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LKB KRONIKA Nr. 43 

Tikinčiųjų Teisėms Ginti 
Katalikų komitetui 

(Tęsinys) 
Mačiau, kad jis labai vengia 

žmonių. Paprašė mane išeiti į 
gatvę ir su juo pasivaikščioti. Su
tikau. Paprašiau jį minutę pa
laukti, kol apie tai pranešiu sa
vo viršininkui. Jis lyg išsigando 
ir, pakartojęs, kad apie tai niekas, 
absoliučiai niekas neturįs žinoti, 
pasivaikščiojimą atidėjo sekan
čiai dienai. Kadangi aš dirbau 
po pietų, tai prašė ateiti į Leni
no aikštę ryte 9 vai. ir palaukti 
ant suolelio prie Lenino pamink 
lo. 

Sekantį rytą sutartu laiku su
sitikome. Mane jis nuvedė į kaž
kokį draugovininkų štabą. Šio 
visi langai buvo uždaryti langi
nėmis, įėjau į tamsų kambarį. 
Jis įjungė radiją ir uždegė elekt 

timo, padėjau telefono ragelį, 
Taip ir pasibaigė patikrinimas1 

mano tinkamumo į Kunigų semi 
nariją. Suprantu, manęs į Semi 
nariją nepriėmė. 

Taigi, pats patyriau, kad kan-į 
didatus į Kunigų seminariją at
renka ne Seminarijos vadovybė; 
o saugumiečiai. Maža to, kiek ži
nau iš savo vienminčių — jų 
pavardžių dėl visiems supranta 
mų priežasčių neminėsiu — vie 
nus saugumiečiai bando padary 
ti savo šnipais, už tai žadėdani 
padėti įstoti į Seminariją, o vė
liau paskirti į labai geras parapi
jas, kitus atkalba nuo pasirinkto
jo kelio, dar kitus nori papirkti 
kad tik atsisakytų Seminarijos. 
Visus įpareigoja laikyti paslaptį 
reikalauja net pasirašyti, kad 

KINIJA MOKOSI 
IŠ MASKVOS KLAIDŲ 

Paskelbė plačias ekonomines reformas 
Pekinas. — Naujai paskirtas gręžimo platforma, kuri kainavo 

Kinijos premjeras Zhao Ziyang;25 mil. dol., jūroje nuskendo, 
(tariama: Džiau Džejang) pasą-! Paaiškėjo, kad Pekino biurokra-
kė savo pirmąją viešą kalbą, pri- j tai įsakė tą platformą nuvilkti į 
imdamas Didžiojoje Liaudies sa- S kitą vietą, nežiūrint, kad jūroje 
lėje besilankantį Naujosios Ze- j buvo prasidėjusi audra. Vietiniai 
landijos premjerą Robert Mul- j darbų prižiūrėtojai nurodė Peki-
doon. Premjeras palietė Kinijos 
planus ateičiai. Iki 2000 metų 
Kinija bus moderni, civilizuota, 

nui, kad reikėtų su platformos 
perkėlimu palaukti, tačiau biu
rokratai Pekine atsakė: „Įsakyta 

Naujasis Kinijos premjeras Zhao Ziyang ir vienas iš 18 vicepremjere Wan Li. Jie abu buvo persekiojami "kul
tūrinės revoliucijos metu, pravardžiuojant "kapitalistiniais keliautojais". Naujoji Kinijos vyriausybė planuoja išlai
kyti valstybės galią komunistų partijos rankose, tačiau žada įvest: ekonominių reformų, pripažįstančių laisvąją rinkq. 

ros "šviesą, išsiėmė kelfs lapus j fPJf įvykusį pokalbį niekam ne 
švaraus popierio ir pradėjo klau
sinėti. Kokie esą mano planai 
ateičiai. Prašė nesivaržyti, nebi
joti, apie tai niekas nesužinos. 

kalbėtų. Šio pokalbio atskleidi
mą jie traktuoja kaip valstybinės 
paslapties išdavimą. 

Pagarbiai prašau Tikinčiųjų 
Kai pasisakiau, kad nuvežiau p a - 1 t e i s ė m s &nti Katalikų komite-
reiškimą į Kauno Kunigų semi-1 tą drąsinti kunigus, kurie, manau, 
nariją, jis tvirtino, kad ten esą! v i s i v r a P r a ėJ e šia- valstybės sau-| 
sunku patekti. Stojant į Semina-1 šum<> darbuotojų atakos ugnį.; 
riją esąs ne vienas konkursas.!k a d Jie neslėptų, o į viešumą 
Seminarija atrenka tuos, kurie J k e l t l? n e t i k ši f a k t a - k a d pagnn 
jai patinka, o jei jis mane užtar- d e n e Seminarija, o saugumie
ty — tikrai priimtų. Jo užtari- t <&»» parenka kandidatus į Sėmi
mo atsisakiau. Labai keista, jis n a r i K bet taip pat išryškintų id 
pradėjo mane girti ir kvietė su- tuos kunigus, kurie, susigundę ge| 
sitikti birželio 27 d. Paprašė ma r o m i s parapijomis, tapo saugu 
no darbovietės telefono. Daviau.! m o jankiais kovoje prieš Kristaus 

įsteigtą šventąją Katalikų Baž
nyčią. 

A. Gofman (parašas) 

Vilnius, 1980. III. 31. 

(Pabaiga) 

Birželio 27 d. jis paskambino ir 
kvietė susitikti. Jam atsakiau, kad 
į pasimatymą su juo ateisiu tik 
tada. kai gausiu oficialų pakvie 
timą raštu. Kai jis pradėjo mane 
atkalbinėti nuo oficialaus pakvie 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Čilės prezidentas Pinochet, 
supykęs dėl Amerikos kritikos, 
paprašė: palikite mus ramybė
je. ' Išgelbėti Čilę iš komunizmo 
Amerikai nekainavo nė vienos 
kulkos, nė vieno dolerio. Užuot 
mums padėjusi. Amerika vis 
mums įspirdavo", pasakė geri. 
Pinochet. 

— Filipinuose sprogo 7 bom-

LENKIJA GAUS DAUGIAU JAVU 
Varšuva. — Lenkijoje darbi- j šis pabrėžė sveikinime, kad 

ninkai nebaigė streikų, vis dar j "sovietų darbo žmonės žino jus 
prasideda nauji. Darbą sustab- j kaip ištvermingą kovotoją už 
dė prie Katowicų esanti Mysz-; tikruosius liaudies interesus ir 
kow plieno liejykla su 4.500 dar - ' jos gerovę, už komunizmo idea-
bininkų. Varšuvoje pradedamas! lus". Sovietai žiną Kanią, "kaip 
organizuoti naujas profesinių' veikėją, kuris tvirtai laikosi 
sąjungų centras, kur j lanko; proletarinio internacionalizmo, 
įmonių atstovai iš visos Lenki-1 Lenkijos neišardorys draugys-
jos- į tės su Sovietų Sąjunga". Brež-

Valdžios sluoksniai atidengė, \ nevas rašo, kad Kania "kovoje 
kad netolimoje ateityje planuo- j už lenkų tautos socialistinių ft-Į^ f ^ n prie °vyriausy-! v ^ g r i j o T ' p a T y n - m a ^ T e n vais-
jamas naujojo partijos sekreto- , kovojimų tvirtinimą rodė pnn- b ė s i r b i z n i o į s t a i g ų ž u v o a m e . . p ! a n a v i m a s • r i š a m a s s u 

n a u s Karnos susitikimas su so-\ cipmgumą, drąsą ir labai gerą ; r i k i e t i s tur is tas ir sužeisti 33 
vietų Brežnevu. Vyriausybės; komunistinės pareigos suprati- f jiįpjnjegįaj. 

didžiai demokratinė, socialistinė I perkelti, tai ir perkelkite". Po ne-
valstybė, pasakė premjeras. Jis | laimės, kurioje žuvo ir nemažai 
žadėjo kelti masių entuziazmą darbininkų, keturi naftos pramo-
dideliems darbams, pavesdamas j nės aukšti pareigūnai buvo pa-
įmonių valdymą ir darbų planą-: sodinti į kalėjimą. Ateityje tokiu 
vimą įmonių direktoriams ir dar-1 centro įsakymų bus vengiama, 
bininkų komitetams. Visa ekono-; Vietos pareigūnai turės daugiau 
minė sistema bus palaipsniui re- j teisių. 
formuojama. Planavimas bus de- j Pirmininkas Hua savo dviejų 
rinamas su rinkos reikalavimais.; valandų kalboje kritikavo JAV 

Praėjusį sekmadienį, pasitrauk- j respublikonų kandidatą Ronaldą 
damas iš pareigų, ilgą kalbą pa- i Reagana, kuris pasisakė už „dvi 
sakė ligšiolinis premjeras Hua i Kinijas". Hua kritikavo ir Sovie-
Guofeng. Jis toliau lieka komu-1 tu Sąjungą už Afganistano oku-
nistų partijos pirmininku, o j 0 ; P a v i m i * - Ši kritika paskatino iš 
vykdomasis pavaduotojas lieka i kongreso salės išeiti Rytų Euro-
Deng Xiaoping. Hua pasakė, kad I P o s diplomatus. Hua nurodė, kad 
greit bus atgaivinta valstybės gal-! d a u š Kinijos ekonominių sunku-
vos vieta, kuri panaikinta Kini-1 m 4 k i l ° i š to, kad Kinija daug 
jos "kultūrinės revoliucijos" me
tu. Hua prašė kongresą patvir
tinti partijos nutarimą, kad atei
tyje joks asmuo vyriausybėje ne
turėtų dviejų ar daugiau parei-

savo valstybės planų paveldėjo 
iš Sovietų Sąjungos, kuri buvo 
kinų mokytoja. 

Užsienio stebėtojai abejoja, ar 
dabartinis partijos pirmininkas 

gų, kad valstybinė galia nebūtų j H ^ a sugebės toje vietoje išsilai-
koncentruoiama į vieras rankas, j kYti Ogesnį laiką. Jis esąs gan 

sumanus „ba'anso artistas", ku-Nauji Kinijos ekonominiai 
planai remiasi Jugoslavijos ir 

Popiežius priėmė 
Jugoslavijos svečius 

spauda pabrėžia, kad nauji \ mą". 
streikai didina šalies ekonominei Disidentiniai sluoksniai Var-

. krizę. j šuvoje mano. kad šitokie Brež-
J Baltieji rūmai Washingtone į n e v o žodžiai gali Kaniai tik pa-

paskelbė, kad Lenkijai teikiami I kenkti t a rp lenkų darbininkų, 
' kreditai žemės ūkio produktams | kuriems jis menkai žinomas. 

laisvosios rinkos reikalavimais. 
j Jugoslavijoje darbininkai glau-

— Etiopija šventė 1974 metųj^žiai bendradarbiauja su įmonių 
revoliucijos sukaktį. T a proga; vadovais, nustatydami įmonės 
diktatorius pulk. Mengistu Heile Į planus. Kartu Kinijos vadai seka 

Roma. — Popiežius Jonas Pau
lius II-sis, vakar sekmadienį, po 
susitikimo su apie 50-čia tūkstan
čiu tikinčiųjų, susirinkusių Šv. 
Petro aikštėje, privačioje audien
cijoje priėmė Jugoslavijos federa
tyvinės respublikos užsienio rei
kalų ministrą Vrhovec, drauge 
su žmona ir bendradarbiais. Ta 
proga anglų kalba tartame žo
dyje, Jonas Paulius II-sis visų 
pirma iškėlė Apaštalų Sosto ir 
Jugoslavijos gerų santykių eigą, 
įvertindamas Jugoslavijos pastan
gas sudaryti palankesnes sąlygas 
tautų bendradarbiavimui, ypač 
tarkos apsaugojimo, nusiginklavi
mo ir pagalbos teikimo ūkiniai 
besivystantiem kraštam srityje. 

Apaštalų Sostas laiko, pažy
mėjo Popiežius, jog tai yra labai 
svarbūs klausimai ypač dabarti
niu metu kylant daugeliui kliu-; 
čių, galinčių sutrukdyti dialogą,' 
kuriuo yra siekiama išspręsti tau j 
ty santykius ir kraštų pažangą 
liečiančius rimtus ginčus. Popie
žius šia proga išreiškė savo rū
pestį, kad būtų gerbiama kiek
vieno krašto nepriklausomybė, 
kad visur ir visada būtų pilnai 
apsaiugotos tautų ir pavienių 
žmonių pagrindinės teisės bei 
laisvės. Popiežius taip pat dar 
kartą priminė, kad katalikų Baž 
nyčia nesiekia jokių privilegijų, 
bet tiktai nori, kad jai būtų su
darytos sąlygos atlikti savo misi
ją, tokiu būdu, kad iš krikščiony
bės trykštančios jėgos galėtų tar

nauti visuotinei gerovei. Katali
kai nori būti gerais savo krašto 
piliečiais ir dirbti savo tėvynės ge 
rovei. Sis jų troškimas tegali pa
tarnauti Jugoslavijos valstybės pa
žangai. 

pirkti padidinti 120 mil. dol. ir 
sieks ateinančiais metais 670 
mil. dol. Lenkija galės už tą 
sumą pirkti kviečių, sojos pu
pelių ir įvairių pašarinių javų. 
Pernai Lenkija pirko Ameriko-

Turkija nekeis 
užsienio politikos 

Ankara. — Turkijos kariuo
menės vadovybė paskelbė, jog 

je 3.8 mil. metrinių tonų javų. j užsienio politika nebus keičia-

Naujos Khomeinio 
sąlygos įkaitams 

Teheranas. — Irano dvasinis 
vadas ajatola Khomeinis sukė
lė vilčių VVashingtone, kad greit 
bus galima laukti įkaitų palei
dimo. Khomeinis per Irano ra
diją paskelbė, kad įkaitai būtų 
paleisti, jei Amerika sugrąžintų 
Iranui šacho prisigrobtus tur
tus, jei atšauktų visus finansi
nius ieškinius ir pažadėtų nesi
kišti nei diplomatiniais žygiais 
nei kariniais į Irano reikalus. 

Apžvalgininkai pabrėžia, kad 
ajatola neminėjo nei įkaitų teis
mų nei radikalų reikalaujamo 
Amerikos atsiprašymo ar "at
gailavimo" dėl praeities veiks
mų. 

Valstybes departamentas pa
skelbė, jog Amerika iš patyri
mo žino, kad visas iraniečių kal
bas ir pareiškimus reikia pri
imti labai atsargiai. Todėl aja-
tolos Khomeinio žodžiai bus 
svarstomi, nagrinėjami, tačiau 
bus vengiama bet kurių iš
vadų. 

Pripažįstama, kad ajatolos fi
nansiniai reikalavimai nėra len-

Mariam krit ikavo Ameriką, ku
ri stumianti pasaulį j karą, stei
gianti naujas karines bazes. 

— Libijos vyriausybė pasira
šė sutartį su trim užsienio: 
JAV, Britanijos ir V. Vokieti
jos bendrovėm, kurios išplės 
Libijos naftos šaltinių ieško
jimą. 

— Afrikos vienybės organiza
cija pasiūlė t a ikos planą Maro
ko — polisario sukilėlių karui 
užbaigti. Siūlomos ka ro paliau
bos ir Vakarų Saharos gyvento
jų plebiscitas. 

- Domininkonų respublikoje 

Lenkijos šių metų derlius gan I m a . Turkija liks NATO nare, 
blogas dėl lietingos, šaltos vasa-i laikysis sutarčių ir, kai tvarka 
ros, potvynių. Prezidentas Car- j šalyje bus atstatyta, perleis 
teris, pranešdamas apie kreditų j valstybės vairą j civilių rankas. 
Lenkijai pakėlimą, pabrėžė, kad Į Vakarų diplomatai mano, kad 
veikiama žmogiškumo sumeti- Į k a j p b u v o p a d a r y t a 1960 ir 1971 
mais. atsiliepiant į lenkų tau tos ; metais, karininkai vėl sugrąžins I policija suėmė 25 asmenis, ku-
sunkumus ir maisto trūkumus, demokratinę sistemą. j rie už t am t ikrą atlyginimą iš-
Prezidento politiniai kritikai Į Karinė taryba, paėmusi Tur- i veždavo nelegalius emigrantus j 
teigia, kad jis rinkiminiais me-; k j j o a valdžią, paskelbė, jog poli- į Ameriką ar Puer to Rico salą. 
tais siekia patraukti Amerikos \ t i n e \ s partijos aiškiai nesugebėjo Praėjusią savaitę, uždaryti pre-
lenkų balsus. Ateinantį šešta- : valdyti valstybės ir jai grėsė kinio laivo viduje, užtroškę mirė 
dienį prezidentas pažadėjo at- anarchija ir civilinis karas . ; 22 išeiviai. 
vykti į Chicagą ir dalyvauti; Briuselyje NATO kariuomenės j — Etiopijoje tebevyksta ko-
Amerikos lenkų susivienijimo vadovybė paskelbė, kad šio mė- j vos prieš komunistinę vyriau-
100 metų sukakties minėjime, j n e s į 0 ga j e kaip DUVO planuota, ' sybę. Tigray provincijos par-
Cia jis susitiks ne tik su respu- Turkijoje įvyks kariniai manev-1 tizanai paskelbė laimėję mūšį su 
blikonu Ulinois gubernatorium : r a i .kuriuose dalyvaus šešių vai- į vyriausybės daliniu, • **** 
Thompsonu, kuris irgi dalyvaus \ s t y b ių daliniai. Perversmas | vyriausybės kareiviai 
minėjime, bet ir su demokrate Turkijoje bus svarstomas ir šią 
Chicagos miesto mere Jane Byr . j savaitę šaukiamoje Europos 
ne. kuri pernai apvylė preziden- rinkos užsienio reikalų ministe-
tą Carterį. paskelbdama savo rių konferencijoje, 
paramą jo konkurentui sen. Vakarų spauda rašo. kad, ka-
Kennedžiui. riuomenei paėmus valdžią, kai-

Naujasis Lenkijos Jungtinės Į nej i turkų sluoksniai gali iš-
Darbininkų partijos (komunis- ' vystyti smurtą, kelti neramu-
tų) pirmasis sekretorius Kania m u s " kurie priveltų prie kariuo-
yra gavęs sveikinimo raštą iš j menės griežtų veiksmų. Turki-
Sovietų Sąjungos komunistų j j o s komunistų planuose skelbia-
parti jos centro komiteto gene- j m a . kad po smurto ir represijų 
ralinio sekretoriaus Brežnevo. Turkijoje susidarys sąlygos re-

— j voliucijai. 
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Sovietų laive 
gaisro nebūta 

Tokijo. — Japonijos laikraš-

Taivano ir Pietų Korėjos vyriau
sybių pavyzdžiu. Abi šios valsty
bės yra kietai valdomos totali
tarinių režimų, tačiau ekonomi
niai planai derinami su laisva 
rinka ir jos reikalavimais. 

Anksčiau Kinijos biurokratai 
nustatydavo planus, kurių turė
jo laikytis visos įmonės ir žemės 
ūkiai. Dažnai tie planai neside
rindavo su vartotojų masių pa
geidavimais. Ateityje įmonių va
dams bus leidžiama siekti pelno 
ir dalintis juo su darbininkais, 
bus įvesti darbo našumo bonu-
sai, skatinamos lenktynės tarp 
atskirų įmonių. 

Centro biurokratų klaidos daž
nai kenkdavo atskiroms įmo
nėms. Kinų spauda nurodo naf
tos gręžimo platformos įvykį. Iš 
Japonijos pirkta naftos šaltinių 

Reikalauja išduoti 
korespondentą 

ris sugeba pramatyti, kurion pu
sėn krypsta partijos nuotaikos ir 
sugeba prisijungti prie laimin
čios sekcijos. Jo galios pagrindas 
yra tas, kad jį paskyrė buvęs pir
mininkas Mao Tse Tungas. Ta
čiau prieš tai jis buvo Kinijos sau-

I gumo viršininkas ir valdė poli-
I cijos jėgas tuo metu, kada dau-
' gelis dabartiniu Kinijos vadv sė-
; dėjo kalėjimuose. Kinijai pianuo-
i jant „keturių gaujos" teismą, 
: daugelis kinų mano, kad tarp 

teisiamųjų turėtu būti ir Hua. Ki
nai, paklausti apie „keturių gau
ją", paprastai parodo penkis 
pirštus ir sako: „Taip tokia „ke
turių gauja" yra". Niekas nemi
ni, kad gaują sudarė penki. 

Sadatas apie 
taika su Izraeliu 

Paryžius. — Egipto preziden
tas Sadatas. pasikalbėjime su 
Prancūzijos žurnalu "Figaro", 
kuris y ra sekmadieninis "Le 
Figaro" dienraščio priedas, pa
sakė, jog Egiptas nekariaus 
daugiau su Izraeliu ir bandys 
išspręsti ginčus dėl Jeruzalės 
miesto. Be Egipto kariuomenės 
ir kitos arabų šalys negalės 
pradėti ka ro su Izraeliu, nors 
jos ir susijungtų. Sadatas siū
lo planą, kuriame arabai ir žy
dai bendrai valdytų Jeruzalę, 
išrinkdami pakaitomis miesto 

Abi 

gvai išpildomi. Niekas tikrai j — 
nežino, kur ir kiek yra buvusio i — Praėjusį penktadienį jau-
šaeho turtų. Iranas turės jų , nas kubietis Floridoje bandė pa
ieškoti per teismus. Daug !eng-' errobti keleivinį lėktuvą, tačiau l pastebėję bet kokį gaisrą so 

Lslamabadas. — Afganistano 
vyriausybė pareikalavo Ameri
kos išduoti CBS televizijos žinių' merą šešiems mėnesiams 
skyriaus reporterį Dan Rather, I pusės: žydai ir arabai sutinka, 
kuris bus Afganistane teisiamas j kad Jeruzalė yra nedalomas 
už žmogžudystę. Kaip žinoma,i miestas. Išsprendus Jeruzalės 

tis "Tokyo Shimbun" iš karinės j Rather kovo mėnesį slaptai lan- j klausimą, kelias į taiką būtų 
žvalgybos šaltinių paskelbė, jog j kėši su laisvės kovotojais Afga-; laisvas, pasakė prezidentas Sa-
sovietų povandeniniame laive, į nistano rytinėje Naragarhar datas 
kuris buvo nuvilktas į Vladivo- j provincijoje ir filmavo kovas. 
štoko uostą, nebuvo, kaip skelb- I Afganistano valdžia paskelbė, 
ta, jokio gaisro, o įvyko maiš- j kad reporteris dalyvavęs trijų 
tas. jūreivių sukilimas. Laivo j afganų užmušime akmenimis. 

Rather pareiškė, kad Afganis
tano teigimai yra klasikinis 

KALENDORIUS 

karininkai atsisakė japonų pa
galbos, nors paskelbė, kad žuvo 
9 įgulos nariai ir 3 buvo sužeisti. 
Japonų žvalgybos lėktuvai su 
infraraudonais spinduliais būtų 

viau būtų atšaukti Irano lėšų jį puolė du keleiviai ir 
užšaldymą JAV bankuose. | klavo. 

nugin-1 vietų laive, kurio motorai buvo 
1 sugadinti rugpiūčio 21 d. 

Rugsėjo 15 d.: Nikodemas. 
Melitina, Vismantas, Nautinga. 

Rugsėjo 16 d.: Kiprijonas, 
propagandos pavyzdys, žinomas Liucija, Rigimundas, Normante. 
pasaulyje, kaip 'didysis melas". Į g ^ g t e k a 6 : 2 g ( leidžiasi 7:04. 
Kabulo valdžia savo proteste 
reikalauja kompensacijos, kurią j ORAS 

, Rather turįs sumokėti žuvusių ; Saulėta, temperatūra dieną 
afganų gimLnėms. ' 75 1.. naktį 60 l 

> 
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t DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 15 d. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
14-OJI KELIONE Į ŠILUVĄ 

Kai kuriuos skaitytojus ant
raštėlė gali suklaidinti: juk Šilu
va yra Lietuvoje ir vargu, ar ku
ri maldininku ekskursija iš JAV 
būtų nukeliavusi į tenykščius di 
džiulius atlaidus. Bet nepamirš 
kime, kad Šiluvos Dievo Moti
nos vardo koplyčia yra ir JAV 
sostinėje Washingtone. Ji įreng
ta Amerikos kataliku tautinėje 
šventovėje. Washingtono Lietu
vos vyčių kuopa rugsėjo 8 d. Dro-
ga, kuri sutampa su dviem šven
tėm —Marijos gimimo ir Lietu
vos tautos švente, rengia maldi
ninkų keliones į Šiluvos koply
čią Amerikos katalikų tautinė
je šventovėje Washingtone. Š. m. 
rugsėjo 6 ir 7 dienomis (šeštadie 
nį ir sekmadienį) Washingtono 
Lietuvos vyčių kuopa, šiuo me
tu vadovaujama E. Migonytės, 
surengė 14-ją metinę maldi
ninkų kelionę į Šiluvos koplyčią. 

Kadangi minime 550 metų 
nuo Vytauto Didžiojo mirties ir 
40 m. nuo Lietuvos okupacijos, 
šiais metais maldininkų ke
lionė į Šiluvos koplyčią, šalia re
liginio, turėjo ir gan efektyvų tau
tinį atspalvį. Juoba talkon atvy
ko ir S t Petersburgo, Floridoje 
vyčiai, su Lietuvos valstybine vė
liava, kuri aktyvios vytės Viktori 
jos Jacobson rūpesčiu pirmadie
nį, rugsėjo 8 d. iškilmingai per
duota Floridos valstijos namams 
Washingtone, kur ji atitinkamo
je vietoje bus pastatyta. Kitas įvy
kis buvo tai, kad į Šiluvos koply
čią lietuviškų Mišių giesmėmis 
palydėti atvyko iš Pennsylvani
jos angliakasių Lietuvos tenykš
tis "Žarijos" choras — viso 43 as 
menys. Tiems idealistams į abu 
galus per dieną teko suvažinėti 
350 mylių. Kai kas sako, kad Penn 
sylvanijos angliakasių Lietuva 
lietuvybei nurašyta? Nežinau, I 
kada paskutinį kartą bet kuris lie
tuvių choras ar ansamblis buvo 
į sostinę atvykęs. Bent per pasta
ruosius du metus ne. O dabar 
štai į Šiluvos šventę "Žarijos" 
choro vadovas St. Vaičaitis atsi
veža visą autobusą choristų bei 
maldininku. Iš Pennsylvanijos 
angliakasių Lietuvos. 

Maldininkų kelionė į Šiluvos 
koplyčią pradėta šeštadienio pOr 
pietėje šventovės požemyje esan
čioje konferencijų salėje simpo
ziumu tema "Žmogaus teisės 
Lietuvoje". Prelegentai kun. dr. 
T. Žiūraitis (jis buvo ir simpo
ziumo moderatorius), dr. D. Kri
vickas, adv. dr. E. Armanienė ir 
dr. K. Jurgėla (vienintelis sirupo 
ziume kalbėjęs vyčiams supranta 
mesne anglų kalba). Simpoziu 
mo klausėsi apie 40 — 50 asme
nų ir tai, pagal VVashingtono 
lietuvių skaičių, tikrai gražus 
būrys. Simpoziumo prelegentų 
mintis gal teks ateityje plačiau 
panagrinėti, nes ypač dr. D. Kri
vicko ir dr. E. Armanienės temos 
buvo viena akademiškai, kita la
bai realiai panagrinėtos. Kun. T. 
Žiūraitis apie Lietuvos tikinčiųjų 
teises kalbėjo, plačiai cituodamas 
sovietinius įstatymus, konstituci
ją, Helsinkio susitarimų paragra 
fus ir tai, kaip praktikoje su tais 
paragrafais nesiskaitoma. 

Dvi valandas trukęs simpoziu
mas baigtas kavute šventovės po
žemyje, kur po ilgų bei varginan 
čių vasaros karščių taip gaivai 
bei jauku. Kaip visoje milžiniško
je šventovėje, taip ir požemyje 
veikia vėsinimo sistema. 

Sekmadienio, rugsėjo 7 d. po
pietėje buvo numatytos lietuviš
kos Mišios Šiluvos koplyčioje. Bet 
vėliau apsižiūrėta, kad visgi joje 
lietuviai maldininkai netilps. To 
dėl jau iš vakaro per simpoziumą 
buvo paskelbta, kad Šiluvos kop
lyčioje įvyks tik Lietuvos vėlia
vos pašventinimas, o po to proce 
sija nueis į požemio koplyčią, žy
miai didesnę. 

Kai gerokai prieš nustatytą lai 
ką atvykom į Šiluvos koplyčią, ji 
jau buvo pilna. Didesnę pusę jos 
užėmė Pennsylvanijos angliaka
sių Lietuvos "Žarijos" choras, 
tautiniais rūbais pasipuošusios 

vytės ir šiaip lietuvių visuome
nė iš VVashingtono ir kaimyni
nės Baltimorės. Į koplyčią su pa
lyda atnešus Lietuvos vėliavą, 
ją pašventino iš S t Petersburgo 
atvykęs kun. J. Gasiūnas, kartu 
dalyvaujant prel. J. Balkūnui ir 
kun. D . Murray, trečios kartos 
Amerikos lietuviui G r a n d Ra-
pids, Mich., dabar studijas gili
nančiam Washingtone. 

Pašventinus Lietuvos vėliavą, 
kuri rytojaus dieną buvo iškil
mingai perduota Floridos valsti
jos namui VVashingtone, procesi
ja nuėjo j apatinę erdvią koplyčią, 
talpinančią jau nebe šimtą, bet 
gal kelis maldininkų. Daug suo
lų joje užėmė lietuviai bei jų 
draugai. Kai koncelebracinių Mi
šių atnašauti išėjo prel. J. Balkū 
nas su kun. J. Gasiūnu ir kun. D. 
Murray, o lektorių pareigų at
likti Ateitininkų federacijos va
das J. B. Laučka ir ilgametis W a 
shingtono ateitininkų sendraugių 
pirm. J. Vaitkus, kai Pennsylva
nijos choras taip pat nuoširdžiai 
užgiedojo "Pulkim ant kelių", o 
vėliau visą eilę kitų giesmių, tai 
"VVashingtono ir apylinkių lietu
viams buvo tikrai neeilinis įvy
kis: tautinėje Amerikos katalikų 
šventovėje, netoli savosios Šilu
vos koplyčios — tikro meno še
devro, "VVashingtono, Marylando, 
Virginijos, Floridos ir Pennsylva 
nijos lietuvių atstovai savo gim
tąja "kalba meldė Dievą ir Šiluvos 
Dievo Motiną, prašydami palai 
mos jų tėvų ir protėvių žemei 
Lietuvai, o jų maldas lydėjo jau 
daugumoje trečios kartos Pennsyl 
vanijos angliakasių vaikų bei I 
vaikaičių lietuviškos giesmės. 

Vieno žinomųjų pamokslinin 
kų, prel. J. Balkūno, pamokslo 
mintys, šalia religinės temos, tu
rėjo prasmingą tautinį atspalvį. 

Didžioji religinė — tau t inė iš
kilmė, kukliai pavadinta 14-tąja 
maldininkų kelione į Šiluvos kop 
lyčią, buvo baigta chorui ir vi
siems susirinkusiems sugiedojus 
Lietuvos himną. 

Po to sekė vizitas Lietuvos pa
siuntinybei, kur daugumoje iš 
kitur suvažiavusieji turėjo progos 
ne tik arčiau susipažinti bei pa 
sikalbėti su Lietuvos atstovu dr. 
S. Bačkiu ir jo žmona, bet taip 
pat apžiūrėti įvairų meną tau 
todailės ir šiaip istorinį turtą, 
puošiantį Lietuvos pasiuntinybę 
"VVashingtone. Ta proga prie Lie 
tuvos pasiuntinybės rūmų kabo
jo Lietuvos trispalvė. 

Lietuvos pasiuntinybės rūmuo 
se buvom visi šlapi nuo prakai
to. O ši vasara rekordiniai karš 
ta ypač "VVashingtone. Tuo tar 
pu Lietuvos pasiuntinybė jokių 
vėsintuvų neturi, o šiuo me
tu juos įsigyti dar sunkiau, kai 
po kelių mėnesių pasiuntiny
bei teks pasikliauti jau nebe savo 
lėšomis. Kiek žinau, Lietuvos at 
stovas atostogų niekur nevažiuo
ja, ir dienų dienas tenka praleisti 
įkaitusiam nuo šilumos kabinę 
te ar kituose kambariuose. Tad ir 
kyla klausimas, ar mūsų bendri
nės organizacijos, kai kurios iš 

i jų ypač besirūpinančios diplomą 
tijos pratęsimuu, negalėtų suor
ganizuoti lėšų Lietuvos atsto
vybėje įrengti vėsinimo sistemą. 
Tada, ir dabartinių diplomatų 
amžius gal kiek prailgėtų. Šias 
užuominas reiškiu nė kieno ne
inspiruotas, o tik pats su kitais 
pajutęs, kokios varganos sąlygos 
yra Lietuvos pasiuntinybėje il
gų vasaros karščių metu. 

VL. R. 

P A T I K S L I N S I Ą S 

Prieš porą savaičių "Dviejuo
se Horizontuose" buvo klaidin
gai paskelbta, kad pokario me
tais majoras Liūdždus buvo bvtaj 
komendantas Flensburge, Vak. 
Vokietijoje. Tuo tarpu, kai ran
kraštyje parašy ta britaj komen
dantas . 

Rodiesterio "Sutartinė' atlieka meninę programą Clevelande per kar. Juozapavičiaus šaulių kuopos metinę vakarie
nę. Iš kaires: J. Adomaitis, V. Zmuidzinas, O. Adomaitienė, A Dziakonienė ir A. Cieminis. 

PABALTIEČiy LAISVES ŽYGIS 

Vienas centas uždengs tau ir 
didžiausią pasaulio žvaigždę, jei 
jį laikysi arti savo akies. 

S. Grafton 

Š. m. rugsėjo 27 dieną, šešta
dienį, 12 vai. popiet, įvyks Pa-
baltiečių laisvės žygis prie Jung
tinių Tautų New Yorke su tiks 
lu iškelti viešumon Pabaltijo 
kraštų 40 metų neteisėtą oku
paciją. Norima priminti lietu
viams, latviams ir estams, gyve
nantiems okupanto priespaudoje, 
kad išeivijos pabaltiečiai jų ne
užmiršo ir kartu su jais jungiasi 
į kovą dėl žmogaus teisių ir tau
tos laisvės. 

Žygį ruošia Rugsėjo 27-tosios 
dienos komitetas, kurį sudaro lat 
vis, estas ir lietuvis kun. Kazimie
ras Pugevičius, ir New Yorko 
apylinkės pabaltiečių organizaci
jų atstovai. Be kun. Pugevičiaus, 
į ruošos darbus aktyviai įsijungė 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gos valdybos narė politiniams 
reikalams — Gintė Damušytė, 
Lietuvos vyčių veikėja — Helen 
Kulber ir kiti New Yorko Lietu
vių Bendruomenės ir Alto sky
rių atstovai. 

Darbai žygiui jau seniai vyk
domi. Leidimas žygiui Dag Ham-
marskjold Plazoje jau parūpin
tas. Techninių reikalų komisi
ja rūpinasi garso sistemos įsigiji
mu ir t t. Spaudos komitetas in
formuoja etninę bei kitataučių 
spaudą — laikraščius, radijo ir 
televizijos stotis, apie ruošiamą 
laisvės žygį. Meno komitetas 
tvarko demonstracijos plakatų 
gaminimą. Lietuvių "katalikų re
liginė šalpa meno komitetui per
davė savo patalpose šiam tikslui 
laikomus plakatus. 

Įdomus dalykas, kad personalo 
komitetas, kuriam vadovauja pa 
baltiečių jaunimas, aktyviausiai 
reiškiasi — jis jau kelis kartus at 
skirai posėdžiavo, svarstydamas 
ne tik žygio, bet ir aplamai pa
baltiečių jaunimo reikalus. Šis 
komitetas rūpinasi žygio marša
lų verbavimu demonstracijoms. 
Jo iniciatyva bus galima žygio 
metu rašyti laiškus prezidentui, 
iškeliant Pabaltijo klausimą. Ša 
lia kitų reikalų personalo komi 
tetas rūpinasi ir dėmesį atkrei
piančiais veiksmais, kaip pvz., 
praeivių informavimu ypatingu 
būdu — jaunimo grupė čiuoš ra
tukinėmis paŠiūžomis demontra 
cijos rajone, skelbdama žygio tiks 
lus. Šis komitetas taip pat gami
na marškinius (T-shirts) išpar 
davimui — ant jų bus išspaus
dinta patraukli žygio emblema 
bei šūkis. Marškinius bus gali
ma nusipirkti prieš žygį. Spaus
dinamos ir žygio reklaminės sa
gutės, kurias dalyviai galės įsigyti 
žygio metu. 

Rengiamas pobūvis jaunimui 
savaitę prieš žygį, rugsėjo 19 d., 
estų namuose, Manhattane. Tą 
vakarą vietinis pabaltiečių jau
nimas galės prieš' žygį pabend
rauti bei susipažinti ir taip pat 
pasiskirstyti darbais. 

Žygio biudžetas 4,000 dol. Siū 
loma, kad organizacijos finansiš 
kai paremtų šį žygį, subsidijuo
jant padidinimą disidento nuo
traukos, kuri būtų naudojama 
plakatui žygio metu. Pagrindiniai 
lietuviški veiksniai — Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, JAV Lie 
tuvių Bendruomenė, Amerikos 
Lietuvių taryba ir Vlikas pasi
sakė, kad remia Pabaltiečių lais

vės žygį. Iš jų laukiama ir finan
sinės paramos. Norintieji auko
ti Pabaltiečių laisvės žygio išlai
doms padengti, gali rašyti čekius: 
United Baltic Appeal, Inc., 2789 
Schurz Ave., Bronx, N Y 10465. 

2ygio programoje Baltiesiems 
rūmams atstovaus prezidento J. 
Carterio etninių reikalų vedė
jas dr. Stephen Aiello. Sutiko kai 
bėti ir į Madrido konferencijos 
JAV delegaciją paskirtas Rimas 
Česonis iš Philadelphijos." Pro
gramos turinį taip pat pratur
tins visiems žinomas bei kitatau 

monstrantų skaičių bei nuotai
ką! Autobusams pasistatyti vieta 
jau numatyta. 

Norintieji daugiau informaci
jų, prašomi skambinti šiuo nu
meriu: (212)647 — 2434. 

G. Damušytė 
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Kad emigrantai t ikrai gali 
nuveikti didelius darbus, atlikti 
epochinius žygius, sukurti net 
pasaulinės reikšmės veikalus, 
parodo daugybė garsių pavyz
džių. Antai Septuaginta nebu
vo kaip galima būtų manyti, žy
dų žemėje iš hebrajų kalbos iš
versta į graikų kalbą, o svetur, 

čių spaudos mėgstamas Simas j Egipte. Apie koraną mes žino
me, kad jis ne Mahometo tėvy
nėje buvo surašytas, o Medino
je, egzilėje. O Dantė savo "Die
viškąją komediją" sukūrė ne 
gimtinėje, Florencijoje, o besi-
bastydamas po svetimus kraš-

Kudirka. Laukiami atsakymai iš 
kitų pakviestųjų. 

Rytinio pakraščio lietuviškoji 
visuomenė yra ypač raginama 
šiame žygyje dalyvauti. Tai ne
paprasta 'proga šeimoms organi
zacijoms lituanistinėms mokyk
loms įprasminti bei įgyvendinti 
lietuvio laisvės troškimo sąvoką. 
Būtu idealu, jei grupės iš tolimes 
nių miestų imtųsi iniciatyvos 
suorganizuoti autobusus kartu 
su vietiniais latviais ir estais va
žiuoti į New Yorką tai dienai, 
tokiu būdu padidindamos ir de-
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Selling Your Jewelry? 

You may be assured of the higbest 
prices for antiąue and other je^elry. 

The HOUSE of KJRCHBERG 
Founded 1867 

25 E. Washington, R a 1001 
TeL ST 2-0848 

Meet Mr. Phillip Kirchbergr, nation-
ally known for rellability. He will be 
glad to give you an expert appraisal. 
II11III1II1II1II111IIIIII1IIIIII1IIIII1I1II1I1HI111I 

tus. Komenijus garsius savo 
pedagogikos veikalus — a r t i 
150! — parašė ne kokiame sau
giame savo krašto kampely, o 
Trisdešimties Metų karo po vi
są Europą varinėjamas. 

J . E re tas (iš "Tremtis — pra
keikimas a r uždavinys?"). 
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Advokatų Draugija 

VALDEMARAS BYLAITL* 
m 

VINCAS BRIZGYS 
Teisių daktarai 

2458 W. 69th St, Chicago, UI. 
Visi teL 778-8000 

Valandos pagal susitarimą 

I. I. Kraševskio 

VITOLIO RAUDA, 

kurią "AUŠROS" laikų veikėjai 
vadino lietuvių epu ir lygino HO
MERO TLTJADAI Vaizduoja lietu
vių tautos priešistorini gyvenimą. 
Iš lenkų kalbos vertė Povilas Gau-
£ys. Knygą puošia 50 medžio raiži
nių dail. V. Smakausko atlikti 19 
ami. pradžioje. 286 pusi. Kaina su 
persiuntimu $6.30. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St* 

Chicago, ID. 60626 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — 387-1285 

AKTŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 Nortfa Mkhigaa, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 
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S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių Kaiua: nuo pirmadienio įsi 
penktadienio perduodama nuo 4:00 
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotį, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo »:3u iki »:3U vai. ryto. 

Talei 454-3415 
1490 A H, 

7158 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, DLL. 69829 
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DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS! 
PIRMAS AR ANTRAS SJĮRAŠJiS KNYGŲ — T H 

PUIKI IR NEBRANGI DOVANA BET KURIA PROGA 

Užsakydami ar pirkdami visas kartu žemiau išvardintas knygas motu
te tik $10.00 ir $2.00 už persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00. 

Siuntinys Mo, I 
ANGLŲ NOVELE. Sudarė Povilas Gaučys. Anglų rašytojų novelių 

antoiogiia. 460 psl. 
PIETŲ KRY2IAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaučys. Lotynų 

Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 pusi. 
VYSK. P. P. BŪCIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda

gavo J. Vaišnora, MIC. I ir II dalis. Dvi knygos. 580 pusi. 
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala, Žmogus ir šuo ir 
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Kai pasigendame 

DIDELIO KŪRĖJO NETEKUS 
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Dienos rūpesčiai kartais ver
čia primiršti esminius rei
kalus. Vienas tokių, kuris pa
deda iš laikyt i lietuvybę 
išeivijoje, yra literatūra. Litera
tūros reikšmę pajuntame kar
tais labiau sukrėsti, kai pvz. 
krinta literatūros milžinas. 
Kaip tik šiomis dienomis ir per-
gyvenam vieno tokio ryškiau
sio stulpo ne tik čia išeivijoje, 
bet apskritai mūsų literatūros 
istorijoj Aloyzo Barono nete
kimą. Kartą vienoj paskaitoj 
profesorius Juozas Brazaitis 
literatūrą palygino su saule. 
Kaip saulė palaiko vitalinę 
gyvybę, taip knyga yra prie
monė dvasinei gyvybei išlai
kyti. Literatūra, turime minty 
dailioji, atitraukia žmogų nuo 
kasdienybės ir pakelia į aukš
tesnių interesų sferą. Gerakny-

. ga sužadina humaniškumą, 
nejučiomis verčia žmogų dau
giau susidomėti kilnesnėm idė
jom, gilesnių minčių pasauliu. 
Ir juo tauresnė kūryba, juo dai
lesnė forma, tuo labiau ir mes 
taurėjam, skaitytojas persi
sunkia tom mintim, kuriomis 
autorius gyveno. Svarbiausia, 
kad dailiosios literatūros 
pagalba tas viskas ateina neju
čiomis, mums patiems net to 
nežinant. Tokia yra literatūros 
galybė. Ir priešingai — pikta 
plunksna nuodija sielą, sėją 
piktą sėklą, neprisideda nei 
prie gražesnio rytojau kūrimo, 
nei žmogaus taurėjimo. 

jo meto so vietų strategija ir Sovietų grėsmės prigimtis ir kaip ją koki 

Rašytojas dažniausiai yra 
toks, kokia yra jo aplinka, visa 
bendruomenė. Jį veikia bend
ruomenės nariai, veikia laiko 
reikalavimai, kitos aplinky-
bės.Tuo pačiu jis jaučia būti
nybę reaguoti į šios dienos rei
kalavimus. Teisybė, gali būti, 
kad- rašytojas atsiriboja nuo 

v > kasdienybės ir nusikelia į to
limus pasaulius laiko ar erdvės 
atžvilgiu, bet dauguma rašan
čiųjų stengiasi nenutolti nuo 
"šio pasaulio", įkvėpimo ir 
paskatinimo ieško savos ap
linkos tarpe. Tada rašytojas 
tampa savos tautos gaivinto
ja*, žadintoju. Toks buvo pvz. 
Maironis. Jei jis iš savo poe
zijos deimančiukų, tokių, kaip 
"Keturių Kantonų ežeras" ne
būtų nusileidęs iki lietuviškos 
artumos, jei nebūtų savo žo
džiu gaivinęs patriotinių jaus
mų ir su kitais priartinęs Lie
tuvos prie atgimimo, mes 
šiandien jo nelaikytumėm nei 
pranašu, nei tautos dainium, 
nei kitais panašiais kilniais 
vardais. Gali kartais būti, kad 
literatūros nesuprantam, ypač 
poezija kartais "per daug 
moderni", nesuvirškinama, ne 
iš karto uždeganti. Taip, ji 
dažniausiai nėra kaip šiaudai, 
kurie trumpai kaitina tik juos 
padegus, bet greit ir palieka iš 
jų tik pelenai. J i palengva vei
kia į žmogaus pasąmonę ir ten 
palieka žymes, formuoja skai
tytojo galvoseną, jausmus, va
lią. Jos kelias į skaitytoją lė
tas, bet labai veiksmingas. 

Sakoma, kad už savo tėvy
nės ribų iiteratūra negali tarp
ti. Ir taip ir ne. Turim pavyz
džių iš pasaulinės literatūros, 
kai didžiųjų rašytojų svariausi 
kūriniai kaip tik ir buvo pa
rašyti tremty. Adomas Micke
vičius vargiai būtų parašęs 
"Poną Tadą" tokį, koks jis yra, 
jei nebūtų ilgėjęsis paliktos Lie
tuvos. Tas pats su Dante, Buni-

nu, Slowackiu. Bet tai nėra tai
syklė. Mažesnės dvasios 
kūrėjai emigracijoj, tremty ar 
išeivijoje dažnai netenka jėgų, 
gyvenimo realybė juos palau
žia. Planingas ir sistemingas 
išeivių nutautinimas, suviri
nimas bendrame katile, veikia 
ir mūsų literatūrinį gyvenimą, 
dažnai ir talentingus kūrėjus li
teratūriškai verčia vegetuoti. 
Juk ir jie turi ieškoti pra
gyvenimo šaltinių ir materia
linės atramos labai svetimuo
se, nepalankiuose kūrybai 
laukuose. Silpnesni neatlaiko, 
ir mes apie juos nieko neži
nome. Išlieka patys stipriausi 
ir šviesiausi, lyg švyturiai. 
Kiek mes jų turime? Labai ne
daug. Vienas tokių buvo, kurio 
kaip tik dabar netekome ir liū
dime. Jo niekas nepakeis. 

Kalbame apie šviesios atmin
ties Aloyzą Baroną. Nėra tokio 
lietuvio, kuris to vardo nebūtų 
girdėjęs. Esame per daug arti 
įvykio, kurį reikėtų pavadinti 
lietuvių nelaime, kai jis taip 
staiga išėjo nesugrįžtamai. Ne 
tik dabar, bet ir vėliau jausime, 
kiek daug netekome. Nete
kome ne tik rašytojo beletristo, 
bet ir poeto, publicisto, kritiko, 
reto talento humoristo, redak
toriaus, visuomenininko. Buvo 
labai socialus. Joks kultūrinis 
ar visuomeninis renginys ne
praėjo be jo dalyvavimo, 
komentarų ir dažnai ap
rašymo. Viskas vienam, pla
taus diapazono asmeny. Stebė
davomės, kaip jis visur ir viską 
spėdavo padaryti. Sugebėjo iš
likti nepaliestas jokios nivelia
cijos, išliko sveikos lietuviškos 
sielos. Kiekvienas jo žodis 
nemeluotas, originalus, pilnas 
sąmojaus, neužgaunačia rep
lika. Buvo ne tik vienas popu
liariausių, bet ir vienas myli
miausių kūrėjų. 

Tokia tema kalbą pasakė 
buvęs JAV ambasadorius 
Maskvoje nuo 1976 iki 1979 m. 
baigusiems Hillsdale kolegiją. 
Senatoriaus Thurmond rūpes
čiu ji buvo atspausdinta 
„Congresional Record" š.m. 
rugpiūčio 22 d. Ambasadorius 
Malcolm Toon, karjeros diplo
matas, ilgus metus gyvenęs 
Maskvoje, mokąs rusiškai, 
turėjo progos tiesiogiai gerai 
pažinti Sovietų Sąjungos sieki
mus ir valdančiųjų taktiką 
santykiuose su kitomis valsty
bėmis. Jo pastabos ir analizė 
yra itin reikšmingos, — todėl 
visiems besidomintiems sovie
tų politika yra verta su jomis 
susipažinti. Cia pateikiame 
jojo minčių santrauką. 

Pradžioje pastebėjęs, kad 
daugelis šiandieną JAV yra 
ypatingai susidomėję Irano 
įvykiais, savo kalboje jis pasi
sakė kalbėsiąs apie pavojingą 
šiandieninę pasaulio būklę, 
kaip jis ją suprantąs, ir apie 

atremti 
DR. D. KRIVICKAS 

tų viršūnėje. Auktųjų vadų 
posėdžiai yra visiškai slapti. 
Spaudoje taip pat nėra pasi
sakymų ir analizės, kas tuose 
posėdžiuose svarstoma. Polit
biūro nariai yra neprieinami. 
Visa sovietų informacija yra 
atidžiai cenzūruojama. 

Per visą savo buvimo laiką 
ambasadorius turėjęs progos 
susitikti tik su Brežnevu ir 
Gromyko, nežiūrint jo pas
tangų susitikti ir su kitais 
politbiūro nariais. Viename 
savo pasikalbėjime su Gro
myko, pas taras is amba
sadoriui pastebėjęs, kad so
vietų sistema yra skirtinga 
nuo amerikiečių ir kad amba
sadorius turi vesti žaidimą 
pagal vietos taisykles. Tai 
buvęs užgaunantis primi
nimas, pastebint, kad sovietų 
sistema yra skirtinga nuo 
amerikietiškos ambasado
riaus atžvilgiu, nes jis turėjo 

norų turėti Maskvoje atsto
vus, kurie neturi sugebėjimo ir 
patirties tvarkyti daugelį 
reikalų". Su tokiu priėjimu 
tenka susidurti svetimšaliui 
Maskvoje. Todėl taip sunku 
yra svetimšaliui suprasti 
sovietų motivaciją ir prama
tyti jų elgseną. 

Reikia atsargiai vertinti 
pasisakymus apie numatomą 
sovietų politikos kursą. Dargi 
net aukštieji sovietų parei
gūnai nevisada gali numa
tyti, kas gali atsitikti su jais, 
kaip rodo Chruščevo nušali
nimo pavyzdys 1964 m. Nuša
linimas buvęs ne tik staig
mena Vaka rų pa sau l i o 
analistams, bet dargi net pa
čiam Chruščevui beviešin
čiam Kaukaze. 

Tačiau analistai nėra visiš
kai bejėgiai suprasti sovietų 
politiką, panaudodami prie
mones, kurios jiems yra priei
namos. Tas pats faktas, kad 
sovietų spauda yra atidžiai 

atitinka šiai strategijai. 
Sovietinė sistema atspindi 

pažiūrą į istoriją, žmogaus 
santykių su valstybe koncep
ciją ir kompleksą vertybių ir 
principų, kurie visiškai skir
tingi nuo mūsų. Istorikai gali 
ginčytis, ar ši amalgama yra 
tradiciniai rusiška, ar jun
gianti savyje sovietines idėjas 
primestas iš viršaus 1917 m. 
Tačiau ambasadorius linkęs 
manyti, kad Leninas ir Sta
linas priėmė vakarietišką 
filosofiją, marksizmą ir 
priderino ją prie Rusijos realy
bės. Tuo būdu nuo Stalino 
laikų iki dabar nėra pagrin
dinio konflikto tarp sovietinės 
ideologijos ir rusiško nacio
nalizmo. 

Ideologiniai samprotavi
mai, kurie sudaro jų iškreipto 
pasaulio supratimo pagrindą, 
reiškia, kad sovietinis reži
mas negali priimti ir toleruoti 
laisvai pareikštų idėjų ir lais
vo individo pasirinkimo, kaip 
mes tai suprantame Vaka
ruose. Todėl sovietiniai reži
mai bando pateisinti savo 
ideologiją, griežtindami savo 

tai^ kaip JAV turi traktuoti reikalų su sovietais daugiau kontroliuojama, reiškia, kad „ ^ ^ prieš disidentus bet 
šiuos pavojus, nes be Irano 
ekstremiestų yra ir kitų ekstre
mistų, kurie sudaro daug 
didesnį pavojų pasaulio taikai 
ir pastovumui negu Irano. Jis 
kalbėjo apie tuos, kurie šian
dieną valdo Sovietų Sąjungą. 

Kukliai pastebėjęs, kad jis 
laikomas sovietų reikalų 
ekspertu, jis pabrėžė, kad tik
rais ekspertais galima laikyti 

kaip 30 metų 
Maskvos politbiūro narių 

vengimas susitikti su svetimų 
valstybių ambasadoriais turi 
ir kitų priežasčių. Sovietai 
tradiciniai yra baimingai 
atsargūs su svetimais ats
tovais, kurie kalba rusiškai, 
kurie gerai pažįsta sovietų 
siekimus ir strategiją ir kurie 
negali būti lengvai suklai-

tik 14 Maskvos politbiūro dinti sovietų švelniais malo-
narių. Tačiau, jo patirtis jam niais išvedžiojimais. „Aš 
leidžia padaryti kai kurias drįsau pareikšti, — sako 
patabas ir išvadas. ambasadorius, —kad blogai 

Anot jo, mes turime prisipa- pasitarnauja laisvojo pasau-
žinti, L:-5, neturime tiesioginės lio gyvybiniams interesams 
informacijos, kas dedasi sovie- prisiderinimas prie sovietų 

valdantieji palieka pėdsakus 
apie tai, ką jie norėtų, kad 
skaitytume ir girdėtume. įsigi
linus į šiuos pėdsakus, mes 
galime sužinoti, kas vyksta 
valdančiųjų sluoksniuose, ne
žiūrint į tai, kad mes neturime 
tiesioginio priėjimo. Atidžiai 
skaitydami sovietų pareiški
mus rusiškai, skirtus jų pačių 
žmonėms, o ne klauydami 
spėliojimų Jungtinių Tautų 
kuluaruose, ar kas dar blo
giau, klaidinančių ir išsi-
8ukinėjamų sovietų pasiun
tinių paaiškinimų naiviems 
amerikiečių pašnekovams, 
mes galime suprasti koki a yra 

Kūrėjas dažnai lieka ilgai 
nesuprastas ir neįvertintas. To 
negalima pasakyti apie Aloy
zą. Skaitytojų ir klausytojų jis 
būdavo priimamas šiltai ir 
nuošrdžiai. Apkeliavo veik vi
sas lietuvių kolonijas ir orga
nizacijas ne po vieną sykį, vi
sur atnešdamas literatūrinių 
dovanų ir išsinešdamas pel
nytas ovacijas. Ar galėjo toks 
žmogus laisvų lietuvių eilėse 
turėti priešų? Rodos, tokį feno
menalų kūrėją išlydėjus į amži
ną poilsį, turėtų apraudoti kiek
vienas, kurio širdy nors kiek 
yra lietuviškumo. Ar tikrai taip 
ir yra? Pasirodo yra ir nelai
mingų išimčių, surūdijusių 
plunksnų, atskleidžiančių 
surūdijusias širdis. Net pa
gonys romėnai sakydavo apie 
mirusius: "De mortuis nil nisi 
bonum", o vienas lietuviškas 
laikraštis Aloyzo mirtį taip pa
minėjo, pridėjo tokį cinišką 
sakinį mirusiam žmogui, tar
tum skaitytumėm iš anapus 
geležinės uždangos bolševi
kinį leidinį. Nesistebėtumėm. 
jei taip kalbėtų spauda oku
panto, prieš kurį tas žmogus 
šventai kovojo, bet taip daro ir 
čia tie, kurie prisidengę fari
ziejiškumo skraiste sakosi ko
voja už lietuviškus reikalus. 
Paleistas akmuo grįš tiems ku
rie juo operuoja. O. Aloyzas 
Baronas pasistatė didelį litera
tūrinį paminklą, kurio ne
pajėgs pagraužti jokie šios že
mės š l iuža i . Tie, kurie 
nemeluotai yra lietuviai, ilgai 
su skausmu širdy liūdės ne
pakeičiamo Rašytojo. 

Cg 

Chicagos mere Jane Byrne merų suvažiavime Romoje Chicagos miesto vardu įteikė didelį popiežiaus pa
veikslą pop. Jonui Pauliui II prisiminti jo apsilankymu Chicagoje. Prie paveikslo iš kairės: Bette M. Hunt ir 
Reamer G. Loomis — Chicago Status Gallery savininkai. Ray Hillstrom ir mere Jane Byrne. 

dažnai paremdami represyvi-
nes valdžias, kurios skelbiasi 
marksistinėmis — leninisti-
nėmis ir kurios, kaip ir so
vietai, neigia individualinę 
laisvę. 

Be ideologijos, geografinė 
būklė ir istorinė patirtis taip 
pat prisidėjo prie sovietinės 
sistemos suformavimo. Isto
riniai įsiveržimai į Rusiją pali
ko savo žymes. Kaip ir carai, 
taip ir sovietai deda daug 
pastangų patikrinti Rusijos 
sienų saugumą, stengdamiesi 
nustumti juos toliau, kaip tai 
buvo po II pasaulinio karo ar 
dabar Afganistane. Tai suda
ro milžiniškas išlaidas ginkla
vimuisi ir ekonominius sunku
mus gyventojams. Be to, tai 
veda prie trinties su kaimy
nais ir sukelia didelių rūpes
čių JAV, kurios neša atsako
mybę už pasaulio taiką ir 
pastovumą. Visiškas sovietų 
saugumas reiškia nesaugumą 
kitoms valstybėms ir agre-
syvinis sovietų įtakos plėti
mas ypač Trečiajame pasau
lyje veda prie nepastovumo ir 
grėsmės taikai ta ip , kaip 
pietų—vakarų Azijoje. 

Kai kas tvirtina, kad tokios 
išvados seka iš ambasa
doriaus antisovietinio nusista
tymo. Į tai jis stačiai atsako: 
„Aš esu antisovietas ta pras
me, kad manau, kad sovietai 
mums nelinki gero, ir ta pras
me, kad sovietai tatai darys 
mūsų atžvilgiu, jeigu jie 
manys, kad jie tatai gali dary
ti, mažai sau pakenkdami, ir 
pagaliau, ta prasme, kad jie 
laiko detante ne politiniu 
mechanizmu, kad galėtų bend
rauti su kapitalistiniu pasau

liu, bet kaip priemone pasiekti 
jų p a g r i n d i n i u s t i k s l u s 
pertvarkyti pasaulį pagal jų 
schemą be atominio karo. Aš 
esu taip pat griežtos linijos 
šalininkas ta prasme, kad ma
nau, kad turime bendrauti su 
sovietais tokiais, kokie jie yra, 
bet ne tokiais, kaip mes norė
tume, kad jie būtų, taigi, be 
iliuzijų, kokie yra jų ilgo meto 
tikslai ir kokia iš tikrųjų yra jų 
pažiūra į JAV. 

Ambasadorius taip pat pasi
sako prieš tuos, kurie mano, 
kad reikia susėsti bendrai ir 
svarstyti reikalus so sovie 
tais, kad pasiektume savo 
tikslų. Tačiau, kaip ir visi kiti 
paveikti ideologinių motyvų, 
sovietai nėra racionalūs žmo
nės. J i s teigia, kad, svarstant 
kiekvieną reikalą, reikia 
suprasti, kad mes su sovietais 
stovime priešinguose poliuose 
ir kad jie stengsis išgauti kiek 
ga l ima daug iau naudos. 
Tačiau tuo pačiu metu mes 
turime pasitikėti savimi, kad 
priimtume dialogą su sovie
tais, ir panaudoti savo išra
dingumą, kad pasiektume 
sprendimų, kurie derinasi su 
mūsų siekimais, su mūsų 
pagrindiniais tikslais ir kas 
svarbiausia, kad jie nesilp
nintų mūsų ir mūsų sąjun
gininkų saugumo. Tą patį 
mastą turime taikyti ir sovie
tų interesams. Išvadoje jis 
pabrėžia, kad mes neturime 
derėtis, išeidami iš mūsų 
p r a n a š u m o , bet iš lygy
b ė s . „ N e ž i ū r i n t v i sų 
sovietinės sistemos neigia
mybių, mes negalime jų igno
ruoti, — tęsia ambasadorius, 
— mes negalime atsisakyti 
kalbėtis su jais, mes neturime 
stumti juos į izoliaciją". Bet 
čia pat jis kelia klausimą, kaip 
mes turime tvarkyti savo 
reikalus su sovietais, kad 
neprarastume savo ir savo 
draugų marškinių, š t a i ką jis 
siūlo: 

Pirma, mes turime pradėti 
nuo to, kad sovietų pažiūra į 
pasaulio idealinę sąrangą, jų 
pažiūra į istoriją, jų samprata 
liečianti žmogaus santykius 
su valstybe, jų pagrindiniai 
principai ir vertybės, yra 
pagrindinai nesuderinami su 
mūsų. Antra, mes turime 
suprasti, kad, siekdami savo 
tikslų, sovietai ir toliau sieks 
išplėsti savo įtaką Trečiajame 
pasaulyje. Tai jie darė Afri
koje, tai jie neseniai padarė 
Afganistane ir toliau tai da
rys, jeigu bus tikri, kad jie 
tatai pasieks neužsitrauk
dami bausmės. 

Trečia, mes turime prileisti, 
kad sovietai kreipia dėmesį ne 
į tai, ką mes sakome, bet ką 
mes darome. J i s esąs įsitiki
nęs, kad Carterio doktrina, 
l iečianti Persijos įlanką, 
neužtvenks sovietų veržimosi, 
jeigu nebus sustiprintos kari-

(Nukelta į 5 psl.) 

DVI SAVAITĖS 
PRANCŪZIJOJE 

DR. JUOZAS KRIAUČIŪNAS 

pasakydamas keletą žodžių, nes seniai buvo sutikęs Vėlesniame tos dienos popietyje vykau pamatyti 
lietuvius. . . . . . . Eifelio bokštą vienas, nes žmona, dėl nuovargio ir žino-

Pietų metu paruoštų vietinių lietuvių moterų, d a m a k a d ^ k e l s i u o 8 i i ^ g ^ a u k š t y n , atsisakė 
tyčiomis prisėdau šalia p. Bačkio, kad galėčiau a l d e t i p a k e l į u i pakeičiau maršrutą ir pamačiau 
ilgiau su juo pasikalbėti. Jis ir visa jo šeima puikiai d a u ^ a u v e r t ų p a m a t y t i d a l y k U ) n e t i k bo^gtą. Netoli 
kalba lietuviškai, tik kai kurių garsų ištarimas yra ^ I n v a l i d e 8 p a m a c i a u atidarytą meno parodą. Ji 
prancūzifikas. J is vra p w ^ y ^ ^ praągDės patarė- v y f a ) d i d ž i u l ė j e g a i e r i joje , primenančioje geležinkelio 

stotį- Nors paroda turėjo „Water color" (vandens 
spalva) vardą, bet buvo išstatyta ir daug kitaip tapytų 
paveikslų, iš įvairių medžiagų darytų meno kūrinių, 
nemažai įvairių skulptūrų. Buvo ir daug erdvės 

Amenkoje, nes mažiau spaudimo ir skubėjimo, nors ^ ^ k Q r i n i ų I f a t a ty tų kūrinių kainos -
Prancūzijoje yra viskas brangiau ir gyvenimo į v a i r i a u 8 i o 8 n u o k e l i ų d e 8 i m e i ų l i g i k e n ų šimtų dol. 
patogumai sunkiau įsigyjami. , klausimą, kodėl 2anras tų kūrinių gana įvairus, bet tapyboje dominavo 

jas prancūzų bendrovėje, veiklus Prancūzijos lietuvių 
tarpe ir Lietuvos reikalus ginąs prancūzų tarpe. 

Jo nuomone, aukštesniųjų pareigūnų (ekzeku-
tivų) darbas Prancūzijoje yra malonesnis negu 

VIDURŽEMIO J Ū R O J E 
MAUDYTIS PAVOJINGA 

Beveik visur palei Viduržemio 
jūrą, kur gyvena žmonės ir su
plaukia atostogautojai, yra pavo
jus besimaudant jūroje užsikrėsti 
bakterijomis ir virusais paratyfo, 
dizenterijos, geltligės ir choleros. 
Taip praneša Olandijos turistų 
sąjunga ANWB. 

Oficialių duomenų apie susir
gimus besimaudant jūroje ANWB 

tačiau iŠ spaudos Olandijos 
turistų sąjunga sudarė vaizdą 
apie pavojų susirgti kiekvienoje 
Salyje. Todėl ANWB pataria 
atostogautojams prie Viduržemio 
jūros vengti maudytis prie miestų, 
pramonės centrų, uostų ir upių 
žiočių. Kad neužsikrėstų Vidur
žemio jūros ligomis, ANWB taip 
pat nepataria valgyti žalias aust-

iš pajūrio kraštų negalėjo gauti, — res, nevirtą žuvį. (t) 

Iš paryžiečių 
dalyvavo: pp. Bačkiai, pp. Klimai, dail. Mončys ir 
kiti. Iš toliau Prancūzijoje gyvenančių — prancūzų 
vienuolijos seselė Elena Maciūnaitė. Užsieniečių 
buvome iš kelių kraštų. Kun. Jucevičius iš Mon-
trealio, Kanados, dr. Skučas su žmona, prof. 
Kavaliūnaitė, vieno dr. šeima iš Amerikos, vienas as
muo iš Belgijos vienas iš Vokietijos ir mudu. 

R. Bačkis ilgesniu žodžiu prancūziškai, nes dalis 
paryžiečių silpnai kalba lietuviškai, priminė prieš 40 
metų vykusius Lietuvoje išvežimus ir dabartinį 
tautiečių persekiojimą ir rusinimą. Kalbos metu 
atsistojimu prisiminti nukentėjusieji ir nukankinti 
lietuviai. Pats Bačkis prisipažino, kad gegužės 1 
dieną jis buvo areštuotas, kai demonstravo prieš de
monstruojančius raudonai nusiteikusius prancūzus. 
Dėl šito jį visi pasveikino. 

Ta proga trumpai kalbėjo kun. Jucevičius. 
Pasakojo, kur jam pasaulyje teko eutikti lietuvių, 
visus rado lietuviškai nusiteikusius, taip kaip ir 
Paryžiuje. Svečias iš Belgijos net apsiverkė Belgijos ir kitais. 

Popiežiaus kelionė Prancūzijoje nebuvo tokia trium-
fališka, kaip kituose kraštuose, atsakė, kad daug 
prancūzų yra kairieji ar liberalai, daugelis laiko sa
ve katalikai, deja, nepraktikuojančiais, tai Po
piežiaus lankymasis jiems nerūpėjo. Dar vis tęsiasi 
įsitikinimas, kad dvasinnkai turtingųjų ir 
kilmingųjų pusėje, kaip anksčiau buvo. Anksčiau 
liaudis buvo prieš dvasininkus, o dabar tas reiškiasi 
indiferentiškumu. Paskutiniu laiku matoma kai 
kurių pagerėjimo ženklų. Tas indiferentiškumas ir 
ekonominiai sunkumai kliudo sukelti kapitalą 
pataisyti irstančias bažnyčias, apie kurių pataisymo 
reikalingumą jam prisiminiau. 

P. Bačkiui užsiminiau, kad praėjusį rudenį suti
kau Romoje jo brolį monsinjorą, kuris kalba lietuviš
kai be prancūziško akcento. Pasijuokiau, kad 
monsinjoras prarado tą akcentą tada.kai Romos 
lietuviai jį pradėjo pajuokti. Gal tas padėtų ir jam 
prarasti "prancūzavimą". 

Po pietų dar kalbėjausi su sesele Elena, svečiu iš 

peizažas. 
Les Invalides yra didelis pastatas, labai didelėje 

aikštėje. Jo viduje — muziejus, geriau aptariant, karo 
muziejus. Vėliavos, ginklai, nuo paprasčiausių ligi 
dabartinių, kareivių ir karininkų uniformos, daug 
kariškai aprengtų manekenų, daug pastarųjų ant 
arklių (iškamšų), kupranugarių, įvairaus dydžio 
laivelių, daug fotografijų, brėžinių ir 1.1. Suskirstyta 
pagal laikotarpius. I domu, bet labai nusibosta žiūrėti, 
kai porą ar trejetą salių pereini. Šiam muziejui pri
klausančioje bažnyčioje, rusiškai įrengtoje kriptoje yra 
Napoleono palaikai ir dega amžinoji ugnis. 

Išilgai paėjęs neilga gatve atsidūriau prie stilingų 
Karo Mokyklos rūmų. Rūmų užpakalyje prasideda 
platūs Marso laukai (Champs de Marš), kurių dalis — 
gryna aikštė, padengta kieta žvyro danga, ir arčiau 
Eifelio bokšto apželdinta lapuočiais, lyg parkas. 
Žvyruoti takai nemalonūs vaikščioti ir kelia dulkes. 

(Bus daugiau) 
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NEUŽMIRŠTAMI ĮSPŪDŽIAI IS CHICAGOS 

PETRAS M O T E K t N A S 

1980 m. liepos 5 ir 6 dienomis 
"Chicagoje įvyko Lietuviu diena 
ir Šeštoji Lietuvių Tautinių Šo
kių šventė. Tai buvo neeilinė 
šventė į kurią atvyko lietuvių 
ne tik iš JAV ir Kanados, bet ir 
iš Pietų Amerikos, Anglijos ir 
Vokietijos. Vieni vyko kaip prog
ramos atlikėjai, kiti — žiūrovai. 
Ir mes, newyorkiečiai, neatsili-
kome nuo kitų — padidindami, 
nors ir negausiai, — žiūrovų 
skaičių. Vieni skrido lėktuvais, 
kiti važiavo traukiniais, autobu
sais ir lengvomis mašinomis. 
Pastarąja susisiekimo priemone 
pasinaudojome ir mes. Važiavo
me pamatyti ne tik tautinių šo
kių, bet taip pat pasimatyti su 
giminėmis, geriau susipažinti su 
Chicagos miestu. Nauja mašina 
"nepavargdama" lėkė po 60 — 65 
mylias į valandą, nors stulpeliai 
kelio šonuose įsakė važiuoti 55 
mylias. Važiavome keturias die
nas. Oras buvo gražus, saulėtas 
ir karštas, bet to karščio nejau
tėme, nes vėsino vėjelis įsiskver
bęs per mašinos langus, arba įsi 
jungdavome vėsintuvą. Kelias ge 
ras, platus. Gamtos vaizdai, kaip 
filmoje, visą tarką keitėsi, vienas 
už kitą vis gražesni, ypač Penn-
sylvanijos valstijoje, gamtovaizdis 
skiriasi nuo New Yorko ir New 
Jersey, nes lygumų beveik nėra, 
o tik kalnai, kalneliai ir slėniai, 
per kuriuos kaip ilga juosta vin
giavo 80 kelias. Dėmesį atkrei
pė abiejose kelio pusėse žydinčios 
gėlės, kurios tęsėsi beveik nenu
trūkstamai iki Ohio valstijos. 

Išvažiavus iš Pennsilvanijos, 
gamtovaizdis pasikeitė. Tų gra
žiųjų kalnų, pasipuošusių me
džiais ir krūmais jau nebuvo. Jei 
vietomis pasitaikydavo kalneliai, 
nepadarė to įspūdžio, kaip Penn 
sylvanijoje. Vietoj kalnų viešpa 
tavo lygumos. Ūkiai kuriuos te
ko matyti pakelyje, nedideli, jų 
sodybos stovėja viena nuo kitos 
nepertoliausiai. Visų sodybų tro 
besiai pastyti olandų stiliuje, 
daugiausia nudažyti balta spal
va. Iš tolo vaizdas gražus. Lau
kai apsodinti bulvėmis, kukurū
zais ir kitais javais. Prie kaikurių 
sodybų atitvertuose garduose ga-

Kai įvažiavome į Indianos vai są bloką, tarp Adams, Jackson, J viuose. Gatvės atrodė kaip juostė | DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 15 d. 

nėši juodmargės karvės. 
Netoli 80 kelio yra didesnių 

ir mažesnių miestelių. Į kelis 
miestelius užsukome. Miesteliai 
švarūs ir paskendę medžiuose. 

Pirmas miestelis, \ Kurį užva
žiavome, buvo Lorain, netoli 
Clevelando prie Erie ežero. Tai 
pramonės miestelis. Jame veikia 
dideli plieno fabrikai su aukš
tais kaminais, iš kurių veržėsi ne 
tik dideli dūmų kamuoliai, išsis
klaidydami po apylinkes, bet ir 
ilgi liepsnos liežuviai. Namai ir 
bažnyčios architektūros atžvilgiu 
nesiskiria iš kitų miestų pasta
tų. 

Miestelyje gyvena įvairių tau
tybių žmonių, jų tarpe matyti 
nemažai lenkų, nes netoli plieno i s a i sugriauti. 
t „ l : 1 . _ _* : - . . 1 _y*._ ^ y i _ . _^. ° 

stiją, laikrodžius pasukome vie 
ną valandą pirmyn. Pakelyje su 
tikome kelias mašinas su lietu
viškais ženklais. Važiavo dau
giausiai jaunimas iš Clevelando, 
Detroito ir kitų vietų. Gamta 
panaši kaip ir Ohio valstijoje. 
Oras, kai priartėjome prie Gary 
miesto, pasikeitė. Tuojau turėjo
me uždaryti mašinos langus 
nuo dūmų, kurie veržėsi iš fab
rikų kaminų ir oras persisunkęs 
nemaloniu kvapu. 

Frankhn ir Wacker gatvių. Tai lės, kurios judėjo įvairių spalvų 
ultra modernus pastatas, suside
dąs iš devynių sujungtų skirtin 
go aukščio pastatų. 

Tokių turistų, kaip mes, prie 
kasos radome ilgą eilę. Keltuvu 
pakilome į 103 aukštą, kur įreng 
ta observatorija, pakilusi nuo že
mės paviršiaus 1.353 pėdas. 
Aukščiausia observatorija visame 

mašinos, kaip mažytės judan
čios dėžutės. Chicagos upė, kuri 
miestą padalina į tris dalis, kaip 
mėlyna juosta vingiuodama įte
ka į Michigano ežerą. 
Kiekvieno dėmesį patraukia Ma
rina City, kurie pastatyti prie 
Chicagos upės kranto. Kaip Nevv 
Yorke (Twin Towers,taip Chica-

I Chicagos miesto ribas jva-, , ». _ . c , , r . lusi 1377 pėdų. Erdvi observa-ziavome apie 5 vai. vakaro. Ma-, .. ». , n o 1v . j . . . , j - j i torna užima visą 103 aukštą, smų judėjimas buvo gana dide- - .. 

pasaulyje yra New Yorke įrengta! BĮ** Marina Towers_miestui su-
viename Twin Tovvers pastate, 
kuri nuo žemės paviršiaus paki 

lis. Turėjome apsistoti pas O. ir J. 
Gradinskus, gyvenančius 47-toje 
gatvėje, nepertoliausiai nuo Jau 
nimo centro. Teko pas juos va
žiuoti per negrų rajoną. Gatvė 
graži, paskendusi medžiuose, bet 
namai apleisti, langai išdaužyti 
ir užkalti, jų tarpe nemažai vi-

į Miesto vaizdai nepaprastai gražūs. 
Chicagą apžiūrėjome iš visų 

keturių pusių. Vaizdai gražūs, 
patrauklūs, ypač į Michigano eže 
ro pusę. Nors namai dideli, aukš
ti, atrodo maži, o žmonės, kaip 
maži taškeliai, judantys šaligat-

fabriko stovi aukšta gotiško sti 
liaus Sv. Stanislovo bažnyčia. Sun 
ku būtų atsakyti ar ir lietuvių 
esama. 

Lorain miestelyje praleidome 
apie valandą. Sustojome viena
me nedideliame parke, esančia
me prie Erie ežero kranto. Pasi
grožėjome ežeru, plaukiojančiais 
laiveliais, kurie iš trio atrodė, 
kaip baltosios gulbės. Tai vienas 
iš penkių didžiųjų ežerų Siau
rės Amerikos žemyne. 

Toliau važiavome ežero pakraš 
čiu apie 30 mylių Chicagos kryp 
timi, kol vėl įvažiavome į 80 ke
lią. Erie krantai apstatyti vilo
mis, o įlankose, kurios prieina vi
sai arti prie kelio, stovėjo įvai
raus dydžio laivelių. Oras švarus 
ir dūmų kvapo kaip Lorain mies 
telyje, nesijautė. 

teikia savotišką grožį, nors savo 
aukščiu neprilygsta Twin Towers\ 
Towers aukščiu užima antrą vie
tą po Sears Tower). 

(Bus daugiau) 

Dėkoju Dievui, kad sugebėjau 
džiaugtis dalykais, kuriuos su
pratau arba ir visai jų nesupra
tau. 

G. K. Chesterton 

Nors Chicagoje buvome tik 
tris dienas, laiką praleidome įdo 
miai. Pirmą dieną — liepos 4 d. 
— visi nuvažiavome į Jaunimo 
centrą, pamatyti naują priestatą. 
Visiems mums padarė didelį įs
pūdį. Salė ir kambariai erdvūs, 
šviesūs ir patogūs. Mūsų Kultū
ros židinys New Yorke prilygti 
Jaunimo centrui negali nei iš
orine išvaizda, nei vidaus sutvar 
kyme. Tik labai gaila, kad jau 
prastėja Jaunimo centro apylin
kė. 

Toliau nuvažiavome į Chica
gos miesto centrą pamatyti aukš 
čiausią pasaulio pastatą Sears 
Tower ir iš jo observatorijos pa
matyti kaip atrodą Chicagos 
miestas. 

Sears Tower neįsivaizduoja
mai didelis ir aukštas, užimąs vi-

SOVIETŲ GRĖSMĖ. 

(AtkeltŽt iš 3 psl.) 

nės jėgos š iame regione. 
Pagaliau, mes netur ime 

turėti iliuzijų, kad sovietai 
pakeis savo siekimus. Tai , 
galbūt, atsi t iks tik už dauge
lio metų. 

Mes neturime užsiimti tik 
paprastais gras inimais , kai 
tai atsitiko pereitą vasa rą su 
Kuba, neturint jokios vilties, 
kad sovietai iš ten išsikraus
tytų. 
Mes turime turėti galvoje ir 
mūsų sąjungininkų interesus, 
siekdami susitarimų su sovie
tais. Mes turime pripažinti , 
kad mes neturime bendrų inte
resų nei su sovietais, nei su 
kinais. J ie abu yra tarpu-
saviai priešai. Todėl mes 
turime at i t inkamai elgtis, kad 
neiššauktume reakcijos. 

Mes turime vengti šiltesnių 
santykių su sovietais, kadan
gi mes neturime bendrų intere
sų, išskyrus tik p a s t a n g a s 
išvengti atominio karo. Todėl 
mes turime traktuoti sovietų 
ambasadorių Washingtone ne 
kaip draugą, bet kaip atsi 
davusį sovietų sistemos moki
nį, sistemos, kuri visais atžvil
giais yra mums priešiška. 

M u m s tek tų y p a t i n g a i 
įsidėmėti dvi ambasador iaus 
išvadas: Pi rma, nuo Stal ino 
laikų iki šių dienų nėra 
pagrindinio konflikto t a rp 
sovietinės ideologijos ir rusiš
ko nacionalizmo. Antra , sovie
tai detante laiko ne politiniu 
mechanizmu, kad galėtų bend
rauti su kapitalistiniu pasau
liu, bet kaip priemone pasiekti 
jų pagrindinį tikslą pertvar
kyti pasaulį pagal jų schemą 
be atominio karo. 

Brangiam idėjos broliui 

A. t A. Dr. JURGIUI BALČIŪNUI minis, 
reiškiame gilią užuojautą velionies žmonai Dr. BRONEI, 
jo DUKTERIMS, SŪNUMS, seseriai ELENAI, broliams 
preL .VYTAUTUI, SILVESTRUI, ANTANUI ir PETRUI 
ir jų šeimoms ir visiems artimiesiems, mintyse dalomės 
liūdesiu ir maldose meldžiame mirusiam Viešpaties ra
mybės. 

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
SĄJUNGOS CENTRO KOMITETAS 

<*T 
, GRAŽIAUSIEMS JŪSŲ KNYGYRAMS 

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI ŽODYNAI 
V. Peteraičio 

Uttuvlikal - angliškas ladynaa 
A. Baravyko 

AngNikai - lietuviškas žodynu 
tie du iodynai yra naujai perspausdinti didemimfc rai

dėmis, didelio formato ( 9 x 8 colių), 580 ir 580 poslapių, la
bai lengvai skaitomos raidės ant ryikiai balto popieriaus, su 
stipriais kietai* ririeliaia. 

Tikrai grasi dovana jaunom lietnTiikoms ar maišytoms 
ieimos. Kiekvienas lietuviškas knygynas turėtų didsiuotis 
šiais tomais. 

Atskiri tomai po $10.00: abu tomai tik $18.00 (paltas ir 
persiuntimas $1.25 u i tomą ir pridedami mokesčiai Clinoia 
valstybės) pirkėjams). 

D R A U G O K N Y G Y N A S 
4546 W. 63rd Strttt 

Cilcaft, III. 60629 
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I V A L I O J A U N Y S T E I ! 1 
E Los Angeles LB Jatummo Ansamblio = 
I "SPINDULYS" choras — 80 dainininkų 1 I _ -
1 Ei , Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur t a s ia l - f 
| tinėlis. Kurteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk 1 
E mergele. Tėvynės maršas . Kad aš jojau. Šiandien mūsų = 
| šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau § 
= vakar. Plaukia sau laivelis. Per tamsią naktelę i r kitos f 
i populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom- § 
£ pozitorių. 5 
E Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Bronius § 
s Budriūnas. = 
5 Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė i r Ona = 
1 Barauskienė. E 
§ Smuikininkas Raimundas Mickus. Fleitistė Kristina š 
z Mickutė. Akordeonistas Rimas Polikaitia. E 

f Plokitebę išleido Los Angeles LB Jaunimo ansamblis § 
= "SPINDULYS". Kaina su persiuntimu $8.95. Uisdkymus | 
1 siusti: DRAUGAS, ĄSĄ5 W. 63rd St.t Chvoago, IL 606Ž9. g 
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Buvusiam Pasaulio ir Amerikos Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos pirmininkui 

A. t A. Dr. JURGIUI BALČIŪNUI minis, 
žmonai dr. BRONEI, sūnums JURGIUI ir dr. JUOZUI, 
dukterims dr- BIRUTEI ir ALDONAI ZORSKIENEI ir 
jų ŠEIMOMS bei kitiems giminėms nuoširdžiausią užuo
jautą reiškia 

PASAULIO ir AMERIKOS LIETUVIŲ 
GYDYTOJŲ SĄJUNGA 

Mielam ateitininkui 
A. f A . ALOYZUI BARONUI mirus, 
jo žmona Nijolę bei sūnus Gintarą ir Saulių 
nuoširdžiai užjaučia 

' '. I U 
Chicagos Ateitininkai Sendraugiai 

Mielam "Draugo" redaktoriui 

A L O Y Z U I BARONUI 
iškeliavus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą jo žmo
nai NIJOLEI bei sūnums SAULIUI IR GINTUI ir drauge 
su jais liūdime. 

L! <?•:.- VIDA ir GEDIMINAS BUČMIAI 

RAŠYTOJUI 

A. f A. ALOYZUI BARONUI mirus, 
liūdesio gaubiamą jo žmoną, "Dainavos" ansamblio narę 
NIJOLE, sūnus GINTARĄ ir SAULIŲ bei ki tus gimines 
nuoširdžiai užjaučia ir jungiasi jų bendran liūdesin. 

Lietuviiį Meno Ansamblis "DAINAVA' 

K\ A. 
VANDAI VIRKAU mirus, 

dukrai HENRIETAI VEPŠTIENEI, sūnui VYTAU
TUI VIRKAU ir jų ŠETMOJ^S reiškiame širdingą 
užuojautą. 

ELENA, ALFONSAS ir VIDA KELIUOČIAI 
ŽIVILĖ MODESTIENĖ 

f A. ALOYZUI BARONUI mirus, 
jo žmonę Nijole, sūnus Gintarę ir Saulių 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
liūdime. 

Ona ir iuozas Baužiai 

A. t A. Dr. JURGIUI BALČIŪNUI mirus, 
žmonai dr. BRONEI, sūnums JURGIUI ir dr. JUOZUI, 
dukterims, dr. BIRUTEI ir ALDONAI ZORSKIENEI ir 
jų šeimoms, broliams ir seserims reiškiu užuojautą ir liū
džiu kar tu su jais. 

GENĖ MISIŪNIENĖ 

Mielą NIJ0LĮ, GINTARĄ. SAULIŲ, netekus 
mylimo vyro ir tėvo, jų šeimos artimuosius ir 
"Draugo" kolektyvą del redaktoriaus 

A. f A. ALOYZO BARONO 
mirties, nuoširdžiai užjaučia ii liūdi 

Chicagos Lietuviu Fronto Bičiūnai 

A. t A. Dr. JURGIUI BALČIŪNU! mirus 
brolį ANTANĄ, mūsų sąjungos Chicagos skyriaus 
narį, ir visus jo artimuosius nuoširdžiai užjaučia-
me ir kartu liūdime. 

Lietuviu Krikščioniu Demokratu Sąjungos 
Chicagos Skyriaus Valdyba ir Nariai 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4 3 3 0 - 3 4 So. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefona i LA 3-0440 ir L A 3 -9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

Tf 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

T e l . 476-2345 

A IKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S S T A T Y T I 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrąinia 7-6672 
2424 VV. 6Pth STREET Tel. REpublic 7-1213 

11028 Southvvest Highvvay, Palos Hil ls. ILL. Tel . 974-4410 

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So 50th A*e.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 

I 



X švč. M. Marijos Genimo 
parapijos choro pirmoji po atos
togų repeticija bus šį trečiadie
nį rugsėjo 17 d., 7:30 v a i vak. 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
choro nariai, o taip pa t ir nauji 
nariai jungtis į parapijos chorą. 

X Muziko Jeronimo Kačinsko 
kompozicijų koncertas bus spa
lio 25 d. Marijos aukšt. mo
kyklos auditorijoje. Dalyvaus 
pats kompozitorius, o amerikie
čiai menininkai atliks visą kon
certą lietuviškai. Prašoma užsi
tikrinti geresnes vietas iš anks
to ir bilietus įsigyti A. i r J. Vaz-
nelių prekyboje — Gifts Inter
national. 

X Marija ir inž. Antanas Ru
džiai, "Draugo" uteratūrinio 
konkurso mecenatai, negalėdami 
dalyvauti "Draugo" bankete, 
spaudai paremti paaukojo 200 
dol. Marija Rudienė y ra Balfo 
ilgametė pirmininkė, plačiai be
sireiškianti lietuvių visuomeni
nėje ir labdaros veikloje. Anta
nas Rudis, buvęs Liet. Romos 
Katalikų federacijos pirminin
kas, Liet. Katalikų spaudos 
draugijos, kuri leidžia "Drau
gą", buvęs pirmininkas, visą 
laiką rūpinasi lietuviškojo gyve
nimo kultūrine pažanga. Auko
tojams labai nuoširdžiai dėko
ja "Draugo" vadovybė ir paren
gimų komitetas. 

X S t Xavier kolegija (3700 
W. 103rd St.) praneša, kad jų 
pirmas šių mokslo metų klasi
kinės muzikos koncertas "18 a. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 15 d*. 

X Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba paskyrė tūkstan
tinę Brazilijoje leidžiamo savait
raščio "Mūsų Lietuva" leidė
jams saleziečiams pagelbėti iš
simokėti skolas už naują spaus
dinimo mašiną. Pinigus leidė
jams įteikė Brazilijos LB val
dybos pirmininkas Jonas Ta-
tarūnas. 

x M . M . B Omahos, Nebr., 
mokėdama '"Draugo" prenume
ratą, pridėjo d a r 20 dol. aukų 
savo lietuviškai spaudai parem
t i Už auką nuoširdus ačiū. 

X Kun. Joseph J . Svirskas iš 
Haverhill, Mass., mokėdamas 
'•Draugo" prenumeratos mokes
tį, dar pridėjo 10 dol. auką lie
tuviškai spaudai stiprinti. Nuo
širdžiai dėkojame. 

X Kazys Kulys iš Englewood, 
N. J., mokėdamas "Draugo" 
prenumeratos mokestį, dar pri
dėjo 12 dol. aukų savai spaudai 
stiprinti. Nuoširdus ačiū. 

X Ed. b G. Petrauskai iš 
Pompano Beach, Fla., siųsdami 
prenumeratos mokestį už "Drau
gą", da r pridėjo 12 dol. auką 
lietuviškai spaudai stiprinti. 
Labai dėkojame. 

x Chicagos parkų- vadovybė 
praneša, kad šį rudenį parkuo
se pradedami yogos kursai. Re
gistracija 10 dol., bet vyres
niems kaip 65 m. amžiaus ne
mokamai. Daugiau informacijų 
galima gauti artimiausiam par
ke. 

x Viktorija Jonikienė, čika-
gietė, mokėdama savo prenu
meratą, dar pridėjo 10 dol. 
auką "Draugui" stiprinti. Nuo
širdžiai už auką dėkojame. 

x Bronė Kova iš Chicagos, 

CHICAGOS ŽINIOS 

Ronald Reagan, respublikonų kandidatas į prezidento postą, rugsėjo 8 d. lan
kėsi Marąuette Parke, Chicagoje. Cia jis susitinka su lietuviais. 

Nuotr. Lino Meilaus 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

itališko stiliaus muzika" bus pir-1 kar tu su "Draugo" prenume-
madienį, rugsėjo 22 d., 8 vai. 
vak. Visi kviečiami dalyvauti. 

X KIBL Antanas Žvinklys iš 
Wonewoc, Wis., siųsdamas pre
numeratos mokestį ir laimėjimų 
bilietų šakneles, dar pridėjo 15 
dol. auką. Tarp kitko r a šo : 
'Telaimina Jus Rūpintojėlis be
skelbiant lietuvio kančias pa
vergtoj Tėvynėj ir jungiant 
mūsų rankas ir širdis lietuvy
bės išlaikymui Vakarų pasau
lyje". Už auką ir gražius lin
kėjimus nuoširdžiai dėkojame. 

X Zinaida Vyšniauskienė, 
Malvem, Ohio, grąžindama- bi
lietų šakneles ir siųsdama 10 
dol. auką rašo: "Suprantu, kaip 
Jums sunku išsiversti prie šių 
dienų kylančių kainų. Linkiu 
sėkmės ir ištvermės šiame sun
kiame, bet didžiai svarbiame 
darbe, nes be savo spaudos mes 
atitruksime nuo savo tau tos 
kamieno, gyvendami toli nuo 
tėvynės Lietuvos". Dėkojame 
už gražius žodžius, linkėjimus ir 
auką 

X Vidmantas Rapšys, Dow-
ners Grove, 111., prisiuntė "Drau
gui" 25 dol. ir Edward Reingol-
das, Worcester, Mass., 20 dol. 
Už spaudos parėmimą ir bilietų 
šaknelių grąžinimą maloniai 
dėkojame. 

X A P. Bagdonas, čikagietis, 
siųsdamas prenumeratos mo
kestį už "Draugą", pridėjo 10 
dol. auką, kad lietuviškas žo
dis plačiau skambėtų. Už auką 
nuoširdus ačiū. 

X Vincas Lazauskas iš Balti
ni orės. Md., kartu su "Draugo" 
prenumerata dar prisiuntė 10 
dol. auką Nuoširdžiai dėko
jame. 

x A. a. Laimos Paunenės -
Cepaitytės septynerių metų 
mirties sukaktyje šv. Mišios 
bus atnašaujamos rugsėjo 17 d., 
trečiadienį, 7:30 vai. ryto švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Giminės ir artimieji prašomi 
prisiminti ją savo maldose. 

fpr.). 

X Ponios ir panelės, nepra-
leėJdte progos! Įdomi ir įvairi 
naujausių madų, žymių projek
tuotojų, bei namuose Biūtų ir 
megstų rūbų paroda įvyks spa
lio 5 d. Jaunimo centre Bilietai 
J. Vaznelio prekyboje (pr.) . 

ra tos mokesčiu prisiuntė dar 
10 dol. auką. Nuoširdžiai dė
kojame. 

Alina Grinienė, gyvenanti Miunchene, 
viena iš lietuviškų studijų savaitės 
organizatorių. 

X "Draugui'* įvairiomis pro
gomis prisiuntė aukų po 5 dol. 
J . Matiukas, Cape Cod, Mass., 
Marija Verbienė, Chicago, UI., H. 
Skrodenis, Ho t Springs, Ark., J . 
Bauža, Davison, Mich.. kun. 
V. Krikščiūnevičius, Southfield, 
Mich,. Vito S. Lukoševičius, 
Itasca, EI., P. Gailiūnas, Wor-
cester, Mass. Už aukas spau
dai stiprinti nuoširdžiai dėko
jame. 

SUSIDOMĖJIMAS 
FOTOGRAFIJA DIDftJA 

Nežiūrint, kad daugelis pra
monės įmonių kenčia dėl eko
nominių sunkumų, visa, kas su
rišta su foto kameromis ir fo
tografija, klesti. SLR kamerų 
pareikalavimas nuo 1976 m. pra-

I pareikalavimas nuo 1976 m. pa-
| didėjo keturis kartus. Daug 
į mas, jų vartojimo suprastini-

mas. Dabar be didelio mokslo 
ir sunkumų fotografuoti ir gau
ti gerų rezultatų gali kiekvie
nas. Daug prisidėjo ir labai i 
nedidelis kainų kilimas. Nuo | 

GUBERNATORIUS 
RONALD REAGAN 

SUTIKTAS ENTUZIASTINGAI 

Rugsėjo 8 dienos popietėj 
Chicagos Marąuette Parko 69 
gatvėje — Lithuanian Plaza 
Court, jautėsi savotiška įtampa 
ir neįprastas judėjimas. Miesto 
tarnautojai šlavė gatvę, policija 
statė barikadas ir t raukė maši
nas nuo gatvių, o ant šaligat
vių pamažu pradėjo rinktis gy
ventojai. Ant Washtenaw kam
po įsikūrė lietuvių jaunimo or
kestras, dalinami ir leidžiami 
balionai. Tautiniais rūbais pa
sipuošusios ponios ir panelės, va
dovaujant Stankienei, Bacevi
čienei i r Mažeikienei, planavo 
špalerius. Pas lietuvius į Mar
ąuette Parką atvyksta guberna
torius Ronald Reagtn — respu
blikonų kandidatas į Amerikos 
prezidentus. 

Apie trečią valandą gatvė pri
sipildė tūkstančiais lietuvių. At
skubėjo pirmosios policijos ma
šinos, iš trijų autobusų pasipy
lė šimtai įvairių televizijos ir 
spaudos atstovų. Iš limuzino 
išlipo Elinois gubernatorius 
Jim Thompson ir gub. Ronald 
Reagan. Svečius pasitiko Ame
rikos lietuvių respublikonų fe
deracijos pirmininkas Anatoli
jus Milūnas, EI. lietuvių resp. 
lygos pirmininkas Algis Regis ir 
Elinois tautinių grupių respubu-
konų rinkiminės akcijos Reaga-
nui išrinkti koordinatorius Ka
zimieras Oksas. Algis Regis 
trumpu žodžiu pasveikino gu
bernatorių Reaganą, prašyda
mas ats ta tyt i stiprią Ameriką 
ir uždaryti kelią tolimesnėm So
vietų Sąjungos avantiūrom ir 
agresijai pasaulyje. Nors buvo 
pramatytas susitikimas ir su 
apylinkės lietuvių atstovais, bet 
staigus ir didelis minios entu
ziazmas sukėlė saugumo parei
gūnų reakciją, ir jie Reaganą 
atskyrė nuo planuoto susitiki
mo. Susirinkusių entuziazmas 
buvo didelis, žmonės spraudėsi 

I į priekį prie gubernatoriaus pa
spausti ranką ar tar t i jam žodį. 
Reagan bandė pasiekti abiejose 
gatvės pusėse stovinčius, tačiau 
jų buvo per daug. Tvarkai la

vos ir pasmaguriauti lietuviš
kais tortais ir žagarėliais. še i 
mininkė Ona Kunkulevičienė ir 
duktė Jaunė laukė svečių pasi
puošusios tautiniais drabužiais. 
Bronius Zabtrkas darbavosi pr ie 
tortų. Restorano svečią sut iko 
daug lietuvių visuomenės a t s to
vų : PLB pirmininkas V. Kaman-
tas , Altos vicepirm. dr . J. Va
laitis, L B Vid. Vakarų apyg. 
pirm. K. Laukaitis ir kt-

Geriant kavą, buvo pasikal
bėta ir pasidalinta mintimis su 
svečiais. Gubernatorius J im 
Thompson užklausė šeimininkę, 
ko ji norėtų iš Reagano, jei jis 
būtų prezidentu. Konkulevičie-
nė ilgai negalvojus a t sakė "Kad 
išlaisvintų Lietuvą ir sustabdy
tų komunizmą". O ko norė tum 
čia, Chicagoje? — toliau klau
sė gub. Thompson. Ši vėl a tsa
kė "Kad būtų daugiau respubli
konų". Atsakymas labai pati
ko svečiams. 

Išvykstant svečiams, A. Mi
lūnas įteikė Reaganui knygą 
"Lithuanians in Multi-Ethnic 
Chicago". Regis įteikė Lygos 
vardu gintarinius karolius ir 
prašė juos perduoti savo žmo
nai Nancy. 

Reagan buvo nustebintas lie
tuvišku nuoširdumu ir pareiš
kė savo ir žmonos vardu padė
ką lietuviams. 

Prieš sėdant į limuziną, Rea
gan palipo ant mašinos laipte
lio ir su šypsena t a rė lietuviš-

1 kai "Ačiū". 
Gubernatorius Jim Thompson, 

sužavėtas lietuvių priėmimu ne
siskubino. Padėkojo Jaunei 
Konkulevičiūtei už gražią lie-

FRlSDfENANT 
KITUS KENKIMUS 

Chicagos istorijos draugija 
(Clark St. i r Nor th Ave.) pre
zidentinių rinkimų proga paruo
šė parodą, mininčią įvairių pra
ėjusių rinkinių kampaniją. Sek
madieniais 2 vai. p . p. bus ro
domi pritaikyti filmai, po kai 
kurių bus vedamos diskusijos. 
Paroda tęsis iki lapkričio 30 d. 
Visi besidomį politika ir istori
ja kviečiami. 

POLO RUNGTYNES 
Vienas iš gražiausių, įdomiau

sių įvykių šį rudenį Grant Par
ke turėtų būt i "polo" žaidynės 
(anksčiau "polo" laikomas tur
tingųjų spor tu su arkliais) 
Hutchinson aikštėje bus šešta
dienį, rugsėjo 20 d. 

VANDENS NAUJIENOS 
Shedd akvariumas (1200 So. 

Lake Shore Dr.) praneša, kad 
šį rudenį y r a sustatyta progra
ma šeimoms. Spalio 5 d. 11 v. 
r. planuojama išvyka baidarė
mis Lower Fox upe, spalio 19 d. 
1 vai . p . p . bus vaikams ir su
augusiems pris tatymas apie žu
vis — "iš lauko ir iš vidaus", 
lapkričio 2 d., 6 vaL vak. bus 
pr is ta ty tas "scuba" nardymas, 
o lapkričio 16 d., 1 vai. p . p. pa
rodys, kaip įrengti ir prižiūrėti 
akvariumą. 

SUSITIKS ZOOLOGAI 
56-toje Amerikos zoologinių 

parkų ir akvariumų sąjungos 
konferencija vyksta nuo rugsė
jo 14 d. Laukiami daugiau negu 
800 atstovų iš visos Amerikos. 

UŽDRAUSTI "FRISBEES" 
Kadangi skrendantys "fris-

bees" y ra užgavę daug žiūrovų 
Soldier Field, buvo uždrausta 
juos t ame stadione vartoti. 
Ateityje t ie "frisbees" bus at i
mami. 

BUS NUGRIAUTA LA SALLE 
STOTIS 

L a Šalie geležinkelio stotis 
Chicagoje prie La Salle ir Van 
Buren gatvių bus nugriauta ir 
to j vietoj bus pastatytas sep
tynių aukštų pasta tas į t a i 
goms. Stotis tarnavo New 
York Central, Twentieth Cen-
tu ry ir kitoms geležinkelių li
nijoms 77 metus. 

ZOOLOGIJOS SODE 

Brookfield zoologijos sodas 
ieško savanorių, norinčių pra
vesti mokslinius pašnekesius 

atvykusiems grupėmis. J a m pa
siruošti y r a 18 savaičių kursas , 
vykstantis trečiadieniais 7:30 — 
10 vai. vak. Kas domiai, gali 
daugiau informacijų gauti, pa
skambinus telef. 485-0263, e x t 
77. 

PRANAŠAUJA ŠILTA ŽIEMA 

Ūkininkų almanachas 1981 
metams pranašauja šiltą žiemą. 
Almanacho bendradarbis Har-
ry K Buie, remdamasis praei
ties patyrimais, saulės dėmių 
ciklais i r kitais įrodinėjimais, 
teigia, jog žiemą bus daugiau 
lietaus negu sniego. Almana
chas eina nuo 1935 metų. Jo 
oro spėjimai pasitvirtindavo pa
prastai 80 procentų. 

Švietimo problemos,- vel lietuviškai nemokančių 
mokymas 

Mokytojų studijų savaite (7) 
JUOZAS MASIUONIS 

Paskutinė studijų savaitės diena, 
paskutinės paskaitos... Jonas Ja
saitis kalba apie "Lietuviškojo 
švietimo dabarties problemas". 
Daugelis mokyklų gyvuoja 30 
metų. Jas kurdami, niekas gal ne
manė, kad jos tiek ilgai išsilai
kys. Jos išsilaikė bet turi keletą 
problemų. Viena problema — 
mokytojai. Daugelis, kuris dabar 
dirba, niekas nemanė būti moky
tojais. Yra tokių, kurie, dirba ir 
amerikietiškose mokyklose, ir lie
tuviškose. Chicagoje mokytojus 
parengia Pedagoginis lituanisti
kos institutas, bet kitur jų paren
gimas sudaro problemų. 

Antra problema — mokinių 
telkimas. Tėvų dėmesys lietuviš
kai mokyklai mažėja, jų susirin
kimai, renkant tėvų komitetą, ne 
gausūs. Kreipimasis per spaudą į 
tėvus kartais nepasiekia tikslo, 

"Švietimo gaires" tu-

sidžiaugdamas kad jie afeu, nors 
.T nebendradarbiaudami ir nesi-
tarę, parašė vienas kitam nekliu
dančius vadovėlius. A Rinkūno 
tinka mažiesiems, dr. D. Tamu-
lionytės - vyresniesiems. 

Po pietų buvo baigminė J. Ma 
silionio lietuvių kalbos pamoka. 
6 VJV. uždaromasis posėdis, ku
riam pirmininkavo naujasis Švie
timo tarybos pirm. Juozas Pla-
čas. Savo žcdį baigė sakydamas, 
kad "darbas ir vienybė — tai 
mūsų galvbė". Jis taip pat padė
kojo visiems stovyklos pareigū
nams ir lektoriams. 

Po posėdžio visi dalyviai gavo 
po "Miglų maišą", studijų savai
tės laikraštėlį, redaguotą Leonar
do Eimant-) su jaunaisiais padė
jėjais: Daiva Barškėtyte, Raimun
du Kiršteinu, Akržre Barškėči-u 
ir Vilium Dundzila. 

Vakare buvo atsisveikinimo va-

tuvišką lėlę, kurią jam įteikė 
parvežti dukrai Sementai. 

Oras buvo nepaprastai drėg
nas ir karš tas , tai lietuviai ne
paleido gubernatoriaus Thomp-
sono ir pasikvietė j šalia esančią 
užeigą alučio išgerti. Baras tuoj 
prisipildė lietuvių, suskambėjo 
lietuviškos sutartinės, kurios tik
rai nustebino Illinois gubernato
rių. Pasisvečiavęs ir pabendra
vęs su lietuviais, gubernatorius 
žadėjo būtinai i r apie tai papa-
s a k o : Reaganui. Priminę ta i 
ir Don Adams, vieninteliam 
lietuvių kilmės valstijos respu
blikonų parti jos pirmininkui vi
soj Amerikoj. Thompson tikrai 
pažino lietuvius ir išvežė labai 
gerą nuomonę. 

Lietuviai respublikonai svei
kintini už gražiai suorganizuotą 
masinį priėmimą ir puikią repre
zentaciją. Ne tik visos televi
zijos s to tys p o visą Ameriką 
rodė iš t raukas iš šio vizito, bet 
ta ip garsinn radijo ir spauda. 
Lietuvių vardas pasklido po pla
tų pasaulį. Lietuviai respubli
konai buvo Reagan štabo ir sau
gumo tarnybos bei Chicagos po
licijos pagirti už puikiai atliktą 
darbą ir kooperavimą. 

Respublikonas 

retų palaikyti ryšį ne tik su mo- karas su Pr. Zarankos kupletais, 
A. Bagdono poezija, pačių mažų
jų ir studentų atliekamais daly-
kais.Po to dar vaisintas! Pr. Masi-
lionienės ir 'kitų stovyklautojų pa
gamintais užkandžiais, dalintasi 
stovyklos įspūdžiais. 

Sekmadienio priešpietį Daina 
va pamažu ištuštėjo. 

kytojais, bet ir su tėvais. Mokyk 
las slegia ir finansiniai sunku
mai: kuo mažesnė mokykla, tuo 
didesni finansiniai sunkumai. L 
B apylinkės ir plačioji visuome
nė turėtų žymiai daugiau prisidė
ti prie lietuviškų mokyklų išlai
kymo. 

Po paskaitos kilo gyvos disku
sijos, nes paskaitoje buvo paliesta 
daug aktualių ir visiems rūpimų 
klausimų. 

Antrąją šios dienos paskaitą 
skaitė dr. D. Tamulionytė. Ji su
pažindino su savo paruoštu ir 
spaudai atiduotu (lietuviškai ne
mokantiems vadovėliu "Lietu
viais norime ir būti". Šis vadovė
lis tinka ir pradžios mokyklos mo 
kiniams, k aukštesniosioms mo
kykloms, ir suaugusiems. Jis pa
rašytas pakeitimo principu ir vi
sų besimokančiojo jutimu įtrau
kimu. Vadovėlis turi 4 dalis — 
30 pamokų. Prelegentė pravedė 
kelias praktikos pamokas. 

Po paskaitos dr. D. Tamulio-
nytę pasveikino P. Rinkūnas, pa-

miimniimiiiunimHiiiiimiraiiiHHHim 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EKNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. • . 
Seštad. nuo 9 v. r . iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 68 Street 
Chicago, m . 60629 
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Advokatas JONAS GIBA1TIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Elinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 
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1967 m., kai kitų prekių kainos 1 W t r u k d ė " ^ reporterių, 
vidutiniškai pašoko 117 procen- > Eidamas gatve Reagan kelis 
tu, foto r^kmenys per tą patį j k a r t ! * * • > Jam paduotą lrpmu-
laiką pabrango tik 20 proc. į k a "I ^ Lithuanians - Aš 

j myliu lietuvius". Tai sukėlė mi-
1 nios entuziazmą ir spaudos dė-

I draugų ruošiamas pramogas i rnesį 
gali eiti pamažu, tačiau skubėti, 
jei juos ištinka nelaimė. 

Paėję kebų blokų atstumą, 
j svečiai sustojo lietuviškam re-

Anonimas Į storane "Tlamunėj" išgerti ka-

Vyriausioįi skautininke Irena Kerelienė „Romuvos" stovykloje įteikia do
vanėlę ps R. Žilinskienei už gerą vadovavimą stovVklai. Greta stovi 
kun S Kulbis ir s, L Gvtldiene. Nuotr V, Bacevičiaus 

A n t a n a s R u b i y s 

RAKTAS! NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
( Antroji dalis ) 

Knygoje yra 10 skyrių: Bendrija išeina i pasaulį, Bendrija 
organizuojasi, Bendrijos hierarchinė santvarka. Bendrija kovos 
lauke. Bendrijos malda ir dora, tikrasis Dievo garbinimas, Tikroji 
Dievo tauta, Naujasis gyvenimas, Bendrija Pasaulinėje istorijoje. 
Bendrija ir amžiaus pabaiga. Kieti viršeliai, 424 pusi. Išleido 
Krikščionis gyvenime. 1979. Kaina su persiuntimu $9.75. Illinois 
gyventoja dar prideda 45 et. valstijos mokesčio. 

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

UlUlIHIlIHlIIiimiilHHilIiilIlIilIlIlIlIllIlIlIlIlIlIUHHIUIHIIIIIIIIIMIIIIIIUtt 
VLADAS JUODEIKA 

DIDŽIOJI ILIUZIJA 
(Marksizmas teorijoje ir tikrovėje) 

II-sis tomas 

Išleido Gražina Juodeikienė 1979 m. Spaudė Pranciškonų 
| spaustuvė Brooklyn, New York. Kieti viršeliai, 688 pual. 
r! Kaina su persiuntimu S 16.05. ūlinojaua gyventojai dar 
s prideda 90 et. valstijos mokesčių. 

i Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 We*t 6Srd S t r ee t _. 
1 Chicago, ŪL 60629, U.&A. | 
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