi rinkimai ne
rėdavo ligoninėje užtikrintą šva TeL 453-2106 arta AL 2-9408 brangiai ii mūsų sandėlio.
rią lovą, gerą valgį ir aptarna
COSMOS PARCELS EXPBESS
vimą. Taip kurį laiką pagulė Rita ir Petras Dūdai, Savininkai 2501 W. 69 St., CUeago, DL 60629
Kviečia užsisakyti salę dabar, kol dar
jęs, dienai aušrojant, palikda ysa laisvų vietų.
SIUNTINIAI Į LIETUVA
vo “ligonio” lovą ir dingdavo Geras patarnavimas — puiki vieta.
Telef. — 925-2787
neatsiskaitęs su ligonine.
Skanūs valgiai. Prieinamos kainos.
Vytautas Valantinas
Vieta automobiliams pastatyti.
Dabar jis policijos sulaikytas
lilIlHIIIUiUIIIIIIHliiliillUUlililUiimUIU
Stuivenbergo ligoninėje, Antver

MR.

Srnall busineM located ln downtown

BriIrai ings moteris dirbti gydytojo
kabteete nepilną darbo laiką. Chi
cagos pietinėje daly. Galėtų būti
TADU REALTYParduodamas grraius mūr. "ralaed
randi" narna* 6 kamb. (2 miegami) ir gailestingoji sesuo. Dėl infor
---------------------------------- •-------------- ir S-Jų kamb. butas rd«y. Virimui pe- macijų skambint tel. 476-3319.

pakeisti, ui apdraud* nuo ugnies ir automo-

2 ELEGfNT15K0S SALES

RECEPTIONIST

71 IR SACRAMENTO

Nootr. Rūtos Musonytės atnaujinti. Garai*. Viduje ar ii lauko 10% — 20% — SO% pigiau mokėsit
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
su patyrimu, už prieinamą kalną pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro

HELP WANTED — MOTERYS

Chicago needa pleasant woman to
Įrengtas beiamentas. Apsauga nuo sąlygos.
answer telepbooes and do general
2 butai — medlnk. 68 ir Maple- Office work. JS.SO plūs per hour.
potvynio. 2 mai. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos wood. Labai tinka giminingom* Šei

MAMŲ APSITVARKYME
Ruoltotta

ĮSTATE

Marųuecta Parke — 2«38 West UtbLtotovUkas reatoruaa su namu ir
naniau Pieša Court parduodamas [renginiais Marąuette Parko rajone.
namas su taverna. 5 kamb. butaa Labai geras biznis. Lengvos pirkimo

MI8CELLANEOUS
žolinių dienos procesija moksleivių ateitininkų stovyk los metu Dainavoje. Dalyviai eina į Kryžių kalną.

BKAL

GUIDE

JEI

GALVOJATE

nBKU *S FABDCOn

KnlpUU, |

"'

BUDRAITIS RULTT C0.

6600 S. Putoki Road
Tat — 787-0600
Independently owned and opera ted

iiiiiiuiiimuniBiiuiiiiiiniiinmiiiiiiuiit

BUTŲ HUOMAVIMAS
Namų piridmM — Pardavimas
Draudimai — Valdymas

INCOME TAX
Notariatss — Vertimai

BELL REALTORS
J.

Kaina su persiuntimu $6.85

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St,
CUeago, IL 60629
Ulinois gyventojai dar prideda
36 ct valstijos mokesčio.

Popui® Lithuanian
R E C i P E S
PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
LAIDA
t

'

»

Suredagavo
Juosaphia Dadkardlenė

Šiom dienom Draugo spaustuvė
išleido septintą laidą žios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardienė vėl patikslino ir pagražino šią
laidą naujais paruošimais.

BA C E VIC I U S

Tai geriausia dovana naujoms
žmonoms ar marčioms. Daugelis
6529
S.
Kedzie
Av.
—
778-2288
Taip pat daromi VERTIMAI.
apdovanojo kitataučius supažindin
GIMINIŲ Iškvietimai. pildomi
luiiiiiioniiiiiiiiiuiiauuuiuiiiiuuiuiuu dami juos su lietuvižku maistu ir
PILIETYBES PRAŠYMAI lr
kitokie blankai.
virimu. 8i knyga yra sukėlusi la
'nmuniimninnnimniumumwuwim
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
D t M 1810
llllllilItimiINHHIIHIimiMtUlIlIUlŪlHHl
tataučių darbo vietose ir organin
eijose.

PLUMBING

Knyga yra labai gražiai įriita ir
Ucensed, Bonded, Iusured
SIUNTINIAI 1 UETUYJĮ
eu spalvotomis iliustracijomis. La
Nauji darbai ir pataisymai. Vir
ir kitus kraitus
bai patogi vartojimui.
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
NEDZINSKAS,
4059
Areher
Av%
kos ir kt. plytelės. Glass blocks.
Užsakymus siųsti:
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
Chicago, m. 66632, iri. 927-598«
DRAUGAS, Knygų Skyrius
Į automatą galit kalbėt lietuviškai
palikit pavardę ir telefoną.
4545 W. SSrd Street
IIIIIIIUIHIIUIIUIIIIIIIIIIHUIIIIIIIIIIIII1IIU
CUeago, Illinois 6M29
SERAPINAS — 686-2960

LIETUVIŲ FOTOGRAFŲ
IŠEIVIJOJE

PARODA

A. VILIMAS
M OV IN G

Kaina su persiuntimu $4.75

nilnoto gyventojai pridėkite dar
20 centų mokeečiams.

Apdraustu parknustymas
įvairių atstumq
TU 37S-18S2 aito 376-599S

(1972 -1975)

Tėvynės pakluonėse

Redagavo

Seflja Ambrazevičieaė

ALGIMANTAS KEZYS, SJ.

M OVIN G

Leidinėlio dvesia patrijodnė, kukurioje
kiekvienas gali atrasti sau
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Dide 8ERENAS perkrausto baldus Ir
tinkamą etiėraštj.
lio formato, kieti viršeliai. Kaina su kitus daiktus. Ir U toli miesto lei
persiuntimu $16-30. III. gyv. dar pri dimai Ir pilna apdraudė.
Knyga gausiai muštruota dail. Vi
deda 90 ct. valstijos mokesčio.
lijos Eivaitės. Spausdino DRAUGO
TeL — WA 58068
^>austuvė. Knyga gaunama DRAU
Užsakymus siųsti:
GE, MARGINIUOSE ir RAMUNES
Perskaitę
‘
'Draugą
”
,
duokite
valgykloje Chicagoje. Kalne su per
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd SL.
siuntimu $2.72. III. gyv. prideda dar
Chicago, IL. 90629
jį kitiems pasiskaityti.
15 ct valstijos mokesčių.
SKELBKTTBS "DRAUGE”.

Split by PDF Splitter
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NAPOLEONAS KAUNE
Detroke įsikūrė Jūrų skautų Saru-. gęs, Jurgis man buvo davęs nuono vietininkiją, kuri savo laiku trauką, kurios rašydamas nesusjaunimui suvaidino didelį vard- kubau surasti. Vis ruošėmės daNapoleonas pasirinko Kauną
menį. Priklausė bevele visoms ryti pasikalbėjimą spaudai, 'bet
ALFONSAS NAKAS
ir jo apylinkes tinkamiausia vie
organizacijoms, kurių kalbėtojai vis abu, jis ir aš, nesuradom laiko
ta savo kariuomenės perkėlimui.
Si V 1980-tvjų metų rugpiūčio kusiems trims broliams išreiškė laidotuvių metu ji pagarbiai pri ir atidėliojom. Beje, net nežinau,
1812 m. vidurvasarį jo kariuo
siminė. Priklausydamas jis nebu kur šiuo metu tas žemėlapis laiko
11 dieną Detroite staiga mirė ag Alfonsas Juška.
menės svarbiausia dalis (220,ronomas Jurgis Baublys, eidamas
Prieš šį nekrologą rašant pa vo tik “popierinis”, tik davęs pa- mas. Tai yra nepaprastos vertės
000 kareivių) pasirodė kairia
septyniasdešimtuosius
amžiaus aiškėjo, jog velionį pagerbdami vardį, bet visur nuoširdžiai dirbo. kūrinys. Jo mozaikos, pastatų mo
jame Nemuno krante ties Kau
metus. Nors apie jo silpstančią šir laidotuvių dalyviai arti pustrečio Dirbo ir į pensiją išėjęs, ir krūti deliai, herbai, vytys — štai kas
nu. Iš čia buvo lengviausia su
di daugelis senokai žinojome, ne šimto dolerių suaukojo Lietuvių nės skausmų nuolat kankinamas. išliks ilgiausiai ir garsins velio
sisiekti su prancūzų
armijos
Antroji jo garbės medalio pusė nio vardą.
galėjome įr nenorėjome tikėti, kad fondui ir arti penkių šimtų dole
Kaip
'asmuo
buvo
nepaprastai
Į
tiekuno
Paktais
Rytų
Prūsijojo išėjimo valanda taip greitai iš rių kitoms organizacijoms (Bal — įgimtas dailininko, gal tiksliau
muš. Žinia, tą -patį vakarą pa fui, Tautos fondui, skautams, taikomosios dailės specialisto ta šiltas, ramus, tolerantiškas. Tai.-^’. Svarbiausia kėlimos; vieta
lentas. Tik žvilgterkim į Lietuvių savo žodyje laidotuvėse pabrėžti-1 buvo P^esyje, aukščiau piliaskelbta lietuviškoj radijo translia Heart Assoeiation ir L t).
Pasinaudodamas A Juškos bei namų salių ir į Dievo Auvaizdos nai pastebėjo A. Juška, prisimi-1 kalnio (vadinamojo Napoleono
cijoj, vienų kitiems paskleista te
lefonais, greit aplėkė visus lietu J. Zapareckienės suteiktais biogra parapijos kultūros centro sienas. nęs, kad velioniui - tautininkui,' kahl0> • Prancūzams nebuvo sun
viškus namus. Pašarvotus Harris finiais doumenimis, atsisveikini Visur rasime puikiausių, tiksliau jis (Juška) — ateitininkas pa ku persikelti, nes grafo Dovydo
kazokų būriai,
laidojimo namuose, Livonijoje, me kalbėjusių mintimis ir savo sių ir mozaikinių darbų: Lietuvos žiūromis draugystės niekada ne vadovaujami
kiek
pasišaudę
su prancūzais,
temdė.
Per
paskutinius
kelerius
jau sekančią dieną paskutinį kar paties patirtimi, pabandysiu nors miestų herbai, vytys, pastatų mo
pasitraukė
iš
Kauno
į Vilnių.
tą pagarbą išreikšti susirinko di apytikriai atskleisti žmogų, kurio deliai etc. Nepaprastas kruopštu metus ir šių eilučių autoriui su
gedi ir figai gedės visas Detroito mas, proporcijos, spalvų deriniai I velioniu teko suartėti, susidrau Birželio 23 d. rytą prie Nemuno
delis būrys žmonių.
Pats didžiausias ir žymiausias, ke gauti. Velionio Jurgio atminimas krante (avanpoate) stovėjusio
Atsisiveikinimo iškilmės įvyko lietuviškasis aktyvas.
lelių metų nuo darbo laisvalaikių lieka pats šviesiausias.
Jurgis
Baublys
buvo
gimęs
1910
Ir bai lenkų 6 pulko privažiavo impe
trečiadienį, rugpiūčio 13, vakare.
pareikalavęs
kūrinys
—
Lietuvos
siai
liūdna,
kad
jis
turėjo
išeiti, ratoriaus karieta su raitais paĮ tolimo vakarinio priemiesčio lai metų lapkričio 16, ketvirtasis šešių
dojimo namus susirinko virš po sūnų šeimoje. Vaikystę praleido reljefinis žemėlapis. Teko jį ma kai buvo sąlygos ramiai gyventi ’ lydovais.
ros šimtų žmonių iš plačių Det Vilkijoje, kur jo tėvas buvo pro tyti, stebėti ir stebėtis. Jį užbai ir daug gražių darbų sukurti.
B. Kviklys (tt “Mūsų Lietuva”
roito apylinkių 'bei
kanadiškio gimnazijos direktorius. Čia baigė
Windsoro. Tokios spūsties neteko pradžios mokyklą ir keturias gim-

JURGI BAUBLĮ AMŽINYBĖN PALYDINT

matyti nuo Elzbietos Paurazienės
laidotuvių 1 Uždaras karsto galas
buvo apdengtas Lietuvos trispal
ve. Karstą su velionio kūnu supo
gražiausių gėlių puokštės ir vai
nikai. Kas kelios minutės keitėsi
garbės sargybos: uniformuoti jūrų
šauliai, uniformuoti skautai, vėl
šauliai ir skautai-.
Religines apeigas atliko orto
doksų dvasininkas Nicholas Fedetz su padėjėju — giedotoju (ve
lionis ir jo šeima priklauso orto
doksų tikybai). Į čia giedamas,
čią garsiai, aiškiai kalbamas psal
mes ir kitokias maldas dvasinin
kas daugelį kartų pynė Jurgio
vardą. Lietuvišką, niekaip neiš
kraipytą. Meldė 'Viešpaties gailes
tingumo ir amžinos laimės. Iš
..daugelį kartų siūbuojamo smilky
tuvo kilo lengvas, malonus kody
lo kvapas. Apeigoms baigiantis,
“Tėve mūsų”, dvasininkui pradė
jus, išsiveržė iš visų susirinkusiųjų
lūpų.
. .-Atsisveikinimo akademijai. vadovaviKi-laidotuvių, direktorė Jolanda Zapareckienė tarė pirmąjį
prasmingą žodį. Oriai ir konden
suotai, pirma anglų, paskui lietu
vių kalba ji priminė, ką velionis
Jurgis šiame krašte gyvendamas
yra nuveikęs, o baigdama jo šei
mai išreiškė užuojautą. Antruoju
kalbėjo Alfonsas Juška. Jis patei
kė pagrindinius velionio biografi
jos metmenis. Baigdamas velio
niui pagarbą, o likusiems užuo
jautą išreiškė ir šeimos draugų
vardu.
Jį sekė dar vienuoli
ka kalbėtojų: J. Švoba (Lietu
vių tautinės sąjungos Detroito
. skyriaus vardu), Jurgis Jurgutis
(BaBtijos ir Gabijos skautų tun
tų), Alfa Šukys (Jūrų šaulių Švy
turio kuopos-, Marijonas šnapštys (LŠST Garbės teismo), Vy
tautas Kutkus (Lietuvių fondo),
Stefanija Kaunelienė (Wayne
State un-to Lietuvių kambario ko
miteto), Antanas Musteikis (Lie
tuvių kultūros klubo), Jonas Gai
žutis (Dariaus - Girėno klubo ir
DLN Draugijos), Bernardas Briz
gys (Balfo 76 Skyriaus), Kazys
Gogelis (Lietuvių kaimelio, Lie
tuvių balso ir Lietuviškų melodi
jų radijo valandėlių) ir Vincas
Tamošiūnas (Stasio Butkaus šau
lių kuopos bei Vasario
16-sios
gimnazijos rėmėjų vardu).
Atsisveikinimas baigtas Lietu
vos himnu.

Rugpiūčio 14 ryte nedaug ma
žesnė minia susirinko velionį pa
lydėti į amžino poilsio vietą. Tas
pats kunigas Nicholas Fedetz
koplyčioje atlaikė pamaldas rr
angliškai
pasakė
įspūdingą,
prasmingą pamokslą, Jurgio ger
bėjams primindamas, kad jokių
materialinių vertybių iškeliauda
mi į amžinybę nepasiimsime ir
tik iš paliktų darbų būsime ar
gerbiami, ar teisiami. Po apeigų
beveik mylią nusitęsusia automo
bilių vilkstine velionio kūnas bu
vo nulydėtas į Parkview Memorial kapines.
Laidotuvių dalyviai gedulo pie
tums pakviesti į ištaigingą Topinkas’ restoraną. Čia dar kartą vi
sų vardu užuojautą velionio naš
lei Elenai, dukrai Rūtai, žentui
Malvinua Teschker ir Europoj ii-

TRUMMLHKS MADOS

A. a. Jurgis Baublys

nazijos klases (t. y. progimnazi
ją). Jam, kaip ir visam Baublių
atžalynui, mokslas sekėsi ir iš šios
šeimos' išeis Lietuvai labai nau
dingi šeši profesionalai: du inži
nieriai, gydytojas, agronomas,
kultūrtechnikas ir amatų mokyk
los mokytojas. Su Vilkijos progim
riaajoės baigimo pažymėjimu Jur
gis atvyko į Kauną, įstojo į Auš
ros berniukų gimnaziją ir 1931
metais ją baigė. Nuo 1932 m. stu
dijavo Dotnuvos Žemės ūkio aka
demijoje, čia pasirinkęs gyvuli
ninkystės sekciją.
Akademiją
baigęs ir gavęs agronom diplomą,
dirbo Kauno apskrities agronomo
įstaigoje, Veterinarijos akademi
joje, valstybiniuose ūkiuose ir ki
tur.
Raudonajam marui vėl artė
jant, 1944 m. vasarą pasitraukė
su šeima į Vokietiją. Karui pasi
baigus kurį laiką gyveno Ravensburge, o paskui persikėlė į ame
rikiečių zoną ir apsigyveno Nuertingene. įsikūrus žemės ūkio dar
buotojų sąjungai, Jurgis įniko į
jos veiklą. Užmezgęs santykius su
tos sąjungos komitetu Detroite
(čia vadovavo Tomas Dambraus
kas ir dr. Eugenija Gurskytė),
daug prisidėjo, kad stovyklose
vargstantiems lietuviams būtų
sudaromos garantijos kurtis JAV
ūkiuose. Tokiomis garantijomis
vėliau daugelis pasinaudojo, įskai
tant ir Baublių šeimą. Tiesa, vė
liau paaiškėjo, kad žemės ūkiuo
se visam laikui pasilikti jokiu bū
du nenaudinga, o priešingai —
žalinga (ir nuo (lietuviškų cent
rų būsi atskirtas. Ir materialiai
neprakusi). I Miehigano ūkį at
vykę 1949 metais, ir Baubliai ten
pasiliko tik tdl, iki išpildė suda
rytą sutartį. Bene už metų ar dve
jų jie atsirado Detroite, Jurgis
gavę darbą GM Fishar Body dirb
tuvėse ir ilgainiui tapo gerai ap
metamu automobilių modelių
specialistu — pattem maker. Sia
me darbe liko iki truputį paanks
tintos pensijos, kurią turėjo pasi
rinkti širdžiai vis labiau nerims
tam...
Bet ne čia yra Jurgio didybė,
nes daug yra agronomų ir dar
daugiau prasisiekusių automobilių
pramonės specialistų, kurių nie
kas nemato, jais nesižavi. Jurgis
pasižymėjo dviem dalykais: vi
suomeniškumu ir dailininko ta
lentu. Visuomeniškumu pasireiš
kė dar studento metuose, priklau
sydamas Jaunosios Lietuvos kor
poracijai, o vėliau įsijungdamas
į tautinirikų veiklą. Gyvendamas

davo apie 30 aršinų medžiagos.
Mada, tai trumpalaikis hlyksMetraštininkai yra užfiksavę, Būdingas mados pokštas buvo
nys, laikinai švystelintį drabu kad Europos moterys X am susijęs su Liudviko XIV vardu.
žiuose. Tačiau rimtai gvildena žiuje vilkėdavo drabužius į apa-. Sušalęs parados metu, karalius
madas kai kurie filosofai, socia- čią platėjančiomis piltuvo for Saulė pasiskolino vienos damos
olgai, ekonimistai, menotyrinin mos rankovėmis. XI a. mada movą — rytojaus dieną tokios
kai, medikai ir visuomenės vei pakito. Rankovės imta siūti iki movos jau turėjo pasikalbinę
kėjai Ir vis dėlto lieka neaišku, riešo siauras, o toliau — plačiai ant ilgų raikščių visi kavalie
kas yra pagaliau toji jos dide siekiančias žemę, į tokias ran riai.
nybė — mada, kodėl jai leista koves moterys įsiūdavo akme
kartais akiplėšiškai ignoruoti nukų, kad temptų jos ž^myn
XIV šimtmetyje madų areno
sveiko proto reikalavimus.
Šios mados elemento kartkartė je triumfavo burgundai. Trupu
Praeitis byloja, kad jau Mek mis prireikdavo saviginai.
čio viršutinio rūbo, vatuota krū
sikos teritorijoje gyvenusių se
tinė,
išpūsti pečiai darė figūrą
Taip pat viduramžiais įvyko
niausių tautų mados buvo ga
tradicijų grožio normų pervers kampuotą; siauros rankovės ir
nėtinai įvairios, ypač moterų
mas. Buvo labai domimam' nau- aptemtos kojinės - kelnės. Mote
drabužių ir papuošalų — nuo sa
jomis, brangiomis medžiagomis. rų — suspausta talija ir iki 5
votiškų “šortų” ir trumpų sijo
Tačiau savaip suprato grožio
nėlių iki viršutinių drabužių iš
m.
tranas (ilgas, užpakalyje
sunkių audinių. Nors neretai idealą Renensanso epocha. Suk
vienintelis moters “drabužis” ; ,nel^ sverdavo iki 25 kg., o vo- besivelkantis apatinis suknelės
būdavo piešiniai ant kūno.
kiškoms kelnėms bufais reikė kraštas).
Mšk.
Rašoma, kad senoji Graikija
— pradžių pradžia, šalis, pagim
džiusi amžinai gyvus pavyz
džius. Tarai kyla į dangų an
tikinių šventovių kolonos, taip
pat ritmiškai žemyn krinta
graikų
drabužio
chimationo
klostės...
Šitoks apdaras, savo ilgši
skirdamasis nuo chitono, netgi
storulį daro lieknesni ir grakštesnį. O aplamai graikų drabu
žiai buvo begalo paprasti. Net
Sokratas teigė: “Kiekvienas sa
vo drabužiais turi atrodyti dai
liai, bet ne dabitiškai. Dailumo
atspindys — santūrumas, o da
A. f A. ONAI ŽELVIENEI
bitiškumo — nesaikingumas”.
po ilgos ir sunkios ligos mirus, liūdesio prislėgtai sese
Tačiau štai kur paradoksas.

riai MARIJAI PAUGIENEI reiškiame širdingą užuojau
tą ir kartu liūdimo

Kuo paprastesnis drabužio su
kirpimas, tuo sudėtingiau jį žmo
gui dėvėti. Pavyzdžiui, didelis
medžiagos gabalas apsukamas
apie kūną, juosmenį pečius, už
dengiant alkūne, ir pagaliau su
segamas saga. Tokio drabužio
neapvilkai be pagelbininkų.
O užrašas ant akmens, datuo
jamas prieš Kristų, liudija, jog
deivės Dematros — graikų der
lingumo ir žemdirbytės globėjos-šventėje visos moterys bu
vo basos, su baltomis ir ne per
šviečiamomis sukniomin, be pa
puošalų ir grimo, paprastomis
šukuosenomis.
O iš istorijos vadovėlių prisi
menama garsūs vyrai vešliomis
barzdomis.
Estetiniai sumeti
mais graikai visų didžiųjų žmo
nių veidus kaldavo jaunus, am
žių tepabrėždami barzda. Romė
nai augino tiesius ant kaktos
sušukuotus plaukus. Barzdas
jie nelabai gerbė
Ankstyvai
siais viduramžiais Europoje kai
kurių aukštųjų sferų žmonės ro
mėnų
pavyzdžiu ėmė kirptis
“pagal puoduką”. Ar tik nebus
viena skaudžiausių aukų, kurią
vyrai sudėjo ant mados aukuro? Tačiau lygios šukuosenos
pasirodė esančios n*>pn Įranky,
mai solidžios, buvo imta ieško
ti, kaip vyrams pagražinti gal
vą

Pasirodo, visi įmanomi barz
dų fasonai buvo dar XVI am
žiuje. Taigi kiek besistengtų šių
dienų barzdočiai, jie vargu ar
ką naujo sugalvos.

Lietuvos Dukterų Draugijos
Melrose Parko Skyriaus Narės

DRAUGAS, penktadienis^ 1980 m. rugpiūčio mėn. 29 d.

A, f A. ONA ŽELVIENE
VRUBLIAUSKA7TE
Gyveno Melrose Park, Illinois.
Mirė rugpiūčio 27 d.. 1980 m., 2:15 vai. popiet, sulaukus 78 m.
amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Velionė buvo našlė a. a. Petro.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Marija Paugys, 3 sūnėnai;.
Algirdas ir Kazys Paugiai bei Raymond Želvys, dukterėčia Genevieve Haruch ir jų Šeimos; Lietuvoje liko 3 broliai: Stasys, Antanas
ir Kazys Vrubli*uskai ir sesuo Elsė Kučienė bei jų šeimos; ir kiti
giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Bormann koplyčioje, 1600 Chicago Avenue,
Melrose Park.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpiūčio 30 d. Iš koplyčios 9:30
vai. ryto bus atlydėta į Sacred Heart parapijos bažnyčią, Melrose
Parke, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą.
Po
pamaldų bus nulydėta į Queen of Heaven kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus
ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuilūdę:

Seserys, broliai, sūnėnai ir dukterėčios Ir

Uti

giminės.
Laidotuvių direkt. Bormann — Tel. 344-0714.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeikai Evans

I

ja
il>
j*

ra,"

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

Tel. 7317-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.

Tel. 422-2000
-bz

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
►

TĖVAS IR SŪNUS

F-IJ

2533 VVest 71 St., Chicago

1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

A f A. SAULIUI ZAUNIUI mirus,
jo seseriai dr. AUGUSTAI ZAUNICTEI-SAULIENEI su

SEIMĄ ir artimiesiems gi minama reiškiamo gilią užuo

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

jautą ir kartu liūdimo

Lietuvių Laidotuvių Oirektorių Asociacijos Nariai
O

lUinois Lietuvių Gydytojų ir

Dantų Gydytojų Draugija

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVĖ.

JUOZAS

BRAZAITIS

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE

g

RASTAI 1

Tel. YArds 7-3401

Tel. VIrginia 7-6672

2424 VV. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southwest Highvvay, Palos Hills, ILL.
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS

Donelaitis.

4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

Redagavo ALINA SKRUPSKELIHNE ir
ČESLOVAS GRJNCEVIOrUS

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ.

Išleido I I slnvę Fondas lietuviškai kultūrai ugdyti. Apir viršelis Ados
Spausdino “Draugo” spaustuvė. Kietais viršeliais, 062
pusi. Kaina su persiuntimu $16.10. Illinois gyventojai dar
prideda 90 ct. valstijos mokesčio.
\

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West fflrd St,
BL 80626

Tel. YArds 7-1138-39
-r

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. ttth Avė.. CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003
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x šį šeštadienį, kaip ir visais
šeštadieniais, “Draugo” redak
cija ir administracija dirbs iki
12 vai. Pirmadienį, rugsėjo 1
d., dėl Darbo dienos šventės
“Draugas” bus uždarytas ir tos
dienos “Draugas” neišeis. Pir
mas po švenčių numeris išeis
x Kun. Juozas Dambraus rugsėjo 2 d., antradienį.
x Dr. Vaclovas ir dr. Augus
kas, MIC, Marijonų vienuolijos
ta
šauliai paėmė iš Faustinos
provincijolas, rugpiūčio 28 d.
Mackevičienės
į “Draugo” va
išvyko į Washingtoną, D. C.,
kur priims naujus kandidatus į karienę du bilietus, grąžino bi
postuliatą, dalyvaus posėdžiuo lietų šakneles ir įteikė 100 dol.
dėkojame.
se vienuolijos reikalais ir po to Labai nuoširdžiai
vyks į New Yorką. Rugsėjo 8 “Draugo” vakarienė ruošiama
d. jis išskrenda į Europą daly Jaunimo centre rugsėjo 14 d.
vauti didesniame visų marijonų Bilietus galima gauti pas pla
provincijolų suvažiavime, kur da tintojus ir “Draugo” adminis
lyvaus ir vyriausias vadovas tracijoje.
x Beverly Shores Lietuvių
bei jo asistentas. Iš Europos
klubas
jau ilgus metus daly
grįš maždaug už mėnesio. Lin
kime laimingos kelionės ir svei vauja Michigano mieste rengia
mame Rudens festivalyje, ku
katos.
riame pasirodo įvairios tauty
x Marijos aukštesniosios mo
bės su tautine muzika, daino
kyklos moksleivės rugsėjo 5 d.,
mis, šokiais. Lietuviai papras
penktadienį, pradės “geriausių
tai geriausiai pasirodo ir jų pro
saldainių” pardavinėjimą ir jį
gramų dalyvių nuotraukos įdė
ves iki rugsėjo 15 d., pirmadie
tos vietos bei plačios apylinkės
nio. Mergaites ir saldainių par
dienraščiuose, šiais metais pro
davinėjimą suteikti mokyklai
gramą atliks tautinių šokių LB GAGE PARKO APYLINKE
reikalingų lėšų globoja F. Kotgrupė “Grandis”, vadovauja
lowski, M. Walters, B. MacijuRugpiūčio 12 dieną Jaunimo
ma Irenos Smieliauskienės.
nas, mergaičių klubo globėja
centro
patalpose vyko Gage
x “Chicago Magazine” rug
sės. Mary Teresita ir mokyklos
Parko
LB
apylinkės valdybos
sėjo mėn. laidoje įsidėjo Algi
direktorė sės. Julie Shainausmanto Kezio nuotraukų
apie posėdis. Valdyba džiaugėsi gra
kas.
Chicagos miestą. Rugsėjo 5-26 žiai praėjusiu Union Piere linkX Dail. Mikalojus Ivanaus vyks Algimanto Kezio nuotrau smavakariu. Atsilankęs didelis
kas padovanojo iš savo liepsnos kų paroda “Galerijoje”. Paro būrys svečių ir vaišinosi, šoko
ligi vėlyvo vakaro. Didelė padė
tapybos “Mano motinos laido dos tema — “Medžiai”.
ka
visiem atėjusiem į talką dar
tuvės” ciklo Jėzuitams “Proce
x R. Černiaus “Namų ir ar
siją” ir šv. Kazimiero lietuvių timos aplinkos žodynėlis” spaus bu ir aukomis. J. Kolienė pa
kapinių koplyčiai “Atsisveikini dinamas Morkūno spaustuvėje. teikė iždo dabartinį stovį. Visi
mo giesmės”, šiuo metu daili Knygą leidžia LB Švietimo ta džiaugėsi gražiu solidarumo įna
šo padidėjimu. Valdyba drąsiau
ninkas yra persikėlęs gyventi į ryba.
Floridą.
Jo naujas adresas:
x Chicagos lietuvių futbolo imasi tolimesnių darbų, maty
156—44 Avė., St. Petersburg komandą gerai įvertino “South- dama narių pritarimą šiai val
Beach, Fla. 33706.
west News-Herald”, rugpiūčio dybai.
Užsakyta kavinė spalio 24
x “Dainavos” ansamblio sta 28 d. laidoje, skirdamas tam
dieną
vakaronei, ir net jau pla
tomo muzikinio veikalo “Čičins specialų straipsnį su dviem nuo
nuojama
ateinančių metų veik
ko” pirmoji repeticija šį sezoną traukomis.
bus rugsėjo 4 d. 7:30 vai. va
x Ella ir inž. Valerijonas Ro la, tam jau pasirūpinta Jauni
karo,
ketvirtadienį,
Jaunimo džiai grįžo į Beverly Shores, mo centro patalpomis, aptartas
centre. Repeticiją praves reži praleidę atostogas Wisconsine, rugsėjo 8 d. minėjimas ir nusta
sierius P. Maželis, specialiai tą kur aplankė savo pusseserę ir tyta darbotvarkė.
Sekmadienį, rugsėjo 7 d. 11
dieną atvykęs iš Clevelando. jos draugus. Atostogas per
Prašoma visus dainaviečius da traukė, nes abu turi įsipareigo
lyvauti. Taip pat yra kviečiami jimus Michigano miesto kultū
x LB Cape Codo valdyba
ir nauji visų balsų dainininkai rinėje šventėje, kuri vyks Wavertindama “Draugo” svarbu
padėti Dainavos ansambliui “Či shingtono parke.
mą lietuviškame gyvenime at
x Mokytojų studijų savaitės
činską” įgyvendinti scenoje.
siuntė padėkos laišką ir 20 dol.
x Jonas Klioris iš Califor- Dainavoje, studijų finansų ve auką. Pasirašė — Vladas di
nijos, apmokėdamas sąskaitą dėjas Bronius Juodelis “Drau džiūnas ir Povilas Šlapelis šir
gui” laiške rašo: “Siunčiame
pridėjo 4 dol. auką. Ačiū.
dingas ačiū.
Jums sveikinimus iš Mokytojų
x A. A. Inž. Kazimiero Mo- studijų savaitės Dainavoje. La
x Stasys Dargis, Toronto,
tekaičio mirties metinių proga bai vertindami Jūsų prielanku Kanada, atsiuntė bilietų šakne
bus atnašaujamos šv. Mišios mą lituanistinėms mokykloms, les ir “Draugui” paremti 25 dol.
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, rug siunčiame ir $100 čekį mūsų, auką. Labai dėkojame už spau
piūčio 31 d., sekmadienį, 10 vai. spaudai paremti”, širdingai dė dos rėmimą, taip pat dėkojame
A. Juozapavičiui, Hamilton, Ka
ryto. Mišių metu gros smuiki kojame už auką.
nada, kuris atsiuntė 8 dol. auką.
ninkas Povilas Matiukas, var
x LB Hot Springs apylinkės
gonuos Manigirdas Motekaitis. valdyba per pirm. Steponą Inx Grąžindami laimėjimo bi
Giminės, draugai ir pažįstami
gaunį atsiuntė 10 dol. auką. Dė lietų šakneles, “Draugui” at
maloniai prašomi jungtis mal kojame ui paramą.
siuntė po 10 dol. aukų:
doje už a. a. Velionio sielą.
Aldona Aistienė, Washington,
x Lino Kalino meno darbų
(pr.)
Karolis Kubaitis, Rahway,
paroda bus atidaryta SantarosA. Armalis, St. Petersburg
x APDOVANOKITE ŽMO Šviesos suvažiavime rugsėjo 4-7
Beach, Fla.
NAS IR SAVE—“Mardi Gras”
d. Tabor Farm, Sodus, Mich.
Bronius
J. Kasias, Wyoming,
laivas bus jūrų plaukiojantis
- (pr.)
E. Jucevičius, Chicago, DI.,
viešbutis kelionėje po Karibų
K. Daulys, Chicago,
x “DAINAVOS” ansamblio
jūras, gruodžio 7. Patogūs kam
Elena Venclovas, Berwyn.
bariai, paslaugus patarnavimas, statomo veikalo “ČIČINSKAS”
Julija Skirmuntienė, Kenosha,
prabangus
maistas — viskas spektakliams lapkričio 8 ir 9
Albinas Bendžius, Philadelįskaičiuota į kelionės kainą. dienomis bilietus jau galima įsi
phia, Pa.
Rengia PLB ir Gydytojų Sąjun gyti Gifts International (ponų

CHICAGOS ŽINIOS
TAUPYMAI MOKYKLOSE
Chicagos miesto mokyklų ta
ryba ateinančių mokslo metų
biudžete suplanavo sutaupyti 51
mil. doL Sumažinant mokytojų
skaičių, bus sutaupyta 11 mil.
dol., sumažinant sargų ir kitų
techniškų pagelbininkų kiekį,
sutaupys 4 mil. dol., susiaurinus
centro štabą — 2.4 mil. dol.,
sutrumpinus mokslo metus 2
dienom bus santaupų 11 mil.
doL, sumažinus pirkinius, taisy
mus ir kitus aptarnavimus —
12 mil. dol.
PINGA GAZOLINAS

Padėkos savaitgaliui turima
pakankamai gazolino ir jis tru
putį pigesnėmis kainomis kai
kur parduodamas, nes susidarė
gazolino perteklius.
PERSIRENGĘS
POLICININKU

Banditas, persirengęs pagrob
ta iš policininko uniforma, pa
grobė iš pinigų kontoros 9307
jSo. Cottage Grove, Chicagoje,
5000 dol. Policija kaltininką su
Sėkmės gyvenime Danai ir gavo.
jos sesutėms, o jų tėveliams lin
kime gyvenimo naštos paleng ta ir drėgna, bet neatbaidė nuo
vėjimo.
išvažiavimo. Susėdę į autobusą
V. ir V. Plepiai gyvena Or- ir sekami poros mašinų pasu
land Parke, DI.
r. kom jau žinomais keliais pas
gerus pažįstamus p. Briedžius
K. DONELAIČIO LITUANIS
į jų gražią sodybą netoli Le
TINES MOKYKLOS PRADEDA
mont. Prie vartų pasitiko šei
1980-81 MOKSLO METUS
mininkai ir jų kaimynas p. K.
Kr. Donelaičio pradinė ir Balčiūnas. Medžių pavėsyje bu
aukštesnioji lituanistinės mo vo jau sustatyti stalai, suolai,
kyklos 1980-81 m. pradeda š. kėdės. Po medžiu didokas in
m, rugsėjo 6 d. Francis M. Mc das, o jame tarp ledų pienas,
Kay valstybinės mokyklos pa gaivinantieji gėrimai paįvairin
talpose, 6901 So. Fairfield Avė., ti viena kita bonkute šalto alu
Chicago, Illinois, 9 vai. ryto iki čio. Tai mielų valdybos narių,
10 vai. ryto mokinių registraci dr. Briedžio ir p. Balčiūno, staig
ja. Tuo pačiu laiku bus regis mena.
Oras geras. Nors diena karš
truojami ir nauji mokiniai. Re
guliarios pamokos abiejose mo ta, bet karštis pakenčiamas, nes
kyklose prasidės 10 vai. ryto vėdino lengvas vėjelis. Susėdus
prie stalų, kalbų netrūko. Besi-,
iki 1 vai. po pietų.
Pradinėje mokykloje veiks: dalinant atsivežtomis gėrybė
vaikų darželis, parengiamasis mis ir įspūdžiais, laikas greitai
skyrius, I-mas, II-tras, HI-čias, prabėgo.
Dar visi nesuspėjo aptarti vi
TV-tas, V-tas ir Vl-tas skyrius.
Į darželį priimami vaikai ketve sų savo problemų, o, štai, jau
rtų metų. Į parengiamą skyrių laikas vėl sėsti autobusam ir sku
priimami vaikai penkerių metų. bėti namo. Buvo gaila palikti
Šiais mokslo metais mokykloje gerą orą, medžių, pavėsį ir gra
veiks specialus skyrius silpnai žiai prižiūrimą p. Briedžių sodą.
arba visai lietuviškai nekalban Išvykdami visi dėkojom šeimi
ninkams UŽ gražų
priėmimą,
tiems vaikams.
Aukštesnioje mokykloje veiks: linkėdami jiems dar daug metų
V-ji, VT-ji, VH-ji ir VTII-ji kla netiesti darbščių rankų į “Mesės. Į V-tą aukštesniosios kla dicare lobyną”. Pagirtini ir šios
sę priimami mokiniai išėję Lie iškylos vadovai, p. Karazija ir
S. V.
tuvių Bendruomenės nustatytą p. S. Dagys.
pradinės mokyklos programą ir
pristatę baigimo pažymėjimą uiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiin
ADOLFAS VENCLAUSKAS
arba išlaikę įstojamuosius eg
zaminus. Egzaminai bus rugsė
jo 6 d. Francis M. McKay mo
kykloje 10 vai. ryto. Moki
Knygos turinys paimtas iš oku
niams, kurie yra baigę K Done puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
laičio pradinę mokyklą, įstoja me aprašo tuometinius įvykius pro
vinciniame miestely ir jo apylin
mųjų egzaminų į V-tą klasę lai
kėse kada vyko sunkios partizanų
kyti nereikės.
kovos su okupantais ir jų padėjė
Registracijos metu bus re jais.
Išleido Akademinio Skautų Są
gistruojami vaikai Pirmajai Ko
jūdžio Filisterių skautų sąjungos
munijai paruošti. Visi mokiniai
Worcesterio skyrius. 230 pusi. Kai
gavusieji pataisas po registra na su persiuntimu $5.75. Illinois
cijos rugsėjo 6 d. 10 vai. ryto , gyventojai prideda 25 ct. valstijos
turės laikyti pataisų egzaminus. I mokesčio
Mokinių darbai bus tikrinami
Užsakymus siųsti:
1 DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
tą pačią dieną pamokų metu.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

ga.
Informacija:
American
Travel Service Bureau, 9727 S.
Weetern Avenue, Chicago, DL
60643, teL (312) 238-9787. Re
gistracija iki rugsėjo mėn. 15 d.
(sk.)
x Marąuette Parko apyL par
duodamas 5 kamb. mūr. bun
galov. 2 miegamieji, uždaras
porčius, naujos spintelės virtu
vėje. Pilnas rūsys su tualetu,
“shower” ir miegamu kamb.
Karšto vand.-gazo šilima. Nau
jai išdažyta iš lauko ir iš vidaus.
2 maš. garažas. Tuoj pat gali
ma užimti. $45,900. AIex Realty, 656-2233.
(sk.)

x Albinas KurkuUa, akcijų
brokeris, dirbąs su Rodman A
Bradshavr, Ine., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916.
(•k.)

vai. ryto atnašaujamos šv. Mi
šios Jėzuitų koplyčioje. 12 vai.
Jaunimo centro mažojoje salėje,
minėjimas su akademija ir me
nine programa, kurią atliks
Urugvajaus lietuvių jaunimas.
Visos LB apylinkės kviečiamos
prie šios šventės minėjimo pri
sidėti. Prašoma visa visuomenė
atsilankyti į šią tautos šventę,
pamatyti ir pasigrožėti mūsų
naujomis jėgomis — Urugva
jaus jaunimu.

BAIGĖ MOKSLO STUDIJAS
Valės ir Vlado Plepių visos
trys dukros, Loreta, Shirley ir
Dana, baigė aukštuosius moks
lus ir įsigijo profesijas. Jau
niausioji Dana per trejus ir pu
sę metų įtemptai studijuodama,
šią vasarą baigė The School of
the Art Institute of Chicago ir

Akademike Dana Plepyte

gavo bachelor of fine arts dip
lomą. Jos pasirinkta mokslo
šaka yra “photo mechanical
printmaking (silksreening)

KOVOJE SU MILŽINU

DIDŽIAUSIAS GAISRAS

Didžiausias per paskutinius
13 m. gaisras Chicagoje įvyko
trečiadienį. Sudegė du dideli che
mikalų sandėliai prie 36 gatvės
ir Iron miesto pietuose. Buvo
daug chemikalų sprogimų.
Iš
viso buvo 2000 stabių indų su
degančiais chemikalais. Gaisro
nesulaikė nė įrengta purkšlių
sistema.
Nuostolių
daugiau
kaip milijonas dolerių.

FESTIVALIS SEKMADIENI
Marąuette banko automobilių
statymo aikštėje, Westem ir 64
gatvių kampe, sekmadienį, rug
pjūčio 31 d., vyks apylinkės fes
tivalis. Penkias valandas tęsis
pramogos vaikams ir suaugu
siems. Bus užkandžių, meno ga
minių, vaisių pardavimo. Pro
gramą sudarys džazo muzika,
šokiai, dainos, speciali progra
ma vaikams.
RŪPINASI PALIEGUSIAIS
Chicagos miestas 1979 m. iš
vežiojo 243,000 pavalgymų į na
mus dėl 1500 paliegėlių, kurie
patys negalėjo pasigaminti val
gyti. Apie 29,000 pensininkų
gavo apie 1.3 milijono pavalgy
mų maitinimo punktuose. Ne
galintiems pasigamint valgyti,
penkias dienas savaitėje nuve
žami valgiai į namus dukart
per dieną.
MIDWAY AERODROME ,

Iš Midway aerodromo pradė
jo skridimus Air Ulinois bend
rovės lėktuvai į Peoriją.

JURGIS GLIAUDĄ

BAUSME
Novelių rinkinys
Turinys: Garbės vartai, viena
diena pensininkės Stankuvienės
gyvenime. Velykinis triptikas:
amžinoji
verdenė,
prarastas
džiaugsmas, Velykų kolūkis,
bausmė, Kedro riešutėliai.

NIDOS knygų klubo leidinys
1980 m., 150 pusi. Kaina su per
siuntimu $8.85. Dlinojaus gyv.
dar prideda 48 ct. valstijos mo
kesčio.
Užsakymus siųsti:

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHHiiinniiiininitn:
ALBINA KASIUBIENE

ŽIRGELIAI
E ii

ėraičiai

Leidinys didelio formato, 228
pusi. Eilėraščiai mažiesiems ir
paaugusiems ir pagal tematiką
suskirstyti į penkis skyrius —
Lietuva- Motinos diena. Pavasa
ris, Velykos, vasara, ruduo. Žie
ma, Kalėdos. Visko po truputį.
Viršelis Viktoro Liaukaus. Išlei
do “Laisvoji Lietuva”. Spausdi
no Morkūno spaustuvė. Čikago—
1980. Kaina su persiuntimu —
$5.85. Dlinojaus gyv. dar pride
da 30 et. valstijos mokesčio.

Ji yra baigusi Carl Sandburg
aukštesniąją mokyklą, Kristijo
no Donelaičio pradžios ir aukš
tesniąją Irt. mokyklas. Kaip ir
jos sesutės, Dana nuo jaunų die
nų yra skautė. Anksčiau pri
klausė Aušros Vartų tuntui. Da
bar priklauso Akademikių skau
Užsakymus siųsti:
čių draugovei. Mėgsta lauko te
Vaznelių prekyboje 2501 W. 71 Visiems nuoširdus ačiū už spau nisą ir yra lietuvių teniso klu
DRAUGAS, Ą5Ą5 W. 6Srd St„
SL, teL 471-1424.
Taipogi bi dos stiprinimą.
bo narė.
Chicago, IL 60629
Chicago, Illinois 60629
Registracijos metu bus gali
lietus galima užsisakyti ir paš
ma įsigyti reikiamus vadovė iiiimmiiiiimnrmiiiiimiimimiimiiim iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiHiiniiiuimiN
tu tuo pačiu adresu.
(pr.)
lius. Tėvų komiteto nutarimu
x Lemonto LB ruošia savo
visi tėvai prašomi registracijos
tradicinę gegužinę,
Umbrasų
dieną įmokėti bent pusę mokslaūkyje, 103 gatvė ir Lemont
pinigių nuo kiekvieno vaiko. Dėl
GRUODŽIO MEN. 74» DIENĄ — I SAVAITĘ
Road, rugsėjo 7 dieną, 12:00
informacijų aukštesniosios mo
po pietų. Bus skanaus maisto
kyklos reikalais prašome kreip
Rengia Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir Pasaulio Lietuvių
ir gėrimų, ir progos susitikti su
tis į mokyt. D. Bindokienę, tel.
Gydytojų Sąjunga.
draugais ir pažįstamais. Vai
776-2036, mokyt. R. Kučienę,
Aplankys: Naaoau. San Juan, St Thomas.
kams bus pravedami linksmi
tel. PR 8-0358, pradinės mo
Pasidžiaugksite saulute žiemos metu, atsipalaiduosite nuo
žaidimai ir vyresnieji galės pa
kyklos reikalais į mokyt. O. Japilkos kasdienybės, turėsit neužmirštamas atostogas!
sirodyti
tinklinio
varžybose.
gelienę, tel. RE 7-4109.
Taip pat veiks turtingas lai
Skubėkite registruotis — vietų skaičius ribotas!!!
Direktorius Julius Šlrka
mės šulinys su įdomiom dova
Užsiregistravę iki LIEPOS MEN. 1 dienos turės geresnį
IŠ LIETUVIŲ PENSININKŲ
nom ir staigmenom. Kviečiame
patogesnių kambarių pasirinkimą.
GYVENIMO
visus.
(pr.) Lietuvių fondo valdybos pirm. dr. Antanas Razma įteikia Pedagoginiam
lituanistikos institutui paremti fondo dovaną video juostoms pasigaminti.
Dėl kainų ir kitų informacijų kreipkitės į :
Lietuviai pensininkai jau ke
x Vyto A. Lazauskas arba Iš kairės: Pranė Masilionienė, Stasė Petersonienė. J. Vasiukevičius su žmo
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
Betty S. Lazauskas prašomi at na. Alicija Rūgytė, J. Šlajus, inst. direktorius A. Dundulis, inst. rektorius linti metai iš eilės keletą kartų
prof. dr. J. Račkauskas. LF pirm. dr. A. Razma su žmona, J. Tamulis, Jt į metus išvyksta į gamtą, į gry
siliepti reikalu: Tax Sale Certi9T2T South Wtstern Anmic
Račkauskienė, K. Girvilas ir J. Račkauskas, jr. (Kiti trys noutraukoje pustau
ficate. Skambint 436-7621 arba ižsistėpę ir beveik neatpažįstami.. Pedagoginio Lituanistikos instituto m« ną orą. šiais metais, rugpiūčio
Chicago, IL 60843
Tel. (312) 23MT8T
asmeniškai — 2835 W. 71 Str., cenatų. rektoriaus ir lektorių susitikimas įvyko 1980. 5. 12 rektoriaus -na 20 d., turėjom antrą tokią išvy
ką.
Nora
diena
pasitaikė
karšChicago.
(sk.) muose.

KELIONE LAIVU PO KARIBŲ JŪROS SALAS
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