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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
(Tęsinys) 

Lektorius smerkė ateistų išsi
šokimus, nekultūringus kovos 
būdus su religija. Pavyzdžiui, 
Baltarusijoje ateistai pastatė bu
dėtojus prie bažnyčios durų, ku
rie, pamatę savo bejėgiškumą, 
nusigandę ir perpykę, klausia: 
"Ką mums daryti su tomis par-
keiktomis bobomis? Jos eina į 
kapines ir meldžiasi!" Arba Vi 
dūrinėje Azijoje prie mečetės 
ateistai įveisė gyvatyną... 

Lektorius papasakojo klausyto 
jams apie tai, kad įsisteigė Tikin 
čiųjų teisėms ginti katalikų ko 
mitetas, kuris raginąs neklausyti 
Religijų reikalų tarybos įgalioti 
nio ir t. t. Todėl kai kurie kunigai 
rajono darbuotojams nesuteikia 
žinių apie krikštus, vestuves ir 
pan., sakydami, kad rajono pa
reigūnai šias žinias perduos 
ateistams. Prie šio darbo daug pri 
sidėjo ir vysk. J. Steponavičius. 
Lietuvoje vis atsiranda nenuora
mų, nelojalių valdžiai kunigų, 
kurie kišasi ne į savo reikalus. 
Pvz., Varduvoje Kybartų klebo
nas S. Tamkevičius pamokslo 
metu žmones ragino nusimesti 
rusų jungą (taip nebuvo kalba
ma — red. pastaba). Kitas kuni
gas kalba, kad svajoja mirti bolše 
vikiniame lageryje. Jis trokšta 
kankinio vainiko, nori, kad apie 
jį Vatikanas ir visas pasaulis kal
bėtų. Bet niekas jam neskuba su
teikti kankinio vardo. Tačiau to 

kių kunigų mažuma. Daugumi 
kunigų yra lojalūs tarybų vai 
džiai. "Mes jais patenkinti. Pa 
vyzdžiui, buvęs valdytojas kun. 
C. Krivaitis arba Kunigų Semi 
narijos rektorius dr. V.Butkus. 
Duok, Dieve, daugiau tokių ku
nigų!" 

Anot Balkevičiaus, baptistų ir 
įvairių sektų bei aplamai tikin 
čiųjų pagausėjo dėl neteisingos 
ateistų veiklos. Administracinių 
būdu uždarė cerkves ir dėl to bapj 
tistų bei kitų sektų atsirado! 
visur. Tačiau valdžia jais paten 
kinta. Kalbėtojas juos taip išgyj 
rė ir taip smulkiai nupasakojo jų 

| papročius, jog atrodo, lyg norėtų,, 
kad visi būtų geriau baptistais,] 
negu katalikais. Nurodė net jų 
maldos namų adresą. 

Kalbėdamas apie jaunimą, pra 
nešėjas teigė, kad dabartinis jau 
nimas yra aukštesnės moralės nei 
gu anksčiau. I tai salė reagavo 
šnaresiu, o kai kalbėdamas apie 
jaunus žmones, Balkevičius ėmėl 
tvirtinti, kad dabartinis jaunimas| 
esąs ne toks godus ir savanaudiš
kas, kaip anksčiau, salėje kilo 
triukšmas. Lektorius labai nuste 
bo, kad klausytojai jam neprita 
ria. 

Po paskaitos, eidami iš salės, 
bibliotekos darbuotojai visai ne 

Į susigaudę, kur ateizmo dėstytojas 
pasakė tiesą ir kur pamelavo, ir 
iš vis ar buvo kur nors tiesos?-

(Pibaiga) 

JERUZALĖJE NELIKO 
UŽSIENIO AMBASADŲ 

Arabų spaudimas privertė visas išsikelti 
Tel Avivas. — Izraelio vy

riausybės ir Likud partijos popu
liarumas rugpiūčio mėn. buvo 
mažesnis, negu liepos mėnesį, 
paskelbė PORI institutas Izraely 
je. Premjero Begino populiaru
mas siekė 24 nuoš. rugpiūčio 
mėn., o liepos mėn. už jį pasisakė 
26 nuoš. klausinėtų izraelitų. Iš 
vyriausybės pasitraukęs buvęs gy 
nybos ministeris Weizman su-

Argov, Pietų Amerikos klausi
mų specialistas ir Pasaulinės Sio 
nistų organizacijos Pietų Ame
rikos sekcijos direktorius, pareiš
kė korespondentams, kad Izrae
lio santykiai su P. Amerikos šąli 
mis yra gan geri. Kai kurios vy
riausybės Pietų Amerikoje turi 
vargo su teroristais ir nepritaria 
tų teroristų ryšiams su Palesti
nos laisvinimo organizacija. Ma-

Keli tūkstančiai lenkų darbininkų palydėjo savo vadus j teismo įstaigą, kur 
somos darbininkų profesinės sąjungos. Gatvėse žmonės dalino darbininkams 

buvo įregistruotos naujos, nepriklau-
raudonus — baltus gvazdikus. 

Lenkijos teisės į 
laisvą apsisprendimą 

Popiežiaus žodžiai lenkams maldininkams 
Roma. — Rugsėjo 4 d., baigęs 

kalbėti visiem audiencijos daly
viam, popiežius Jonas Paulius II-sis 
atskiru žodžiu, lenkiškai, kreipė-

mėnuo kiekvienais metais prime 
na lenkam jų tėvynei padary
tą smurtą praėjus vos dvidešim
čiai metų nuo nepriklausomy-

Reaganas atmetė 
naujus debatus 

Žvilgsnis į kandidatą J. Andersoną 
Washingtonas. — Moterų bal j Siūlymo oponentai įrodinėjo, jog 

suotojų lyga, surengusi preziden toks siūlymas nekonstitucinis, lau 
tinių kandidatų: Reagano ir An- į žo "Bill of Rights". 
dersono debatus, pasiūlė suorga- Į Dabar Andersone kalba, kad 
nizuoti dar dvejus: Carterio ir! jam gėda dėl tų ankstyvesnių 
Reagano, o vėliau — visų trijų į sumanymų. Jis remia kongrese ir 
kandidatų. Prezidentas Carteris '; rinkiminėse kalbose ERA ir abor 
tuoj pakvietimą priėmė ir pareis- tų įstatymą, nors jo Bažnyčia, 
kė viltį, kad ir respublikonų kan- . kuriai priklauso daug Amerikos 
didatas Reaganas sutiks dalyvau- švedų, norvegų ir danų, yra 
ti debatuose, tačiau Reaganas a t , griežtai nusistačiusi prieš ERA ir 
sisakė. sakydamas, kad jis sutik- į prieš abortus, 
tų dalyvauti tik trijų kandidatų į Andersono oponentai kriti-
debatuose. Be Andersono jis su j kuoja jo kelionę į Viduriniuoshis 
Carteriu nesiginčys. Į Rytus. Izraelyje jis, medžioda-

John Anderson kandidatuoja j mas Amerikos žydų paramą ir 
kaip nepriklausomas kandidatas, Į balsus, važinėjo po Vakarų kran 
tačiau komentatorių nuomone, 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prezidentas Carteris pa
reiškė, jog palaikomi glaudūs 
ryšiai su sąjungininkais dėl pa
vojaus Hormuzo sąsiauriui, ku
riuo plaukia naftos laivai. Ame
rika pasirengusi šaukti pasita-

rinko 57.7 nuoš. Opinijos tyrimų žesnės P. Amerikos šalys palai-
institutas teigia, kad Weizma- ko glaudžius ryšius su Izraelio 
nas populiarus ne tik tarp Likud tarptautinės paramos agentūromis. 
partijos narių, bet ir tarp darbie- j Gvatemaloje, Costa Ricoje, Ko-
čių. i lumbijoje sėkmingai veikia Izra-

Kitas iš vyriausybės pasitrau
kęs ministeris Moshe Dayan vėl 
kritikavo dabartinę vyriausybę, 
sakydamas, jog sunku tikėti, kadį tyse 

elio žemės ūkio specialistai: drė 
kinimo, kooperatyvų steigimo, 
miškų želdinimo, plantacijų sri 

Argov pareiškė, jog skaudi tiesa 
ta, kad Izraelis lengviau randa 
bendrą kalbą su karinėmis dikta 

kabinetas buvo toks naivus, jog 
nesuprato, kokį triukšmą pasau
lyje sukels Jeruzalės įstatymas, pa 
skelbęs tą miestą jungtine, amži- i tūromis. Demokratinės sistemos 
na Izraelio sostine. Į šalyse, daugiausia Pietų Ameri-

JTA, žydų spaudos agentūra, j kos šiaurinėje dalyje, kairiosios 
paskelbė, jog Jeruzalėje šiuo me Į partijos dažnai išeina prieš Izra-
tu nėra nė vienos užsienio amba j ^ į simpatizuoja palestiniečiams, 
sados. Paskutinės dvi: Gvatema-j x e s e n ia i Urugvajuje lankėsi 
los ir Dominikonų respublikos vietini? žydų pakviestas buvęs 
irgi persikėlė į Tel Avivą. Iki Jeru j p r emjeras Rabinas. Jis buvo la-
zalės įstatymo priėmimo Jeruza- b a i § i l t a i su tjktas, Izraeliui buvo 
lėje buvo 13 ambasadų, 11 Pietų j ^ r e i k š t a s didelis solidarumas. Ci 
Amerikos valstybių. Haiti ir Olan j l ė j e > k u r gyvtMi 28,000 žydų, jų 
dijos. Izraeliui paskelbus visą Je-1 o r g a n į z a c į j u v a da i buvo priimti 

Bu 

si į audiencijoje dalyvavusius sa- į bės atgavimo, įvykusio po Lenki I 
vo tautiečius. Popiežius savo žo j jos padalinimo, Šventasis Tėvas; 
dyje jiem priminė Antrojo pašau 
linio karo pradžios sukaktį. Rug 
sėjo pirmą dieną, kalbėjo Šventa 
sis Tėvas, suėjo 41 metai nuo 
Antrojo pasaulinio karo pradžios. 
Šis karas sukėlė nepaprastai dide 
lių materialinių ir moralinių 
nuostolių ir jo padarytos skau
džios žaizdos dar dabar tebėra 
juntamos ypač Europos tautų is
torijoje. Ypatingai skaudi žaiz
da, toliau kalbėjo popiežius len
kų maldininkam, buvo padary
ta mūsų tautos istorijoje. Nuo 
1939-ųjų metų mūsų tauta 
dėl karo įvykių ne tiktai patyrė 
baisią okupaciją, kurią mes visi 
prisimename, bet taip pat paau
kojo šešis milijonus savo sūnų ir 
dukterų, kurie žuvo įvairiuose 
frontuose, lageriuose ir kalėjimuo
se. Mes negalime užmiršti šios su-1 zidentas Zia paskelbė, kad šeši 

kvietė maldininkus ypatingu bū 
du melstis, kad Europoje ir vi
same pasaulyje būtų gerbiami! 

tarptautinės moralinės santvar
kos principai, kad, pažymėjo po
piežius, nei mūsų tėvynė, nei 
jokia kita tauta netaptų agresi
jos ir smurto auka. Visi turime 
melstis ta intencija, kalbėjo po
piežius. Visi turime melstis ir 
veikti, kad santykiai Europoje ir 
visame pasaulyj* būtų pagrįsti 
pagarba kiekvienos tautos teisėm, 
kurios yra neatskiriamai susietos 
su pavienių žmonių teisėmis. 

Pakistanas numušė 
rusų helikopterį 

Rawa]pindi. — Pakistano pre-

kakties. Negalime jos užmiršti 
taip pat ir dėl to, kalbėjo popie
žius Jonas Paulius II-sis, kad Antra 
sis karas, kuriam mes atidavėm 
tokią didelę duoklę, ypatingu bū
du patvirtina mūsų tautos mo
ralinę teisę į nepriklausomą ir sa
varankišką gyvenimą. Savaran
kiškas gyvenimas, pažymėjo po
piežius, tai visų pirma teisė į lais
vą apsisprendimą, kurį laidoja 
tarptautinė moralinė santvarka. 
Kaip tik todėl esu įsitikinęs, pa
žymėjo popiežius, kad nepriklauso 
mai nuo to, kad esu lenkas, turiu 
teisę ir pareigą — man patikė
tos tarnybos rėmuose — apie tai 
kalbėti. Pažymėjęs, jog rugsėjo 

Afganistano helikopteriai ap
šaudė raketomis Pakistano pa
sienio punktą, žuvo du pakista
niečiai kariai i r vienas buvo su
žeistas. Prezidentas pridėjo. 
kad nuo to laiko, kai sovietai 
įžengė į Afganistaną, tokių puo
limų buvo apie 200. tačiau anks
čiau nepasitaikė žmonių aukų. 
Zia pasakė, kad "mūsų bičiuliai 
už sienos bando mūsų kantrybę, 
kurios mes daug turime"; ta
čiau šj kartą Pakistano prieš
lėktuvinė artilerija vieną heli
kopterį numušė ir jis degdamas 
nukrito Afganistano pusėje. Ka
bulo vyriausybei pasiųstas griež
tas protestas. 

jam laimėti beveik nėra jokių vii 
čių. Jo rėmėjai susideda daugiau 
sia iš tų amerikiečių, kuriems 
nėra priimtinas nei Reaganas nei 
Carteris. Amerikos istorijoje yra 
buvusių, vadinamų "trečios par
tijos" kandidatų. Toks buvo 
TheodoreRoosevelt, Henry Wal -
lace ir gubernatorius George 
Wallace. Jie turėjo atskiras poli
tines partijas, stiprią organizaci
ją ir aiškias programas. John An 
derson nėra "trečiosios partijos" 
kandidatas. Jo jokia partija neiš
rinko, jis neturi jokios partijos 
programos. Jis nebuvo nominuo
tas jokioje konvencijoje. Jis pats 
padarė nutarimą kandidatuoti 
kaip "nepriklausomos respubli
konas", nes jam nepatiko jo parti
jos nominuotas kandidatas Rea
ganas, laimėjęs tą nominaciją 
pirminiuose rinkimuose ir kon
vencijoje. 

John Anderson yra ilgametis 
kongresmanas iš Rockford, 111. 

tą su Izraelio generolais, pasisakė 
už žydų sodybų steigimą, pa
smerkė Palestinos Laisvinimo or
ganizacijos pripažinimą ir kalbė
jo, jog reikėtų perkelti JAV am
basadą į Jeruzalę. Andersonas la
bai patiko Izraelio spaudai ir tele 
vizijai, tačiau po dviejų dienų, 
nuvykęs į Egiptą, kandidatas An 
dersonas paaiškino, kad jis pri
taria kelioms žydų sodyboms Va 
kariniame krante, o JAV amba 
sadą jis perkeltų į Jeruzalę tik 
pasibaigus taikos derybų proce
sui, kada Jeruzalė būtų padalin
ta į žydų ir arabų. Ambasada 
būtų perkelta į žydų Jeruzalės 
dalį. Šie pareiškimai visiškai at
baidė Amerikos žydus nuo An
dersono. 

rimą su Japonija, Britanija, Ita-1 r u z a l lzraeVl0 s o s t i a r a b ~ - į ^ r \ " . Q p ~ i n o c h : t o 
hja, Prancūzija ir Vakarų Vo-; _afto. v a i s t v bės nradėio snaudi- P l ? Augusto Fmocheto. m tC tK, , nattos vaisines praaejo spauai-, v o bandyta prikalbinti įj paiiK 

J t , . . . . . : m ą toms šalims, kurios lance am-, t j C j l ė s a m b a s a d Jeruzalėje. 
~ V^^J^f 7 ™ ^ - ! basadas Jeruzalėje. Nors Venecu į X o r s t a j n e p a v y k o , P S n o c h e t a s už-

b e p a s a l m o U O O miestų merus ;elai ir Nikaragvai tas spaudimas, I r i k r | n o ž d Ų v a d k a d Č H e s 
ir savivaldybių tarybas. Pas-j grasinimas nutraukti naftos tie-; k i a i s u I z r a d i u n e b u s k e i . 
kelbtas įsakymas per 15 dienų; kimą, nebuvo pavojingas, n e s t o s i u ; fr k i t o s e p A m e r i k o s š a i y 

atiduoti valdžios įstaigoms visus | dvi valstybės turi savo naftos, ir j 
ginklus. Jų savininkai nebusi jos nutarė nepasilikti Jeruzalėje, 
baudžiami per 15 dienų, tačiau j Daugiausia šį persikėlimą per-
vėliau, pagauti su ginklais, gali j gyveno Dominikonų ambasado-
tikėtis sunkių bausmių. 

— Apie 63,000 NATO karei
vių: Amerikos, Vak. Vokietijos 

rius Jose Villanueva, išgyvenęs Je 
ruzalėje 10 metų. Kartą jis pa 
sakė reporteriams geriau pasitrauk 

se vietiniai žydai darė žygių pa
veikti vyriausybes, kad ambasadų 
iškėlimas nepakeistų draugiškų 
ryšių. 

ir Britanijos baigė karo manev- i siąs iš diplomatinės tarnybos, bet 
rus V. Vokietijoje. Dar 17,000 \ Jeruzalės nepaliksiąs. Villanueva 
amerikiečių, danų ir vokiečių j yra diplomatinio korpuso Izrae-
užbaigė prat imus Bavarijoje. 

— Iš erdvės po 7 dienų sugrį
žo sovietų erdvėlaivis, kuriame 
skriejo ir 38 m. Kubos lakūnas. 
Arnaldo Mendez, pirmas juoda
sis erdvėje. 

— Siaurės Korėja nutraukė 
"karštąją telefono liniją" su 
Pietų Korėja. 

lyje dekanas. 
Nors ambasadų iškėlimas iš 

Jeruzalės yra Izraeliui sunkus mo 
ralinis smūgis, tačiau Avraham 

Senatas pasmerkė 
javų boikotą 

Washingtonas. — Prieš rinki-

Irakas sustabdė 
naftos pardavimą 

Bagdadas. — Irakas paskelbė 

Prasidėjo penktasis 
vyskupy sinodas 

Vatikanas. — Popiežius Jonas 
Paulius II-sis penktadienį ati
darė Penktąjį Vyskupų sinodą, 
kuriame dalyvauja 216 parinktų 
iš viso pasaulio vyskupų ir 43 
pasauliečiai stebėtojai. Sinodas 
svarstys šeimos reikalus, palies
damas santuokos, vaikų auklėji
mo, skyrybų, gimimų kontrolės, 
abortų ir pan. klausimus. Sino
das, kurio dalyviai sudarys dvy
liką komisijų, paskelbs Bažny
čios pažiūras į krikščioniškos 

sustabdąs visą naftos pardavi-1 
mą. uždarąs dvi naftos vamz
džių linijas, kurių viena baigia-1 šeimos uždavinius ir vaidmenį 

Kuba uždare 
Mariel uoste 

Miami. — Iš Kubos sugrįžo 
keliolika tuščių laivų ir prane-

Jis yra teisininkas iš Harvardo | šė, kad Kuba uždarė pagarsėju-
universiteto, buvęs teisių profe- Į sį Mariel uostą, per kurį į Ame-
sorius Northeastern universitete, j riką atvyko 125,000 kubiečių. 
Savo kadencijos pradžioje Ander ! Masinis kubiečių plaukimas į 
šonas pasižymėjo kaip religingas; Ameriką prasidėjo balandžio 21 
"Evangelical Free Church of d. Dabar uostą užėmė Kubos 
America" narys. Jaunas kongreso karo laivai ir pagrasino, kad visi 
narys Andersonas 1961 m. bir- Amerikos laivai bus nuskandin-
želio mėn. pasiūlė Atstovų rū- ti, jei jie bandys atplaukti pasi
niuose rezoliuciją 434, kuri siūlė imti norinčių išvažiuoti. 
įrašyti į konstituciją papildymą, Į Manoma, kad Kubos vyriau-
kuris skamba: "Ši tauta nuolan- ' Sybė sustabdė kubiečių išvyki-
kiai pripažįsta Jėzaus Kristaus Iš ; mą. nenorėdama pakenkti pre-
ganytojo ir tautų Valdovo auto- : zidentui Carteriui prieš rinki-
ritetą ir teisę". Sis siūlymas buvo; m u s Kubai nepatinka preziden-
atmestas, tačiau Andersonas pa- ; tas Carter is , tačiau dar daugiau 
siūlė panašų konstitucijos papil j nepatinka respublikonų kandi-
dymą dar 1963 ir 1965 metais, j da tas Reaganas. 

si Libane, kita — Turkijoje. Ne-1 šių laikų pasaulyje. 
t rukus po šio paskelbimo Turki-

mus viliodami amerikiečių ūki- j joje nežinomi piktadariai su
ninku balsus, senatoriai, svars- į sprogdino Irako naftos Uniją, 
tydami lėšas keliems vyriausy- Naftą eksportuojančios vai-
bės departamentams, nutarė už- stybės, kurios savo konferenci-1 Muenchenas - VakarųĮ V o-
blokuori lėšas Amerikos javų | joje Vienoje buvo nutaruaos j ^ * £ ^ J £ * » ^ 
pardavimo sovietams boikotui. į sumažinti gamybą, paskelbė, dens festivalis, Oktoberfest . 
Tat ^ a T ^ r S a n t specialų kad sumažinimas atidedamas! Penktadien} Muenchene sprogo 
papi ldyme Boikotas buvT pa- neribotam laikui. Venecuelos festivalio rajone padėta galinga 
L V T p ; sovietų invazijos S - 1 P l e n t a s Gonzales pareiškė ; bomba žuvo, 1 z m o m ų 

Bomba sudarkė 
bavarų festivalį 

ganistane. 

o su-
ir kitos naftos | žeistų skaičius siekia 114. Ba

varijos vidaus reikalų ministe
ris paskyrė 10,000 markių pini
ginę premiją tam, kas padės iš
aiškinti šio sprogimo kaltinin
kus. 

KALENDORITS 

jog Venecuela 
Senatorius McGovern iš Pie-Įšalys gamybą padidina.kad Irako 

tinės Dakotos, kurios ūkininkų I ir Irano naftos sustabdymas ne-
balsai senatoriui labai svarbūs, pakenktų pasaulio vartotojams. 
pareiškė, jog boikotas nepri- Irano vyriausybė atmetė isla-
vers badauti Brežnevo ar sovie- mo šalių pasiūlymą pradėti tai-
tų kariuomenės vadų, tačiau pa- kos derybas. Iranas nepriims 
kenks Amerikos ūkininkams. t jokių "geros valios" delegacijų. 

Baltųjų Rūmų spaudos sekre- ' paskelbė Irano premjeras. Rugsėjo 29 d.: Mykolas A., 
: torius pasakė, jog boikotas ūki- Į Irako sostinė Bagdadas buvo Angelų Sv., Kęstgaila, Litą. 
ninkams nekenkia. Amerikos puolamas Irano lėktuvų nakti-! Rugsėjo 30 d. • Jeronimas So-
grūdų eksportas gerokai paki- niame puolime. Irakas paskelbė, f j j a Žymantas, Inga. 
lo, o sovietams boikotas tikrai jog Irano Khorramshahro mies-
nenaudingas. Išeinąs senatorius t a s dar nepaimtas, kaip įks-
Stevensonas gynė boikotą, šaky- į čiau skelbta. Abiejų šalių avia-
daraas, kad senatoriai savo įsi- cija daužo karinius ir civilinius 
kišimu silpnina prezidentūrą, ku- taikinius, karo 

i ri ir taip nėra labai stipri. didėja. 

Saulė teka 6:43. leidžiasi 6:40. 

ORAS 
Debesuota su pragiedruliais, 

aukų skaičius, temperatūra dieną 
501 

l 

70 1.. naktį 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 29 d. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
LIETUVIŠKOJI KNYGA 

SENIAU IR DABAR 

Jei šiandien tebebūtų gyvas 
Aloyzas Baronas, jis šia tema 
rašytų. O temą išprovokuoja 
š io šimtmečio lietuviškos kny
g o s knygnešio, platintojo ir lei
dėjo , prekybin inko Jono 
Karvelio įžengimas į aštuo
niasdešimtuosius metus. Po 
turiningo bei prasmingo gyve
nimo gimtojoje Aukštaitijoje, 
vėliau Kaune, Vilniuje, Aust
rijoje ir Chicagoje Jonas 
Karvelis šiuo metu užtarnau
tai ilsisi Floridos saulėje ir 
savo laiškuose tiek a.a. Al. 
Baronui, tiek istorikui dr. J. 
Jakštui, Br. Railai, man ir ei
lei kitų vis susirūpinęs pri
mena palyginus gan skaudų 
šių dienų lietuviškos knygos 
likimą. Jo sukakties proga, 
cituojant ištraukas iš J. Kar
velio gana dažnų laiškų, nori
si pagvildenti lietuviškos kny
g o s likimą šiam šimtmečiui 
įsibėgėjant ir mūsų laikas. 

Lietu vos laisvės kovotojas 
Vladas Šakalys, šios vasaros 
pabaigoje pasiekęs laisvuo
s ius Vakarus, pirmojoje spau
dos konferencijoje Washing-
t o n e k a l b ė d a m a s a p i e 
dabartinę Lietuvos pogrindžio 
spaudą, pareiškė: „Ką carų 
okupacijos metais atliko Rytų 
Prūsija ir lietuviai knygnešiai, 
i š ten gabendami lietuviškas 
knygas į Lietuvą, tą vaidmenį 
dabar atlieka Lietuvos pogrin
džio spauda. Tik gal dar dides
niu tiražu". 

Tokią tiesą skelbia tuo tarpu 
pats paskutinysis laisvės kovo
tojas, iš Lietuvos prasiveržęs į 

..Vakarus. Tautos istorija ir 
neužgniaužiama dabartinė 
Lietuvos pogrindžio spauda 
akivaizdžiai byloja, kokį vaid
menį atliko ir tebeatlieka lais
v a lietuvių spauda, lietuviška 
knyga. 

Ir šių metų rugsėjo 23 d. 
aštuoniasdešimtuosius am
žiaus metus pradėjęs Jonas. 
Karvelis tą vaidmenį suprato, 
dar būdamas 15 m. amžiaus. 
Štai ką jis rašo: 

„Pirmą kartą nuvykęs į Vil
nių dar būdamas 15 m., išėjau 
apžiūrėti miesto, nes čia atvy
kau pirmą kartą. Nustebino 
daugybė bažnyčių, bet dar dau
giau nustebino Šv. Jono gat
vėje pamačius užrašą „Mari
jos Šlapelienės knygynas". 
Nieko nelaukęs užėjau ir 
pakliuvau ant pačios Šlape
lienės: liesutė, liekna žvali 
moteris man padarė kultū
ringos asmenybės vaizdą. 
Paklausiau, ar jūs pardavinė
jat po daugiau lietuviškų kny
gų, ar tik po vieną? O ji manęs 
klausė: ką gi tu, vaikeli, darysi 
su tomis knygomis? Atsakiau, 
kad esu anykštėnas, kad pas 
m u s nėra knygyno. Bet tu, 
vaikeli, esi per žalias prekyba 
verstis, toliau tęsė M. Šlape
l ienė . Vėl aiškinau, kad mano 
gimtojoje Aukštaitijoje Skie
monių, Aluntos ir Balninkų 
parapi jose n i e k a s knygų 
nepardavinėja, o žmonėms juk 
reikia šviestis, lietuvišką raš
tą skaityti. Tada Šlapelienė ir 
atsakė: geraijvaikeli, jei tu toks 
veržlus esi, duosiu tau po kele
tą knygų ir dar su nuolaida. 
Šlapelienė surinko visą cent
nerį (apie 40 amerikietiškų sva
rų) knygų, surašė sąskaitą apie 
šimto markių sumoje ir išleido 
mane pėsčią su maišu knygų iš 
Vilniaus Aluntos link. Ir 
parnešiau ir, kiekvieną kartą 
a t s i s k a i t ę s vėl grįždavau 
naujų knygų siuntų parnešti. 
O kai vėliau pasidariau paten 

knygnešių, kurie lietuvišką 
knygą, dabar jau iš Vilniaus, 
neštų į gilią Lietuvos provin
ciją lietuviško rašto ir šviesos 
pas i i lgus iems sodiečiams, 
kurie buvo ir išliko tautiškai 
stipriausiu Lietuvos elementu. 
Jonas Karvelis tais pirmojo 
pasaulinio karo metais ne tik 
atliko lietuvio, jau, sakytume, 
kiek modernesnio, knygnešio 
vaidmenį, bet kartu ir pamilo 
knygą visam gyvenimui, ati
daręs didžiulius Prekybos 
namus, kurių viena centrinių 
funkcijų buvo knygų plati
nimas — pardavimas, ir tapęs 
eilės knygų bei plokštelių leidė
ju. Jų ilgas sąrašas jau netel
pa šios skilties rėmuose, bet 
yra paskelbtas jo atsiminimų 
veikale „Prekybininko ke
lias". 

J. Karvelis knygas platino 
bei buvo jų leidėjas, sakyčiau, 
iki paskutinio atodūsio, iki 
pasitraukimo pensijon. Bet, 
deja, apie dabarties laikotarpį 
išeivijoje, tą patį laikotarpį, 
kurį Lietuvoje pogrindžio spau
da iškėlė į renesansą ir kartu 
Vlado Šakalio teigimu sulaužė 
teigimą, kad saugumas nėra 
nenugalimas, J. Karvelis žiūri 
gana tamsiai, pastebėdamas: 
„Noriu sujungti 1915—18 m. 
prekybą su dabartimi — tai 
kažkas klaikaus darosi. Tais 
metais dar Lietuvos nebuvo, 
tik pradėjo ji atkusti, o knygų 
daug daugiau parduodavau, 
negu dabar. Kiek tada turėjom 
lietuvių akademikų, galima 
ant pirštų suskaityti. O dabar 
išeivijoje jų turime gal du, gal 
tris tūkstančius. O lietuviškų 
knygų dabar tespausdinama 
kai kurių tik trys šimteliai. 
1951-65 m. jų buvo atspaus
dinama iki trijų tūkstančių, o 
tada juk dar neturėjom tiek 
daktarų, inžinierių, profesorių 
ir kitų. Kaip tą tragediją reikia 
suprasti? Aš dabarties išei
vijoje negaliu pavadinti ki
taip, kaip tik juodosiomis die-
n imis l ietuviškai knygai , 
gaidai, plokštelei..." 

Taip kalba žmogus, 65-rius 
savo amžiaus metus paskyręs 
lietuviškos knygos platinimui 
ir leidimui, lietuviškos šviesos 
skleidimui. Į gražią sukaktį 
įžengiančio lietuvi»-kiiygnešio 
tiesūs žodžiai daug ką verčia 
giliai susimąstyti, ypač atkrei
piant dėmesį į tai, kokį 
nepaprastą vaidmenį atlieka 
spausdintas pogrindžio Žodis 
dabarties Lietuvoje. Ar mes lei
sime jam pamažu numirti išei
vijoje, ar leisime veteranams 
knygnešiams taip skaudžiai 
kankintis saulėleidžio dienose 
dėl rūstaus lietuviškos knygos 
likimo laisvėje? VL.R. 

LIETUVIAI 
CALIFORNIJOJE 

SKAUTAI IR J U 
STOVYKLA 

Prieš 12 metų keli Los An
geles skautų veikėjai ėmėsi ini
ciatyvos įkurti savo stovyklą. 
San Bernardino kalnuose, apie 
100 mylių nuo Los Angeles, 
7000 pėdų aukštumoje, nupir
ko 12 akrų šimtamečio pu
šyno, apsupto valstybiniu miš
ku. Už 4 mylių tyvuliuoja Big 
Bear ežeras. Kaimynystėje di
doka amerikiečių skautų sto
vykla. Dirbant talkos būdu, ki
tiems prisidedant lėšomis, tapo 
įrengta puiki stovykla. Pasta
tytas didžiulis pusantro aukš
to pastatas, kuriame talpinasi 
virtuvė su visais įrengimais, 

kalui kasmet ruošiami pa
rengimai. Šiemet toks balius 
įvyko šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Kitais kartais tokie pa
rengimai būdavo ruošiami 
ištaigingose miesto salėse. 
Pliusas kad į tokius balius atei
na ir tokie, kurie šiaip nesi
lanko, bet minusas, kad jų nuo
mos aukštos ir rengėjams 
nelieka pelno. Dėl to šiemetinį 
"cepelinų" balių reikia laikyti 
gerai pavykusiu: dalyvių buvo 
arti poros šimtų, nuotaika pui
ki. Stovyklavietę tvarko 5 as
menų skautų tėvų komitetas, 
kuriam dabar pirmininkauja s. 
Rimtautas Dabšys. 

Kalbant apie losangeliečių 
skautų stovyklą reikia pabrėž
ti vieną labai svarbų visam 
mūsų lietuviškajam reikalui 
momentą. Ši stovykla, kurios 
piniginė vertė dabar prašoka 
50,000 dol., yra pilnoj lietuvių 
skautų nuosavybėj. Prileiskim 
atvejį, jei laikams bėgant ir 
keičiantis, čia skautų veikla 
sumenkėtų, tai vistiek nuo
savybė neatitektų svetimie
siems, bet galėtu būti panau
dota k i t a m l i e t u v i š k a m 
reikalui. Einant dar toliau, 
sakykim, Lietuvos padėtis 
pasikeičia, tai š ios nuo
savybės vertė gali būti per
keliama net į Lietuvą ir ten 
įkuriama skautams stovykla 
ar pan. Šitokiu būdu išeivijos 
lietuviai, čia įkurdami vi
suomenines nuosavybes, gali 
kaupti savo Tėvynei medžia
gines vertybes, kurių ji bus la
bai reikalinga. Ką kitą išeiviai 
jai tegali padovanoti? 

Dėl geografinių atstumų, 
Los Angeles skautų stovykla 
yra tik vietiniams reikalams. 
Tačiau gerai veikiančiai lietu
vių skautų organizacijai JAV 
dar ne vėlu imtis įkurti savo di
desnę stovyklą LSS vardu. 
Skautai išmokė visus kitus sto
vyklauti, bet iki šiol neatsira
do, kuris imtųsi iniciatyvos sa
vo stovyklai įkurti, bent 
panašiai, kaip turi at-kai Dai
navoje. Susitrukdymas tokiai 
iniciatyvai gal susidarė iš to, 
kad čikagiškiai užsiangažavo 
savo ribotam mastui.Jie daug 
pasišventimo parodė, daug 
darbo ir lėšų įdėjo kurdami sto
vyklą Michigane, Kuster apy
linkėje. Bet ją kūrė ant pri
vataus savininko Frank A. 
Rakąs žemės. Savininkas, 
nuošalesnėje vietovėje turė
damas 80 akrų mišką, 1956 m. 
išnomojo be mokesčio 50-čiai 
metų skautams stovyklauti. 
Skautai tuo naudojasi, daug 
įrengimų padarė, bet toli
mesnis gerinimas stovyklos 
ant ne savos žemės darosi 
problematiškas. Laikas greit 
bėga, dar porą desėtkų ar kiek 
metų ir Čikagiškiai lieka be nie
ko, nei visuomeniniai vertingo 
turto nesukaupę. Būdamas stip
ri LSS, nors sąlygoms kiek 
pasunkėjus, turėtų imtis nuo
savą didesnę stovyklą įkurti. 

J. Kuprionis 

Dr. Edmundas Arimantas Arbas 

Arimantas Arbas 
į Harvardą 

Edmundas Arimantas Ar
bas, rašytojos Alės Rūtos ir 

architekto Edmundo Arbų sū
nus • Oregono valstybiniame 
universitete apgynęs diser
taciją ir gavęs daktaro laips
nį, šiuo metu yra pakeliui į 
Bostoną, kur kaip federalinės 
valdžios stipendininkas Har
vardo universitete trejus me
tus vykdys mokslinius tyri
nėjimus neuro — fiziologijos 
srityje. 

Jaunasis daktaras gimė Det
roite. Vos pradėjęs lankyti 
amerikiečių pradžios ir vietos 
lituanistinę mokyklą, su tė
va i s persikėlė į Californiją. 
Pradžios ir aukštesn iąją 
mokyklą baigė Santa Moni-
coje, kartu lankydamas Los 
Angeles ir Santa Monicos 
l i t u a n i s t i n e s m o k y k l a s . 
Akademines studijas pradėjo 
Santa Monicos kolegijoje ir 
baigė Kalifornijos universitete 
S a n Diego (La Jolla) mieste 
1973, gaudamas biologijos 
bakalauro laipsnį. Trumpą lai
ką padirbėjęs jūrų biologijos 
laboratorijose Washingtono 
valstybėje, 1974 doktorizuotis 
įstojo į Oregono valstybinį 
universitetą, pasirinkęs neuro-
biologijos sritį ir gilindamasis 
į gyvulių nervų sistemas ir jų 
e lges io normas. Studijuo
damas gavo National Insti
tute of Health stipendiją ir su 
institutu susitaręs paruošė 
disertaciją "Neuroethological 
Study of Flight Loss and 
Aerial Maneuvering in In-
sects", kurią šių metų vasaros 
pabaigoje sėkmingai apgynė. 

Gyvendamas ir mokydamais 
Kalifornijoje, Arimantas Ar
bas veikliai dalyvavo jaunimo 
lietuviškoje veikloje: lankė 
lituanistines mokyklas, daly
vavo vaidinimuose, priklausė 
ateitininkams, bet pagrindinę 
lietuviškos veiklos duoklę ati
davė jūrų skautams. Šioje 
organizacijoje pasiekė paskau-
tininko laipsnį, buvo laivo va 
das, Vakarų rajono jūrų skau 
tų vietininkas, organizavo jūrų 
skautų stovyklas ir vadovavo 
jų programoms. Domėjosi ir 
bendrinėmis l i e tuv i škomis 
problemomis, dalyvaudamas 
Lietuvių Fronto bičiulių orga
nizuojamuose politinių studijų 
savaitgaliuose. 

Sutikdami naująjį mokslų 
daktarą ir išleisdami jį į Har
vardą, rugsėjo 14 Arbų na
muose susirinko gausūs šei
mos bičiuliai, linkėdami jam 
sėkmės profesiniame pašauki
me. Tarp visų linkėjimų Ari
mantui buvo priminta, kad 

mokslinės laboratorijos nėra 
dar pilnutinis gyvenimas, ir 
kad prof. A. Sacharovas save 
labiau įamžina ne kaip bran
duolinės energijos mokslinin
kas, bet kaip kovotojas už žmo
gaus teises. 

Kartu su Arimanto - Edmun
do laimėjimais, reikia pasi
džiaugti ir kitu intelektualios ir 
kūrybingos Arbų šeimos at
žalynu: vyresnioji dukra Vio
leta nuo šio semestro pradžios 
pradėjo dėstyti Califomijos 
universitete Fullertone (Calif.), 
o jauniausioji, Rasa, dailinin
kė, palengva tvirtinasi ameri
kiečių meno pasaulyje. Ir šiuo 
metu su kitais 12 menininkų 
dalyvauja vad. "A. Fine Line 
drawing show" parodoje Loy-
ola Marymount u-to dailės 
galerijoje (Loyola Blvd. prie 
West 80th gatvės). Paroda tę
sis nuo rugsėjo 10 iki spalio 4. 
Rugsėjo 24,3 vai. p.p., parodos 
patalpose įvyks menininkų 
pasikalbėjimas su visuomene. 
Lietuviai kviečiami atsilan
kyti ir pabendrauti su sava 
menininke. J. Kj. 

. dOjjS 

R A D I J O V A L A N D Ė L Ė S 
PARENGIMAS 

Lietuviškosios Los Angeles 
radijo valandėlės rudens ba
lius įvyks spalio U d., šešta
dienį, 7:30 vai. vakaro, šv. 
Kazimiero parapijos didžiojoje 
salėje. Baliaus programoje 
dalyvaus išimtimai jaunimas, 
spėjęs čia jau keliomis kitomis 
progomis puikiai užsireko
menduoti: Vita Polikaitytė, 
Daina Gudauskaitė — solis
tės, Raimondas Mickus — 
smuikininkas ir Rimas Poli-
kaitis (tas pats, kuris labai ak
tyviai dalyvavo demonstraci
jų prie Sovietų konsulato San 
Francisco ruošime) — akor
deonistas ir pianistas. J is 
akompanuos ir solistams. 
Programos paruošimu rūpi
nasi kompozitorė Giedrė 
Gudauskienė. 

Bus valandėlės baliuose 
žinomai gera vakarienė, euro-
poetiškas orkestras šokiams, 
baras, laimės stalas ir kt. 
Valandėlės vadovybė kviečia 
lietuvišką visuomenę šiame 
baliuje gausiai dalyvauti. 

vb. 

— Dievybė yra kiekviename žmo
guje, bet puikybė užstoja kelią ir 
neleidia jai plėtotis. 
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S I A U C I U S 
IR KAIZERIS 

Vokietijos kaizeris susitiko su 
šiaučium ir pradėjo kalbėtis. Kai
zeris klausia: 

— Koks tavo amatas? 
— šiaučius, — tas atsakė. 
— Tai tik puikus tavo amatas, — 

pasakė kaizeris. 
Šiaučius klausia jo: 
— O tavo koks amatas? 
— Aš esmi Vokietijos ciesorius, 

visą šalį valdau. 
— Hm, tai ir tavo neprasčiau-

šias amatas, — atsakė šiaučius. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
VINCAS BKIZGYS 

Teisiu daktarai 
2458 W. 69th St., Chicago, Iii. 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. 8. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos* 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
tf'al.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
/ai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - GR 6-2400 

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 
DR. VVALTER J . KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59th Street 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8 lst Street 
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prausykla, sandėiys, ambula-
tuotu prekybininku Kaune, tai torija, vandens rezervuaras, 
dr. Jurgis š lapel is jau pats įvesta gazas, elektra. Kieme 
m a n pristatydavo daug lietu- kryžius, gilus šulinys, lauža-
viSkų knygų' 
Karvelis. 

pasakoja J. 

Kaip matome , spaudos 
draudimo metais Rytų Prū
s i ja i ir l i e tuv iams knyg
nešiams atlikus didžiuli vaid
menį ir galop atgavus spaudos 
laisvę, vėl prisireikė naujų 

vietė. Dabar kiekvieną vasarą 
čia gausiai stovyklauja skau
tai, kai kada at-kai ir kiti. Kai 
kas nuvyksta ir žiemą, nors čia 
tada dideli pusnynai. 

Stovyklos išlaikymui ir 
pagerinimams reikalinga vi
suomenės parama. Šiam rei-

Los Angeles lietuvių jaunimo suorganizuotose demonstracijose San Francisco mieste 50 
automobilių protesto motorkadą veda gTaboriaus automobilis su karstu, simbolizuojančiu 20 
tautų, kuriom Sovietai išplėšė laisvę. Karstas buvo padėtas prie įėjimo į Sovietų konsulatą 
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Kolonistų atvežtos 

BLOGYBĖS LATVIJOJE 
Broliškos latvių tautos oku-

'pacijoje gyvenimą mes priva
lome nuolat stebėti ir žiūrėti, 
!'kas ten vyksta. Ne vien todėl, 
: kad latviai su estais yra ištiki-

ausi mūsų sąjungininkai ir 
tos pačios nelaimės draugai — 

j;to paties jungo jaučiai, bet 
. ypač todėl, kad latviai yra lie
tuvius daug kur pralenkę tiek 
^ultūrinio, tiek ekonominio 
;fgy venimo srityse. Deja, jie yra 

'pralenkę" mus ir rusifikacijo
ms Latvija yra žymiai dau-

;• •- ;u surusinta, kolonistais ru-
is ir kitais slavais apsėsta, 

;^iiip Lietuva. 
jį Vakarų Vokietijoje leidžia-

as latvių savaitraštis "Latvi-
yra paskelbęs pluoštą ži

rnių, atrinktų iš Latvijoje 
džiamų laikraščių — "Ry

gos Balsas" ir "Iiesmos". Šie 
laikraščiai skirti tik okupuo-

^tosios Latvijos gyventojams, į 
"'užsienį juos išvežti draudžia-

'.. Štai keletas atrankų. 
Nekrologų ir užuojautos 

skelbimų skyriuje yra dingęs 
i)ievo vardas (jis yra jau še
rnai dingęs ir Lietuvoje). Karo 
veiksmai Afganistane nemi

ni, tačiau vis daugiau 
atsiranda "staigiai mirusių" 

-skelbimų. 
Gyventojai griežtai įparei-
jami laikytis pasų taisyklių 

br niekur be paso nesirodyti, 
'tačiau žmonės vengia keisti 
'•-•. sus ir registruotis. Šia pro-
*ta paskelbtas įspėjimas: 

Pasų potvarkis visiems. So
netų Sąjungos ministrų tary

ba patvirtino naują įstatymą 
dėl pasų , kuris įpareigoja vi
sus gyventojus senus pasus pa-

""'- isti naujais. Mūsų rajone pa
irą pakeitimą reikėjo užbaigti 
>i 1979.XII.1, bet kai kurie 

y-entojai to nepadarė. Tai 
pač liečia Burtniekų, Kocenų, 

Naukšėnų, Rancenų, Valmie-
ros kaimų ir miestų gyven

tus. Naujieji pasai galioja li-
>)liJ-gyvos gaivos. Tačiau, 

kakus-25 ir 45 metų amžiui, 
pasų laikytojai turi kreiptis į 
pasų skyrių ir atnešti dvi savo 
nuotraukas, trauktas paskuti
niu metu". 

"Daržus reikia laistyti naktį. 
"Vandentiekio ir kanalizaci
jos ūkio valdyba primena, kad 
reikia taupyti vandenį ir jo 
negalima beprasmiškai nau
doti. Taigi daržus leidžiama 
laistyti tik nuo 24 vai. nakties 
Ugi 6 vai. ryto. 

Dėl šio patvarkymo nesi
laikymo privatūs namai ir dar
žai bus išjungiami iš miesto 
vandentiekio, o kaltininkai 
bus traukiami atsakomybėn". 

Įvairių nusikalttimų skai-
ai okup. Latvijoje kasmet 
iėja ir dėlto labiausia kalti

nami atėjūnai — kolonistai iš 
-ūsų šalies, kurie atsineša su 
-avimi ir nusikaltimus bei 
nusižengimus. Šios blogybės 
greitai užkrečia ir vietinius lat
vius, ypač jų jaunimą. Šių me
tų viduryje Rygoje buvo su
š a u k t a t a r p ž i n y b i n ė 

•nferencija nusikaltimų 
umažinimo reikalu, kurioje 
ausiai dalyvavo ir rusai. Iš 

pranešimų paaiškėjo, kad nusi
kaltimų skaičius yra labai iš-

"sręs ne tiktai miestuose, bet 
' kaimuose. Labiausia kal

bėta apie be galo didelį gir-
•okliavimą, parazitišką gy
nimo būdą, spekuliaciją. Šie 

nusikaltimai esą išaugę "viso
se darbovietėse, visame kraš
te". 

Didelę žalą darą "socialisti-
* nės nuosavybės pažeidimai", 

nes visur be atvangos va
giama. Didžiausią rūpestį su
darą nepilnamečiai nusikaltė
liai. Jų blogi įpročiai įsigalėję 
įvairiose mokyklose. Ypač 
spekuliuojama daiktais, kurių 

- laisvoje rinkoje negalima gau
ti. 

Ar tikrai JAV ūkyje jau viskas sviestu tepta 
Arčiau rinkimų, daugiau gerų ūkinių naujienų 

Jau ir narkotikų vartojimas 
atkeliavęs į Latviją. Jaunimas 
čia pradėjęs rūkyti hašišą, 
"kanapiti" (kanapes). Didelį 
vaidmenį vaidinąs kyšinin
kavimas, kurio didžiausi spe
cialistai esą atėjūnai rusai. 
Žmones, pasisavindami vals
tybinį turtą, visiškai nesi
jaudiną — nelaiką šio veiksmo 
nusikaltimu. Ne tik Latvijoje, 
bet ir kitose komunistinėse ša
lyse plačiai einama šūkiu: 
"grobk, kas pagrobta" (graboj 
negrablennoje"). Vadinasi, 
vogdamas iš valstybes, ne
vagi — tik susigrąžini jos iš ta
vęs pavogtą daiktą. 

Latvių jaunimui labai ne
patinka naujojo tipo depor
tacijos — išvežimas latvių iš 
Latvijos, gabenimas į tolimas 
sovietines respublikas sta
tybų, geležinkelio tiesimo 
(ypač BAMo) darbams, kur 
daroma viskas, kad jaunimas 
ten pasiliktų ant visados. Ir 
šį pavasarį "savanoriškai" iŠ 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos tu
rėjo būti masiškas jaunimo iš
vykimas dirbti prie Baikalo — 
Amūro magistralės. Jaunimas 
dar buvo siunčiamas prie Tju-
menės naftotiekių statybos, 
Sakūnų — Suženkos hydro-
elektrinės statybos darbų, 
Ustjilimo miško kirtimų ir ki
tur. Jaunimas iš Pabaltijo dar j ir iki namų kainų iškilimo. Vis-

Ūkinės naujienos skelbia
mos nevienodai. Taip demok
ratų paskelbti rodikliai pasi
daro tokie geri, nors prieš 
širdies dėk, o respublikonų 
pateikti ir sunkmečiu pakvim
pa. Geriausia ūkine naujie
na laikytina žymiau suma
žėjęs naftos vartojimas. Net 
vasaros kai kuriomis savai
tėmis dieninis naftos vartoji
mas nesiekė 15 mil. statinių. Iš 
jų 41 proc. įsivežti ir 59 namie 
pasigaminti. Jei toks varto
jimo lygis būtų išlaikytas išti
sus metus, namie pasiliktų apie 
16 bil. dol. 

Vežimų pramonėje gamyba 
pradėjo kilti, bet Japonija 
gamina daugiau vežimų, negu 
JAV. Pramoninė gamyba iš 
viso rugpjūty pakilo 0.5 proc, 
tačiau vis dar yra 7.5 proc. 
žemesnė, negu buvo pernai tuo 
pačiu metu. Pramonės pajė
gumas tenaudojamas tik 74.5 
proc. 

Namų statyba pakilo 12 
proc., bet dar nesiekia 1.4 mil., 
kai normaliai turėtų perlipti 2 
mil. namų metinės statybos. 

Nedarbas nuo 7.8 proc. nukri
to iki 7.5, bet bedarbių yra visi 8 
mil. Prezidentas žadėjo 4 proc. 
nedarbo. 

Net akcijos pakilo, bet joms 
toli ne tik iki aukso, sidabro, bet 

šiemet vyko ir prie potvynio su
griautų užtvarų atstatymo ne
toli Leningrado. Visi šie ir kiti 
statybų objektai paskelbti 
"komjaunimo spartuoliškais 
uždaviniais", prie kurių jau
nimas, turėsiąs pasilikti ir 
dirbti 10 metų. Per pasku
tinius 5 metus Sovietų Sąjun
goje į spartuoliškus darbus bu
vo nusiųsta apie pusė milijono 
jaunuolių. Kartą buvo pa
skelbta, kad iš Latvijos į Le
ningradą išvyko 74 jaunuoliai 
ir 26 merginos. Ne ieškoti ten 
romantikos, kaip savo aprašy
muose rašo korespondentai, 
bet į sunkų darbą svetimame 
krašte. Todėl nenuostabu, kad 
silpnėja jaunimo moralė, kas 
priveda prie įvairių įstatymų 
pažeidimų. Tačiau komunistų 
vadovybė to nemato. 

* 

Sovietai labai didelį latvių 
skaičių yra deportavę į Sibirą 
ir plačiosios Rusijos sritis. Iš 
kitos pusės Latviją jie yra 
kolonizavę šimtais tūkstančių 
rusų. Savaime aišku, kad kraš
te yra daug mišrių šeimų ir iš 
jų gimusių vaikų. Kas gi jie 
yra; latviai ar rusai? Tačiau ne 
visi pasisako esą rusai. Net tik
rųjų Latvijoje gimusių rusų 
vaikai dažnai kalba latviškai 
ir save laiko latvias (pagal gi
mimo kraštą). Jie save vadina 
dažniausia "naujakuriais". 
Įdomu, kad jie taip pat dažnai 
reiškia protestą prieš toli
mesnį Latvi j oš kolonizavimą 
rusais ir patys vengia važiuoti 
darbams į Rusijos sritis. 

Dar viena smulkmena. Iš 
Rygos pranešama, kad pasi
baigus olimpiadai iš Maskvos į 
Rygą buvęs pasiųstas ne
mažas mėsos transportas. Tai 
atliekos nuo olimpinių turistų, 
kurių atvykę mažai ir visos mė
sos neįstengę suvalgyti. Kai 
kas iš likučio teko ir latviams. 
Deja, minėta mėsa, pakrauta į 
paprastus geležinkelio va
gonus, ilgokai stovėjusi san
dėliuose, stotyse. Kol pasie
kusi Rygą, ji gerokai dvokusi ir 
maistui nebebuvusi tinkama. 

Pabaigai dar iš tos pačios 
Rygos anekdotėlis, sukurtas 
Maskvoje olimpinių žaidimų 
metu: Viena moteris Maskvoje 
telefonu klausia maisto krau
tuvės vedėjo: — Ar tiesa, kad 
dabar telefonu galime užsi
sakyti maisto ir jūs jį pnsta
tysite? — Tikra tiesa, — at
sako vedėjas, — mes jį 
pristatysime per televiziją. 

6. kv. 

tiek tai stebina, kai BTP ant
rąjį ketvirtį, skaičiuojant meti
niais, krito net 9.6 proc. 

Prezidentui ūkis 
blogai nea t rodo 

Pagal jo rugsėjo 18 d. pareiš
kimą atrodo, kad jis net matąs 
atoslūgio galą. Jei tikrai taip 
yra, tai jis baigiasi pavojingai 
per anksti, kai jau dabar 5 
kartus iš eilės bankai pakėlė 
palūkaninį iki 12.5 proc, kai už 
įkaitinės paskolas vėl reika
laujama 13 proc. ir kai didme
ninės, ypač maisto, kainos 
rugp. pakilo 1.5 proc. 

Tokia smagi prezidento nuo
taika be abejo nepatiktų ir Švei
carijos centrinio banko valdy
tojui F. Leutwilleriui, kuris 
1980.6.3 kalbėdamasis su WJ 
pasakė, kad jam labai patikęs 
JAV balandžio rekordinis 
pagrindinių ūkinių rodiklių 4,8 
proc. kritimas. Pagal jį JAV 
būtų sveikas ilgesnis ūkinis 
smukimas, nes per greitas ūki
nis atsigavimas, kai infliacija 
siekia 12 proc ir daugiau labai 
pavojingas, juo labiau, kad 
atsigavimu nesiekiama iš 
esmės pastovesnio ūkio, o tik 
laikinai lopomos skylės, norint 
daugiau gauti baisų. 

Ta prasme ir P. Volckerio, 
JAV centrinio banko valdy
tojo, kietųjų pinigų politika 

LEONARDAS DARGIS 

pagirtina, nors kažkodėl jam 
kartais pinigai ima ir pabyra, 
jų apyvarta padidėja. Kodėl 
taip pasidaro, neaišku. Aišku 
tik, kad kai dolerių klajūnų pil
nas pasaulis, o užsieninė preky
ba pasyvi, apie pastovų išba
lansuotą ūkį kalbėti netenka. 

P a s t o v a u s ūkio sąlygos 
Ką reikia daryti, kad ūkis 

būtų tikrai, o ne rinkiminiais 
metais stiprus, jau 1975.9.25 
WJ Chase Manhatten bankas 
mokė viso puslapio skelbimu 
„Scream" (!). Štai tos sąlygos: 
stiprink asmeninių santaupų 
pagrindus, skatinančius nuola
tinį jų augimą; nustatyk realis-
tiškesnius nurašymų (amor
tizacijos) nuostatus; skatink 
mokestinėmis nuolaidomis 
bendrovių didesnės pelno 
dalies atidėjimą investavimui; 
palengvink kapitalo prieaug
lio mokesčius; supastovink 
valstybinę ir monetarinę ūkinę 
politiką, išvenk nežmoniškų 
ūkinių svyravimų; skatink 
užsieninį pinigų įdėjimą JAV 
ūkin; panaikink nereikalingą 
ūkinę kontrolę bei pasenėju-
sius valstybinius potvarkius, 
varžančius laisvąjį ūkį. Su vis
kuo tenka tik sutikti, jei neno
rime socialistinio ūkio. Mums 
malonu prisiminti, kad nuosta
biu sutapimu N. Lietuvos ūkio 
vairuotojai prof. V. Jurgutis, J. 
Tūbelis, prof. J. Krikščiūnas, J. 
Paknys, K. Radusis kaip tik ir 
laikėsi tokios, o ne kitokios ūki
nės politikos, pasiekdami 
nuolatinio nemenko ūkinio 
augimo. 

Deja, per 5 metus nuo skel
bimo pasirodymo tepasiekta 
tik kelių Japonijos ir Vokieti
jos didesnių bendrovių dalies 
gamybos perkėlimo JAV ir 
žymesnių, daugiausia arabų 
valstybių, indėlių laikymo 
amerikiniuose bankuose, neter-
mininėse sąskaitose, kai pini
gai reikalingi ilgalaikėms 
paskoloms. Tokia padėtis 
nenormali ir nepageidaujama, 
o tik bėdos priemonė, nes nuo
lat ' klausiama, o kas pasi
darytų, jei arabai savuosius 
pinigus pradėtų atsiiminėti 
masiškai. 

Blogiaus ia , kad pinigų 
spausd in imo maš inos i r 

to l i au ne lė t inamos 
Infliacija yra ne koks per 

didelis kainų kilimas, o tiesiog 
žiaurus neteisingas dorųjų 
žmonių apiplėšimas, niekšiš
kas ir nemoralus dalykas. Ji 
nieko nekenkia, dar padeda 
550,000 JAV milijonierių (vie
nas iš 400 milijonierius), tačiau 
d i rbanč ia j am viduriniam 
sluoksniui ji peilis. 

Kas įmanoma vokiečiams, 
dar lengviau gali būti įvykdy
ta amerikiečių, atsikračiusių 
paniškos sunkmečio baimės. 
Vokietijos fin. ministeris, kaip 
pasakoja ekon. M. Fried-
manas, infliacijos atsikratė 
1948 sekmadienį, kai okupa
cinės valdžios nedirbo. Pirma
dienį, valdžioms pabudus, 
šaukštai jau buvo po pietų ir jos 
nedrįso potvarkio vetuoti. 

Japonija 1973 irgi sulėtino 
pinigų spausdinimą. Jai pri
reikė 5 liesų metų 1978 m. inflia
cijai sukontroliuoti. 

AKTUALŪS LIETUVIU GYVENIMO 
KLAUSIMAI PASAULYJE 

Pasikalbėjimas su PLB valdybos 
pirmininku Vytautu Kamantų 

• • A. J U O D V A L K I S 
(Tęsinys) 

— Paskutinis Jūsų susto
jimas buvo Londone. Turėjote 
pokalbius su Didžiosios Brita
nijos Lietuvių sąjungos ir Lie
tuvių namų bendrovės vado
vybėmis bei ,, Europos 
Lietuvio" leidėjais ir redak
toriais. Kokie jų rūpesčiai ir 
pageidavimai ? 

— Didžiosios Britanijos Lie
tuvių sąjunga labai plačiai ir 
gerai rūpinasi visais Didžio
sios Britanijos lietuvių poli
tiniais, kultūriniais, švietimo, 
socialiniais ir kitais reikalais. 
Jie turi savo sodybą, namus, 
leidžia „Europos Lietuvį", 
remia jaunimą. Turi ir tas 
pačias problemas, kaip ir mes 
JAV, būtent trūksta dar

bininkų, vadovų, nelengva su 
lituanistiniu švietimu. Bet jie 
entuziastiškai dirba, nors iš 
šalies pasitaiko ir jiems nepel
nytų priekaištų. Tačiau tas tur 
būt yra natūralus reiškinys 
visuomeninėje veikloje. Sąjun
gai dabar vadovauja Zigmas 
Juras , pirmininko pareigas 
perėmęs iš buvusio pirmi
ninko Jaro Alkio. Apie sąjun
gos veiklą šį pavasarį „Euro
pos Lietuvyje" buvo paskelbti 
labai išsamūs apyskaitiniai 
pranešimai, skirti metiniam 
sąjungos suvaživimui. 

PLB santykiai su sąjunga 
yra labai geri ir draugiški. 
J i e m s ta lkinam švietimo 
reikaluose, politinėmis infor

macijomis ir kitais būdais. Jie 
prašė ir toliau palaikyti tokius 
pačius gerus ryšius. 

„Europos lietuviui" labai 
reikalinga finansinė pagalba, 
nes jo leidimas DBL sąjungai 
atneša didelius nuostolius, ku
riuos padengia Lietuvių Namų 
bendrovė iš gaunamo pelno. Ir 
Londone lietuviškai veiklai 
savotiškai padeda baras... Jie 
norėtų gauti daugiau prenu
meratorių ir aukotojų-rėmėjų. 
„Europos lietuvio" redak
torius rašytojas Kazys Barė-
nas norėtų daugiau bend
radarbių ir savo vietai 
pavaduotoją. 

— Kokie iš tikrųjų yra 
santykiai Anglijos lietuvių 
tarpe, tarp Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių sąjungos ir Di
džiosios Britanijos Lietuvių 
Bendruomenės organizacijų ? 
Chicagoje pasigirdo gandų, 
kad Jūs nuvykęs į Londoną už
darėte ten Lietuvių Bendruo
menę ir paleidote krašto val
dybą. Kokia tikra padėtis ? 

— Kaip minėjau anksčiau, 
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
sąjunga plačiai veikia visose 
lietuviško gyvenimo srityse, 
jai priklauso beveik visi akty
vieji Didžiosios Britanijos 
lietuviai, jie turi savo namus, 
sodybą, leidžia spaudą ir tvar
kosi demokratiškais princi
pais, šaukdami savo suva
ž i a v i m u s , p a t e i k d a m i 
atskaitomybę, išrinkdami val
dybas ir kitus organus. Sąjun
gai priklauso nariai kaip indi
vidai,. Ji vadovaujasi Lietuvių 
charta ir savo įstatais. Są
junga iš tikrųjų yra Bend
ruomenė, nuo seniai palai
kanti artimus ryšius su PLB 
valdyba. Po sąjungos įkūrimo 
Didžiojoje Britanijoje vėliau 
atsirado ir Didžiosios Brita
nijos Lietuvių Bendruomenė, 
kurią tada sudarė atskirų lietu
viškų organizacijų atstovai (ne 
individai). Paskutinis tų atsto
vų suvažiavimas, išrinkęs LB 
krdšto valdybą, buvo prieš 
maždaug devynerius ar aštuo
nerius metus. Po to nebuvo jo
kių suvažiavimų, nei jokios at
skai tomybės, ne i jokių 
rinkimų. Penkių žmonių val
dyba laikė save atstovaujan
čią Didžiosios Britanijos lietu-
v i a m s , n e š a u k d a m a 
suvažiavimų. Prieš kelerius 
metus PLB valdybai buvo siū
lyta šį reikalą kaip nors grei
čiau sutvarkyti. Prieš metus 
Londone lankėmės PLB val
dybos vicepirmininkas Romas 
Sakadolskis, Kanados LB 
krašto valdybos pirmininkas 
Jonas Simanavičius ir aš pats, 
kalbėjomės su sąjungos ir LB 
valdybomis, prašėme jų savo 
tarpe susitarti. LB valdybos 
prašėme, kad sušauktų savo 
suvažiavimą, jei dar turi kokių 
nors narių, ir pateiktų apy-
skaitinį pranešimą, pravestų 

rinkimus. Jie to nedarė ir sakė, 
kad tvarkysis, kaip jie nori. 
Per metus laiko reikalai nepa
sikeitė. Dabar lankydamasis 
Londone pranešiau, kad PLB 
šeimoje Didžiosios Britanijos 
lietuviams atstovauja tik Di
džiosios Britanijos Lietuvių 
sąjunga, su kuria ir toliau bus 
bendradarbiaujama, palai
komi ryšiai nes toks buvo PLB 
valdybos nutarimas. 

— Kokias nuotaikas radote 
Chicagoje, grįžęs po trijų sa
vaičių kelionės Europoje? 

— Panašias kaip ir išva
žiuodamas palikau. Tai kasdie
niniai bendruomeniniai rūpes
čiai, kaip pavyzdžiui iš kur 
ateis lėšos visokių kultūrinių ir 
švietimo darbų įvykdymui 
Europoje, ko manęs prašė 
pirmininkai ir jų valdybos, 
kada pasirodys „Pasaulio 
lietuvis" ir kada pasivysim 
laiką, kokius darbus atliksim 
kartu su Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo sąjunga, kokius 
turim paruošti II-jų Pasaulio 
Lietuvių dienų rengimo nuo
status, kad visiems jie būtų tin
kam i ir aiškūs, nesukeltų 
problemų. Arba kaip paaiš
kinti visuomenei, neužgau-
nant ambicingų žmonių, kad 
PLB Kultūrinės talkos komisi
jos pasitraukimo priežastys 
nebuvo teisingai paskelbtos 
spaudoje. 

Šalia visų rūpesčių yra ir 
džiaugsmas bei pasiten
kinimas, kad bendruomeninį 
darbą dirba daugelis darbščių 
ir pasišventusių rankų visame 
pasaulyje, vienas kitam padė
dami, draugišką „ačiū" pasa
kydami. Ir Chicagoje tokių 
rankų yra daugiausia. Tai 
PLB bendradarbiai, Lietuvių 
Fondo darbuotojai, apygardos 
ir apylinkių bendruomeni-
ninkai, visi kiti talkininkai. 

Trumpai pasakius, kelionė į 
Europą sustiprino mano meilę 
lietuviams ir norą dar daugiau 
jiems dirbti, padėti, ypač 
tiems, kurie tėvynėje kovoja už 
savo laisvę ir teises. Dabar jau 
planuoju sekančią kelionę j 
Australiją per ateinančias 
Kalėdas, tad pradedu gyventi 
tos kelionės nuotaikomis. 

Dėkoju PLB valdybos pir
mininkui Vytautui Kamantui 
už suteiktą pasikalbėjimą ir 
platų bei išsamų lietuvių prob
lemų ir reikalų nušvietimą. 

Manau, kad patirti įspū
džiai ir užmegzti ryšiai su 
Diplomatine tarnyba, Lietuvių 
Bendruomenės ir visais 
lietuvių veikėjais, pateisino 
pa t i r t u s k e l i o n ė s nepa
togumus ir nuovargį. 

(Pabaiga) 

Darbas — tai vienintelis tikrojo 
kilnumo titulas! Tai žmogaus-
kūrėjo galia ir džiaugsmas. 

R. Rolandas 

Jeigu voratinkliu apjuostume 
visą žemės rutulį, tai 40.000 kilo
metrų siūlas svertų tik 340 gramų. 

Voratinkliai yra labai stiprūs. 
Kai kurių vorų tinklas gali išl
aikyti 300 gramų svorį-

KOVOTA UŽ 
LIETUVIUKĄ 

IGNAS MALĖNAS 

Ritelė, kaip ir kiekvienas vaikas, augo, domėjosi 
pasaka, ypač eiliuota. Binkio išverstą „Kvailas 
mažasis peliūkštis" ir „Daktaras aiskauda" ji greit 
išmoko mintinai, tačiau mėgdavo ir jų klausyt. Bet, 
jei skaitytojas kur žodį netaip ištardavo, Ritelė tuojau 
taisydavo. Ypač nemėgdavo griaunamo ritmo. 

Ritelė reikalauja mokyti skai tyt i 
Šitas reikalavimas kilo kai mergaitė sulaukė 3.5 

metų. Tačiau aš, remdamasis prof. W. Sterno siūlymu, 
tvirtinau, kad lauktų iki 4 metų. Nes dar peranksti. 
„Tai leisk eiti j universitetą",.Bus.ji atšovė(persunku. 
nesuprasi. Jeigu nori sėskis ir tyliai klausyk, namie 
pabandysime"! Ritelė atsisėdo, o aš skaičiau 
pasirašytą paskaitą universitetui": „Daugelio bren
dimo tarpsnis". Skaičiau arti 10 minučių. Pastebėjau, 
kad klausytojos pilnos akys ašarų. „Ar nori klausyt 
visą valandą?". „Nenoriu!" — atsakė. Tai buvo 
įrodymas, kad universiteto paskaitos vaikam 
neįdomios. Šituo užsibaigė noras eiti į universitetą. 

Bet skaitymo noras paliko. Turėjau protarpiais 
šį tą paskaityti. Pagaliau sulaukta Keturių metų. 
Buvo puiki diena gegužės 2 d. Ritelė pasistatė kėdę 

greta rašomojo stalo, paėmė pieštuką ir lapą, kurį 
vakar, pasirengdami šios dienos pamokai, pasi
dėjom. Papusryčiavę pradėjom pamoką. 

Pirma raidė „A". Ta raidė prasideda „A" {gutės) 
vardas. Kai ji norės pasirašyti, tai gali parašyti A. 
Taip pat ir mamos vardo pirmoji raidė A(dolfina). A 
— daugelio vardų pradžia. A(vis), A(silas), A(vinas) 
ir t.t. Tai atsiminsi A? 

Parašyk triskart „A" ir „Agutė". Pamoka baig
ta, šiai dienai užteks. 

A n t r a pamoka 
Rytojaus dieną parinkau gražų žodį Mama. Tu 

jau moki A. Ir Agutę. Jau išmokai rašyti „A"- MA 
MA. Kiek dalių šitam žody? Pakartok žodį! Pirmą 
dalį MA užrašau. Ištariu aiškiai skiemenuodamas 
(MA MA). Kiek dalių girdi šiame žodyje? Gerai — 
dvi. Aš tau vieną dalį parašysiu MA. Imk pieštuką ir 
rašyk tokią pat. Labai gerai. Prirašyk ir kitą šio žo
džio dalį. MAMA. Labai gerai. Puikiai parašyta. 
Galėsi parodyti mamai. 

Tu parašysi 3 MAMA ir išmokysi Agutę. 

Treč ia pamoka 
Trečiai pamokai jau daviau žodį su visiškai 

nauju dviraidžiu skiemeniu. Maža. Mat, man ėmė 
įgrįsti Ritelės nusiskundimai, kad mažai užduodu. 
Tad pasakiau, kad šį kartą bus daug. MANO 
MAMA. (Tačiau kitiems vaikams iš karto iš dviejų 
skiemenų vengiau duoti). Kadangi šis skiemuo visiš
kai naujas ir sunkus, tai reikia jį gerai įsižiūrėti ir tik 
paskui rašyti. Reikia stebėti kiekvienos raidės vingį, 
kad viskas būtų aišku. Ritelė turi progos įsižiūrėti ir 
„mokydama" Agutę. Juk šitam ana ir sutarta. 

Ketvir ta pamoka 
Dabar Ritelė rašys MANO MAMA MOKO. Cia 

naujas skiemuo žody MOKO. Sąlygos tos pačios, 
kaip ir trečioj pamokoj. Bet nieko negali padaryti — 
ji nori sparčiau mokytis. Man neduoda ramybės 
mieste — skaito visas iškabas ir vis klausinėja rai
džių. Šioj pamokoj duosiu TĖTĖ ir vėliau, tur būt, ką 
kita. Pažiūrėsiu. Ji greit mokės visas Laisvės Alėjos 
iškabas mintinai. Kai, parašiau TĖ, tai Ritelė 
pasakė, kad ir kita dalis bus tokia pat. Aš parašiau 
visą žodį TĖTĖ, vėliau prirašiau žodį DĖDĖ. Tegul 
moka rašyti visą giminę. 

Penk ta pamoka — p a s k u t i n ė 
Dabar reikia duoti IR bei kitos smulkmenos, 

kurių iškabose nematyti. Taip pat reikės duoti ir 
mažas raides, kurių Laisvės Alėjoj nėra. Bet atrodo, 
kad Ritelei pamokų šitam nereikės — ji viena viską 
išmoks, pasiklausdama tėtės ar mamos. 

Balius 
Einame į Pieno Centrą ragauti pieno, nes gerai 

mokytasi. Ritelė jau turi ten keletą pažįstamų — 
Praną Vainauską (2emės reformos direktorių) ir 
kitus. Su jais malonu pasikalbėti apie parašytus 
dalykus ir apie kitą. Kartais ten sutinkame ir J. 
Keliuotį (N. Romuvos red.) ir kitus. Prie P. Centro 
yra Sodyba, kurioje mes perkame Vaikišką vyną. 
Šiandien mes pirksime vyno taip pat. Virš jos durų 
parašyta Sodyba. Aš jau moku paskaityti ir šį vardą. 
Ar jūs matėt, kur yra krautuvė FRU - FRU? Aš joj 
dar nebuvau ir nežinau, ką ten parduoda. Tur būt, 
juokingus daiktus. Pirkome vyno, gėrėme mudvi su 
Agute. Mūsų vynas skanus. 

(Bus daugiau) 



D R A U G A S , pirmadienis, 1980 2 9 d. Angeles skyrius — 557 dol. (Elta, I Trys dalykai dažnai atgraso 
Nr. 8) . Tautos Fondas yra viso' nuo namu: drėgmė, šaltis ir pik-

Jonas Klimas įteikia Čekį Gary lituanistinės mokyklos ved. Birutei Ruzgie
nei, Salia ses. Janina Galobeckytč, J. Klimas, mokyt. Loreta Raudonytė ir 
kun. dr. Ignas Urbonas. 

MOŠŲ KOLONUOSE 
Gary, Indiana 

PADĖKA JONUI KŪMUI 

Rugsėjo 14 d. Altos skyriaus 
valdyba viešai padėkojo Jonui 
Klanui už jo aukas Lietuvos lais
vinimui. Jonas Klimas yra įdo
mus lietuvis, buvęs mokytojas. 
Tai tikras lietuvis patriotas ir dar 
Lietuvos pilietis. Jis per 30 metu 
visada Vasario 16 d. proga Lie
tuvos laisvinimui aukojo šimtinę 
ar 500 dol. — daugiaush čia 
mūšy kolonijoje. Visada aukojo, 
kas tik Lietuvos reikalui aukos pra 
še. Visada aukoja l ituanistinei 
mokyklai, lietuviu parapijai ir ki 
toms lietuviškoms . institucijoms 
bei organizacijoms. Jis yra Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus narys 
ir šimtinėmis aukoja, kur kokia 
nelaimė įvyksta. Kur negali pa
dėti auka — jis meldžiasi . D a u g 
meldėsi už Amerikos įkaitus Ira 
ne.'o praeitą sekmadienį parapijos 
biuletenyje yra paskelbta jo už
prašytos Mišios — už pasaulio ti 
ronu atsivertimą. Įdomu yra tai, 
kad jis nėra turtingas, o anksčiau 
atiduodavo savo visą uždarbį, da
bar savo pensiją, pats gyvendamas 
gana kukliai. 

Altos valdyba, norėdama jam 
viešai padėkoti, nupirko liet. tau
tinę vėliavą, o L i e t vytės — L o 
reta Raudonytė, Da l ia Špokienė 
ir Onutė Raudonienė — paruošė 
priešpiečius parapijos salėje. Čia 
Altos pirm. A. Vinikas padėkos 
vardan įteikė jam vėliavą. Žodį 
tarė kun. Ign. Urbonas , priminda 
m a v k a d "širdimi serga (Kl imas 
turėjo širdies operaciją) tie, kurie 
turi širdis". Pats gi Kl imas šių vi 
sų iškilmių ir padėkos labai ne 
norėjo ir truko ištisi meta i , iki jis 
buvo prikalbėtas ateiti į salę. Jis 
priėmęs vėliavą, ją pabučiavo ir 
čia pat ją padovanojo Gary l i 
tuanistinei mokyklai, prašydamas 
jaunimą ją mylėti ir visada ją lai 
kyti pagarboje ir savo širdyse. 

LITUANISTINĖ MOKYKLA 

Jonas Klimas ta pačia proga su 
vėliava paaukojo Gary lituanis
tinei mokyklai ir 200 dol . Dova
ną priėmė T ė v ų komitete pirm. 
Birutė Ruzgienė, mokyklos ve
dėja seselė Janina Galubickytė ir 
mokytoja — padėjėja Loreta Rau
donytė. Birutė su Loreta Klimui 
gražiai padėkojo už dovanas. 

Gary lituanistinė mokykla sa
vo 22 mokslo metus pradės rug
sėjo 28 d. Mokiniai yra laukiami 
ir priimami, kad ir vė l iau atvykę. 
Šiais metais mokykloje dirbs šie 
mokytojai: seselė Janina Galubec 
kytė — vedėja, Katarina Peč-
kaitienė, Joana Rudzevičiūtė, Lo
reta Raudonytė. 

krp. 

Hartford, Conn. 
MIRĖ STASYS B R A Z A U S K A S 

Rugsėjo 17 d . Veteranų ligoni
nėje staigiai mirė Stasys Brazaus
kas, sulaukęs 8 4 m. amžiaus. 

Velionis buvo gimęs Lietuvoje. 
I šį kraštą atvyko jaunas. Pasau-
dinio karo m e t u tarnavo ameri
kiečių armijoje. Paskui dirbo Pratt 
Whitney fabrike ir iš čia išėjo į 
pensiją. Priklausė ŠvČ. Trejybės 
lietuviu parapijai, b u v o ilgametis 

I ką buvo Hartfordo Lietuvių klu
bo prižiūrėtojas, jo saugotojas, 
Hartfordo lietuvių organizacijų 
sąryšio valdybos narys. Dirbo 
lietuviu parko prižiūrėtoju ir jį 
saugojo n e vieną naktį t en mie
gojęs, saugodamas čia suvežtą 
maistą ir gėrimus. 

Vel ionis po gedulingu Mišių, 
kurias aukojo klebonas kun. Juo
zas Matul is , palaidotas S t . Bene
dikto kapinėse. 

N u l i ū d i m e liko žmona, duktė 
ir du sūnaičiai (anūkai ) . 

Ilsėkis, Stasy, Viešpaties ramy
bėje. 

Jonas Bernotas 

pasaulio lietuvių ir jų organiza 
cijų remiamas kovai dėl Lietuvos 
išlaisvinimo iždas (pasauliniu 
mastu toks vienintelis). Jo ilga
metis pirmininkas, o dabar gar
bės pirmininkas yra vienas iš veik 
liausiy pasaulio lietuvių preL 
Jonas Balkūnas. Altą Tautos Fon 
dui, kai jis buvo tik Vliko kasa, įs 
kaitant Vl iko finansavimą Vokie 
tijoje, yra davusi "gal netoli ket 
virčio mil i jono" (Žiūr. pokalbį su 
Tautos Fondo pirm. J. Giedrai
čiu, vasario 12 Draugas). Tautos 
Fondas išmoka Vliko valdybai 
pagal Vl iko t-bos patvirtintą biu
džetą išlaidas, finansuoja 6-šio 
mis kalbomis leidžiamą "Eltą", 
Romos ir Vatikano lietuviškas ra 
dijo programas ir k t ; Fondo ži
nioje esančiame Lietuvos Laisvės 
ižde telkia lėšas, kurios bus per-

Į duotos Lietuvai. 
Dėl Altos ir LB santykių, kol 

juodvi vis bado juos sutvarkyti, 
nenoriu įsivelti į ginčus. B apra
šymų spaudoje matau, kad kai 
kur Altos (Brockton, Mass), ar 
Altos su LB (Los Angeles, Ke-
nosha, W i s . ) surengtuose minėji 
muose aukos renkamos ir LB. 

Jonas Jasys 

ta žmona. 
Italų priežodis 

Washington, D - C 

— J u r g i o Šlekaič io poezijos 
vakarą ir j o k n y g o s "Rudens 
Ri tmu" Wash ingtono ir Balti-
morės v i suomenei pristatymą 
rengia K- Donelaičio lituanisti
nės m o k y k l o s t ė v ų komitetas 
šeštadienį , spalio 4 d., 8 v a i vak. 
latv ių namuose , Rockville, Mary-
land. Ap ie poetą pakalbės isto
r ikas V i n c a s Trumpa. 

Atrodo, kad kiekvienam lietu
viui inteligentui turėtų, rūpėti 
vieši jo tėvynės reikalai, ypač 
remiami išlikimo instinktu; at
rodo, negalėtum leisti priartėti 
minčiai, k a d inteligentų tarpe 
būtų atšalumas širdžių, matant 
taip skriaudžiamą motiną; atro
do, kad inteligentų aukos gelbė
t i savo tautybei turėtų plaukti 
be galo ir reikšti jausmus ir iš-
rokavimą tėvynainio, o ne preki
jo. Tačiau viso t o nematyti. 

I šskyrus labai labai mažą 
skaičių m ū s ų inteligentų, tikrai 
besirūpinančių savo tėvynės rei
kalais, kurie nesigaili nei darbo, 
nei paskutinio skatiko jos labui, 
— visi ki t i "inteligentai" lyg 
ledais apsikrovę savo krūtines, 
idant kartais , atminus Lietuvą, 
nesuplaktų š i r d y s . . . 

V. Kudirka 

Under the Sword 

of Damocles 
A novel by 

A>TATOLE KAIRYS 

Translated from the Ii&saahva 

NIJOLE GRAŽULIS 

This book is dedicated to ai: 
tbose W'£LO ha ve suff ered and died 
because of Communiam and Naz-
ism. 

This revised and enlarged edition 
was published by the Lithuaman 
Literary Assn., Čhicago 1980. 

Kaina su persiuntimu $10.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St , 

Chicago, IL 60629 

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

Savininkas parduoda 4 butų kam
pini m&r- namą 68-os ir Maplevrood 
apyi. Skambint 476-6399. 
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VVė'll help you make the right movė. 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AB PARDUOTI 

Kreipkitės { 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pateški Road 

Tai. — 767-0600 
Independently owned and operetei 

Illinois gyv. dar prideda 60 c. j > y a < y v y a i ^ g ^ ^ ^ ^ 8 -
valstijos mokesčio. 
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LAIŠKAI DRAUGUI 
8-TAS: NEKALBĖK NETIESOS 

Rugsėjo 13-tos Drauge Kazys 
Jankūnas rašo, kad aš "jau ke
lintą kartą" baru "ir LB Putna 
mo" apylinkes valdybą, kad ir ji 
viešai paskelbė nepriimsianti au
kų Altai ir Vlikui. Tai netiesa. 
Savo gyvenime apie Putnamo LB 
esu rašęs tik vieną kartą ( š m . 
rugpiūčio „Drauge") ir tiktai 
tiek: 

"Putnamo LB kovo 30 d. su
sirinkime (Draugas, š. m. balan
džio 15 d.) Buvo priimta rezoliu
cija įtaigojanti LB, Altos ir Vliko 
centrines vadovybes kuo skubiau 
šiai susitarti bendram Lietuvos 
la isvinimo darbui. Paaiškėjus, 
kad kuri organizacija delsia ar 
trukdo, nutraukti jai šios apylin
kės paramą". Juk tai ultimatu
mas centrams. Pirmoji jo dalis 
puiki (įtaigojimas susitarti), bet 
ko verta antroji — grasinimas 
net ir JAV LB centro valdybai, 
kuriai pagal įstatus apyl. valdy
bos turėtų būti paklusnios". 

T a i ir viskas. Tai kur čia K. Jan 
kūnas įžiūrėjo LB Putnamo apyl. 
valdybos viešą paskelbimą, kad 
nepriims aukų Altai ir Vlikui? 
Putnamo LB apylinkė ar jos val
dyba tokio nutarimo niekad ir 
niekur nepaskelbė. Ta apylinkė 
pagal savo narių skaičių yra vie 
na iš veikliausių JAV-se. Ten 
vyksta dviejų lietuvišku tvirto
vių — Seselių namu ir Alkos 
muziejaus statybos. Supranta
m a s nuoširdus putnamiečiu susi 
rūpinimas dėl JAV lietuvių tarpe 
kilusio erzelio, bet Putnamo LB 
renka ir priima (2iūr. kovo 11 
Draugą ir bal. 25 Darbininką) 
aukas ir Altai ir Vlikui. 
Cia galėčiau šį laišką ir pabaigti, 
jei K. Jankūnas nebūtų paskelbęs 
dar ir kitos netiesos — kad Aha 
ir jos padaliniai griežtai atsisako 
per Vasario 16-tosios minėjimus 
priimti aukas Tautos Fondui. Tai 
jau daugiau negu netiesa. Altos 

;- paskutinis narys SLA Hartfor- j centras šiemet pasiuntė Tautos 
do kuopos pirmininkas. Ilgą lai-i Fondui 4,000 dol., o Altos Los 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — SS7-U85 

AKTŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

709 North Mkfaigu, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

KLEMENSAS JŪRA 

M O N S I N J O R A S 
Brazilijos lietuvių rašytojo 

parašyta knyga apie prel. Zeno
ną Ignatavičių. Biografija per
pinta beletristiniais vaizdais, 
nuoširdžiai ir s u didelia pagar
ba mirusiam Brazilijos ir Ro
mos veikėjui. 

Išleido — Bronius Ignatavi
čius. Sp a u dė : Pranciškonų 
spaustuvė. Didelio formato, 384 
pusi. Kaina s u persiuntimu — 
$10.75. Dl. gyv . prideda 50 et . 
valstijos mokesčio. Užsakymus 
siųsti: DRAUGAS, 4545 West 
63rd S t , Chicago, m. 60629. 

tlllllllllIflIlIlIlIlIlIlIlIHHIIIIIIIIHIIIIIIHIR 
ALBINA KASIUBIENE 

ŽIRGELIAI 
E i i ė r a i č i a i 

Lietuviškas restoranas su namu ir 
į įrengimais Marquette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

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

Murini* bungalow Brighton Parke 
15 metų. Dė! ligos reikia skubiai par-
Juoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 
i t i i i i i i i i i i i i i imi i i iu i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedrie A v . — 778-2233 
IIIĮIIIHIFHIIIIIHIIIHUIIIIIIIHIMIIIIIIIIIMH 
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nnniiuiiiiiniuiiuuiiHiirnnuuiiiinuiH 
S 0 P H I E BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

ijetuvių K&.ua: nuo p»i ii.auieiiio «ii 
penKtaaieiuo perauoaama nuo i.ml 
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotį. Šeštadieniais ir se<cma-
dieniHM nuo s.JO ik> S>MJ va» r\ti>. 

TSlei 434-2413 
1490 A H. 

7156 & MAPLEWOOD A VE. 
CHICAGO, DLL. 60629 

iniiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiiuiuiuiiiii 

L-idinys didelio formato, 228 
pusi. Eilėraščiai mažiesiems ir 
paaugusiems ?., nagai tematiką 
suskirstyti į penkis skyrius — 
Lietuva Motinos diena. Pavasa
ris , Velykos, vasara, ruduo. Žie
ma, Kalėdos. Visko p o truputį. 
Viršelis Viktoro Liaukaus. Ialei 
do "Laisvoji Lietuva". Spausdi 
no Morkūno spaustuvė. Čikago— 
1980. Kaina s u persiuntimu — 
$5.85. Blinojaus gyv. dar pride
da 30 e t valstijos mokesčio. 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd SU 
Chicago, IL 60629 

iiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiH 

M. A. Š I M K U S 
INCOME T A I SERVICE 

NOTARY PTJBLIC 
4259 So. Mapletvued, tel. 254-7450 

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

kitokie blankai. 
fl I lMIlI l I l IHIlI l I l IMIll l l l l l lLIIUUUIUllI l I I) 

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

llllllllllllllllllMUIIIIIIIIIIUlUIIUUUUUUI 

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

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

S E R A P I N A S — 636-2960 
niniiHiHiHHimmiHHHHiiimnimiiiiim 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumt} 

TeL 3 7 6 - 1 8 8 2 a r b a 3 7 6 - 5 9 9 6 

<IHilllilHlillllllllllHIIIUlUUUUUllUUUHI 
iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimaa ir Taisymas. 

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

iHntnitimnmninmnnwmittnMnnm 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštui 

NEDZINSKAS, 4058 Archer A ve. 
Chicago, m. 60832, teL 927-598* 

SSSSBSSMSSSSSSSBSSSSSSSMJSMi 

V A L O M E 
KILIMUS I B BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visą rūšių grindis. 

B U B N Y S — TeL B E 7-5168 
• • • • > • • • . 

D 1 M E S I O 

N A M Ų APŠILDYMAS ,~ 
Istatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius I garinius, 
ALB1N B A N Y S , TeL 447-8806 

ui apdraud* nuo ugnies Ir antamo-
10% — 30% — S0% pigiau motežstt 

pas mos* 

FRANK Z A P 0 L I S 
S208Vi West 95tn Street g 

Telef. — GA 4-8654 

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

TeL _ W A 5-8063 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimnit 
!; {•airio prekh) pasirinkimas a** 

brangiai i i mūsa santlHio. 
OOSMOS PABGEL6 EXFRESS 

2501 W. 68 St., Cnicaco, DL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Telef. _ 825-2737 

Vytautas Valantinas 
iiHiiHtiiiiiiiHimimumiHiiiiiiiniiuiiui 

B * -fr 
ŠEIMOS MALDOS 
UETUVIŲ KALBA 

Per kun. B . Kuhn, OFM, ga
lite gauti lapel | su rytmetinėm, 
vakarinėm ir {vairiems reika
lams maldomis, s i s gražiai a t 
spausdintas lapelis ( 6 pusla
pių), kuris atstoja maldakny
gę paprastom maldom, gauna
mas be mokesčio. Pasiųskite 
pašto ženklelį su pavarde ir ad
resu dienraščio „Draugo" ad-
ministrarijai: 4545 W. 68rd S t , 
Chicago, DL 60629. 

r ^ 

^ 

L A N D O F C R O S S E S 
The atruggle for religioua freedom in Lithuania, 1939 - 1 9 7 8 

by 
MICEAEL BOVRDEAUXf M Ji., BJ>. 

Printed in England 1̂ 979, 339 pages. Price — including 
shipping and handling $8.95. 

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

Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 

Į S I G Y S I T E D A B A B 
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ŠIOS PLOKŠTELES DAUGELIUI 
DAR NEŽINOMOS 

rinkinys XXV 

1. Septintame rojuje — anglų valsas 
2. Mūsų susitikimas — tango 
4. Nuostabus berniukas — Cho Cho 

7. Jaunystes meti* — tango 
8. Ta naktis — anglų 

10. Kengūrų samba — 
5. Klajojančios rožes — letaa fokstrotasll. Sudie — anglų valsas 

Ilgesys — tango 

A. 

IX Gal bot, gal bot — boJero 

A M B ER 
The Golden Gem of the Aget 
By PATTY C. RICE, Ph.D. 

(Knygos autore amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą ui savo darbus. šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gjn-
tarą, o dalį iliustracijų sudaro iš GrFTS INTERNATIONAL—VAZNE-
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato, 380 pusi. kieti viršeliai. 

Published by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York. 
kuri turi savo skyrius: London. Toronto, Melboume ir kitur. Kaina su 
persiuntimu S28.II. IHmois gyventojai dar prideda $1.6 valstijos 
mokesčio. 

UsaakynHM siųsti: 

DRAUGAS, 45^5 West 6Srd Stt Chicago, IL 606*9 

J 

L Kur lankos Žaliuoja — tango 
2. Amour-Beguine 
3. Laukiu, sugr|Zk — valsas 
3. Sutemų daina — tango 
4. Liūdna — tango 
5. Maryte mėlynakė — fokstrotą* 
«. Tik tau, Rio Rita — fokstrotai 

1. Granada — Isp. fantazija 
2. Pavasaris uz lango — tango 
3. Su tavim kartu — cha cha 
4. O Ramunėle, pasakyk — vaisa* 
V Tavo akys — rumba 
1 Žavingos naktys — fokstrotas 

rinkinys XXVI 
7. Zlbuoklėa — valsas 
S. Balti žiedai — manbo 
9. Svajonė — tango 
9. Nakties serenada — tango 
10. Aldona — tango 
H. Kodą neatėjai — fokstrotai 
12. Ei tu, mergyte — fokstrotas 

7. 
8. Niekad sekmadieni — cha ehs 
9 Jauna kai buvau — beguine 

10. Sią nakt — cha cha 
11. Pavydas — tango 
12. Kaip Ir ai — rack 

VD 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

Visuose lietuviškuose namuose 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dainai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą veliavukę ant rašomojo 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos veliavukę. 

stalo. 
rf-

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų T/amuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et . mokesčio 
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
venate Illinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai: ,--* *> 

DRAUGAS, 4045 W. 6Srd St^ 
Chicago, IL 60829 

i i i i i ititi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imimimiiiuinn 

liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

K I T . 

• 

• 

1. Faustas 
įdainavo V. Grigaitienė 

2. CavaDerla Rustieana 
įdainavo V. Grigaitienė 

1 Kai mes augom du broliukai 

l 

4. Vai nekukuok 
Liaudies daina 
Įdainavo S. Graužini* 

5. GraziDOi arija 
1 Gražinos arijos tąsa 

įdainavo E SaulevKiOte 

Mano gimtinė 
įdainavo A Ku 

1 Užginu daina 
įdainavo A Rutkauskas 

S. Prapuoliau, motule 
{dainavo K. Petrauskas 

4. Du broliukai kunigai 
Įdainavo K. Petrauskas 

5. Sudiev, kary 
Įdainavo K Orantas 

S. Ispaniška meilė 
įdainavo K. Orantas 

kainuoja tik po 98.00. 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd $1„ Chleago, III. 6062t 

• Užsakant pridėti 90 c ui kiekvieną plokštele persiuntimui niinofa 
gyventojai moks 5% mokeseių. Užsakymui 1 Kanadą reikia pridėti po 

$1.75 pašto išlaidoms 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti J- „ 
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobes, ta ip 
pat gražiai papuoštų lė l ių 

Apsilankykite } "Draugo" ad
ministraciją iB pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti s a v o 
giminėms ar draugamsv 

" D n a g o " adresas: 4545 Wes* 

SSrd S t . CMcsuto. DL 00829 

iimiimiimiiiiiiHiiiitiiiuiHiiiiiiiuiiiiiui 
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VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti graiku vn* 
t f m m ak Bs^aaaaaaai • 

nnes zorteies. 

• - -

Kreipkitės { 
traciją visais 

"Draugo** 
panašiais 

DRAUGAS, 
4645 W. SSrd S tr , 

Bst 

- I . A 

admtnia- ,, 
reikalais. 

-
-

Perakaite "Draugą", duokite 

jj kitiems pasiskaityti . 
— 

M 

» ' 
SltlttnilHIIIIHIIIIUIlllHIIIMIIIUlISSI 

Apstmoka skelbtts dien DRAUGE. 

nes U plsHsnsisi skaitonas Ue-

tuvių dienraštia. gi ekelbimų kai-
... 

i 

http://S28.II


MOŠŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 29 d. 

Los Angeles miestui pradedant švęsti 20Q metų sukaktį tautinių grupių pasirodymą suorganizavo Dalile ir Antanas Po-
likaičiai su būreliu studentų. Nuotraukoje — akordeonistas Rimas Polikaitis ir būrys šokėjų su šventėje apsilankiu
siais svečiais. 

Mokytojų studijų savaite (11) 

L I T E R A T Ū R A 
JUOZAS MASIUONIS 

Dr. Bronius Vaškelis skaitė ke
turias paskaitas apie lietuviu li
teratūrą. Dvi paskaitos lietė belet
ristiką: „Kaimas lietuviu prozo
je" ir „2emė ir žmogus". Viena 
lietė poeziją ir viena dramą. 

Kaimas sukūrė tautosaką, iš
laikė kalbą, buvo ir tebėra pa
grindinis lietuviškos dvasios šal
tinis. Bet jis, suvarytas į kol
chozus, gyvena paskutines die
nas. Prelegentas rado tris kaimo 
laikotarpius: rėžiŲ kaimą, nepri
klausomos Lietuvos viensėdžiu ir 
sovietinės Lietuvos kolchozu. 

Rėžių kaimas, atsiradęs 16 a., 
išsilaikė iki 20 a. pradžios. Kaip 
šio kaimo vaizduotojus prelegen
tas pasirinko V. Krėvę ir P. Cvir
ką. Krėvės kaimas - - atskiras pa
saulis -au..miestu saptykiaująj tik 
iš reikalo. Jam ir klebonas nesa
vas. Artimesnis žydas vertelga. 
Šeimos galva tėvas. Jo galią apri
boja -visas kaimo gyvenimas. V. 
Krėvėsk,'kaįme nėra luominiu ir 
klasinių skirtumu. Socialinė ne
lygybė kaimiečiui natūralus da
lykas: vieniems lemta iškilti, ki
tiems ne. Gamta —neatskiria
ma kaimiečio dalis. Skerdžius La
pinas — primityvaus žmogaus 
liekana. Ir į Lapiną, ir į senąją lie
pą kaimiečiai žiūri kaip į daly
kus, ^mažai teduodančius naudos, 
bet kai ju netenka, pajunta tuš
tumą. 

P. Cvirka romane „Meisteris ir 
jo sūnūs" vaizduoja Pagraman
čio kaimo mažažemius, amati
ninkus, kurie laisvi nuo jausmo 
žemei, jų nesaisto kaimo papro
čiai ir tradicijos, jie atviri nau
jovėms, visa Lietuva jiems sava. 

Krėvės žmonės išsaugojo seną
sias vertybes, o Cvirkos išvystė 
savarankiškumą ir drąsą kovoti 
už savo teises. 

Neprrkl. Lietuvos laikais vyko 
dvaru žemės dalijimas, naujaku
riai. Si© laikotarpio vaizduotojų 
"pavyzdžiais dr. Br. Vaškelis pa
ėmė P. Cvirką, Baltušį ir M. Ka
tiliškį. 

„Žemėje maitintojoje" P. Cvir
ka iškelia kumečių ir bežemiu 
norą gauti žemės.Pagrindinis vei
kėjas Tarutis sukaupia savyje V. 
Krėvės žmogaus prisirišimą prie 
žemės rr P. Cvirkos amatininką. 
J. Baltušis „Parduotose vasaro
se" atskleidžia ūkininkų ir sam
diniu santykius. Baltušio ūkinin
kas žemės nemyli, nori iš jos tik 
naudos. Žemė suskirsto žmones 
i išnaudotojus ir išnaudojamuo
sius. Žmogus degraduojamas į 
plėšru žmogų, ūkininkai vieni
ši, nebendrauja, nebijo nei Die
vo, nei velnio. Samdiniai geri. 

M. Katiliškis savo knygoje 
„Miškais ateina ruduo" irgi vaiz
duoja ūkininku rr samdinių san
tykius. Katiliškio žmogus gaiva
liškas, impulsyvus, kaimiškos vi
suomenės narys. Vaizduoja jis 
naujakurius, kaimo gyvenimas 

progresuoja, naujovės braunasi 
ir drumsčia kaimo atmosferą. Vy
rauja ne turto kaupimas o no
ras konkuruoti, džiaugtis daimė-
jimais. Samdiniai pilnaverčiai 
žmonės, neišnaudojami. „Užuo
vėjos" kaimas sumodernėjęs: yra 
traktorius, kuliamoji. Naujovės 
betgi nesuardo bendruomeniš
kos dvasios. Kaimiečio sielai ge
riausias vaistas — daina. 

KatHiškio kaimas yra Krėvės 
kairnasY/Pasikeitė paviršius, pa
siliko,- ta pati filosofija." Cvirkos 
ir Baltučio skirtumai išplaukia 
iš jų pasaulėžiūros, taikymosi 
prie marksistinių reikalavimų. 

Antroje paskaitoje „Žmogus ir 
žemė" dr. B. Vaškelis apžvelgė 
okup. Lietuvos kaimą, vaizduoja
mą Avyžiaus romanuose ir Gra
nausko novelėse. Avyžius vaiz
duoja, kad žemė nužmogina žmo
gų, apsėda kaip piktoji dvasia. 
Romane „Kaimas kryžkelėje" 
vaizdtroja sukolektyvinto žemdir
bio gyvenimą ir jo problemas. 
Kolūkio pirmininkas čia užima 
buvusio savininko vaidmenį, o 
kolūkiečiai — samdiniu. Taip 
pat panagrinėjo Bubnio ,Po va
saros dangum". Prieš kolektyvi
zaciją darbas kaimiečiui nebuvo 
našta.Ūkininkas buvo savo ūky
je ponas, o čia — pastumdėlis; 
Krėvės ar Katiliškio samdinys 
turėjo viltį į ateitį, o čia — jo
kios. 

Trečioje paskaitoje „Lietuvių 
poezija — nuo Maironio ligi Ge-

l dos" dr. Br. Vaškelis, paėmęs pa 
vyzdžiais Maironio „Pavasarį" 
J. Baltrušaičio „Ramunėlę", J. 
Aisčio „Peizažą", S. Neries , Prie 
šaltinio", J. Vaičiūnaitės „Anti
kvariatus" ir S. Gedos „Prie na
mu vaikai moliniai", dėstė, kaip 
poetas pasisako tradiciniai, leng
vai suvokiamais vaizdais simbo
liais, elegiškai, sąvokine kalba 
išreiškiant tik dalį minties, o 
daug paliekant skaitytojui mąs
tyti, reikalaujant paklusti poeto 
sugestijoms. 

Ketvirtoje paskaitoje „Moder
nioji drama" dr. B. Vaškelis pa
nagrinėjo J. Grušo dramą apie 
džązininkus, artėjančią į absurdo 
teatrą, U Ostrausko „Kartą gy
veno senelis ir_senelę" — absur
do teatro pavyzdį, d i* X • "; 
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KANDIDATAS PAS 
LIETUVIUS 

Rugsėjo 14 d. pas Hartfordo 
lietuvius atvažiavo kongresma-
nas Christopher Dodd, kandida
tas į JAV senatą iš Connecticut 
valstijos. 

Kongr. Dodd atėjus i mišias, 
klebonas Juozas Matutis numa
tytą pamokslą pasakė angliškai. 
Klebonas vaizdžiai pasakojo apie 
Šiluvos šventovės įkūrimą ir pa
brėžė, kad iki šios dienos Lietu
voje žmonės plaukia į Šiluvą, ne
žiūrint komunistinės valdžios 
trukdymų. Klebonas taipgi pami
nėjo, kad lietuviai švenčia 550 
metų nuo Vytauto Didžiojo mir
ties. Vytautas Didysis, jau prieš 
tiek metų gyvuojančios Lietuvos 
valstybės valdovas, laukęs kara
liaus karūnos iš Romos, nes anais 
laikais karaliai tokiais nesiskaitė, 
kol popiežius jiems karūnos ne
pašventindavo. Pastebėjęs, kad 
Amerikoje valdžia ir religija at
skirtos, kun. Matutis atkreipė dė
mesį, kad vis dėlto vasario 16 d. 
proga JAV senate kalbama mal
da už laisvę ir už laisvą Lietuvą. 
Maždaug prieš 15 metų to paties 
kandidato Dodd a.a. tėvas, lie
tuvių draugas senatorius Thomas 
Dodd pakvietęs kun. Matutį su
kalbėti Amerikos Senate maldą 
vasario 16 d. proga. 

Po mišių kongr. Dodd kartu su 
visais lietuviais nuėjo po bažny
čia, kur žmonės susirenka pasi
žmonėt, kavos atsigert, knygų ir 
plokštelių įsigyt. 

Kongr. Dodd buvo pakviestas 
susirinkusiems pasaky r>orą žo
džių. 

Kongr. Dodd pirmiausia padė
kojo klebonui už šiltą jo tėvo pri
siminimą ir pasakė, kad jis taip 
pat nepamirštas, kad kai jo tė
vas buvo puolamas ir kaltina
mas ir kai daug kas nuo jo nusi
suko, lietuviai atsidėkojo už ju 

Savo žodyje kongr. Dodd il
giausiai sustojo prie žmogaus tei
siu svarbos. Minėjo savo paties 
kelionę į Rusiją, kurios metu as
meniškai susidūrė su sunkumais 
mėginant sekmadienį su taksi nu
važiuot į mišias. Jis sakė dažnai 
sutinkąs su tuo, ką jo tėvas sa
kydavęs — kad Ameriką įvertina 
tie, kurie vėliausiai į ją atvyko, 
nes gali palyginti laisvę su są
lygom, iš kurių ištrūkę. O tuo tar
pu tie, kurie visą laiką čia gyve
no, galvoja, kad laisvė savaime 
suprantamas ir pastangų nereika-

ŠUNŲ KDLM£ 
Kai kuriuos šunų rūšys, pvz., 

špicai , yra kilę iš laukinių ša- J reikalų rėmimą ir toliau reiškė 
kalų,. Mat Azijos stepėse karą- savo draugystę. Tekia ištikimybė 
vanus -mėgsta sekioti šakalai. * jo tėvui buvusi didelė paguoda. 
Totoriai tokias šakalų gaujas. 
prisipratindavo prie savęs, kad 
jie, būdami arti karavano, savo 

laujantis reikalas. Kongr. Dodd 
mėginsiąs pats nuvykt į Madri
do konferenciją, kur Sovietų Są
junga turėtų būti pastatoma prieš 
savo Helsinkio susitarimų laužy
mų įrodymus. 

Kongr. Dodd užsiminė ir 18 
lietuvių demonstrantų reikalą, ta
čiau nukrypo į iraniečių de
monstraciją, virtusią riaušėmis. 
Dodd tuoj pat reikalavęs, kad už 
piktnaudojimą privilegijos būti 
šiame krašte ir naudotis jo teisė
mis, riaušininkai iraniečiai būtų 
deportuoti. (Lietuvių demonst
rantų teisiniai sunkumai vėliau 
buvo kongr. Rodd priminti pa
vienių žmonių. Taip pat buvo pa
skambinta jo štabui ir priminta, 
kad lietuviai tikisi, kad kongr. 
Dodd lietuvių bylos neužmirš). 

Kongr. Dodd savo žodyje pa
minėjo, jog jis žinąs, kad Lietu
vos žmonės daug pasiekia, nors 
už ju nuopelnus garbę gauna „So
vietu Sąjunga". Kaip pavyzdį jis 
paminėjo, kad Lietuva, kurioje 
gyventojų apytikriai yra tiek, 
kiek Connecticuto valstijoj, pas
kutiniuose olimpiniuose žaidi
muose laimėjo 13 medalių. „Bū
tų kuo didžiuotis, jeigu Conn, 
•"^stija parsivežtų iš olimpiniu/ 
- M — i i • ' • ' •» ; ' mu •'"• ' • » ^ -• tom 

PA!EŽX0JIMAS 
JONO BILOTO, sūnaus Liudviko, 

gim. 1920 m., ieško brolis Lietuvoje. 
Jj patį arba apie jj žinančius, prašo
me atsiliepti šiuo adresu: 1. Kliorieng, 
1543 Hobnden RtL, So. Euclid, Ohio 
44121, U. S. A. 

žaidimų 13 medalių!" 
Nors kongr. Dodd kalbėjo įdo

miai, tačiau kalbėjo per ilgai ir 
kai užbaigė laiko teliko tik „vie
nam klausimui". 

Alfonsas Dzikas, LB tarybos 
narys, taikliai suformulavo dau
geliui rūpimą klausimą: Dodd 
varžovas dėl senatoriaus vietos 
teigia, kad Dodd nelinkęs stip
rinti Amerikos karinio pasiruoši
mo. Ar taip yra? 

Kongr. Dodd netgi truputį įsi
karščiavo atsakydamas, kad per 
visus šešerius metus kongrese jis 
balsavo už kiekvieną, be išimties, 
pasiūlymą skirti lėšų gynybos stip 
rinimui. Jis kalbėjęs prieš sky
rimą visų lėšų vienam didžiuliam 
lėktuvnešiui ^Nimetz", nes jam 
(ir daugeliui' kitų) atrodė, kad 
kariškai išmintingiau turėt kelis, 
kad'ir mažesnės apimties, lėktuv
nešius, negu vieną. Tačiau, kai 

dauguma balsy pasisakė už vie
ną „Nimetz" ir vyko balsavę 
mas ar skirt lėšas „Nimetz", a* 
lėšų neskirt, Dodd balsavo už k£ 
šų skyrimą „Nimetz" lėktuvrię* 
šiui. 

Kongr. Christopher Dod at 
lankymu pas lietuvius rūpine 
Regina Stankaitytė iš "VVethei 
field, narė lietuvių komiteto, 
ris rūpinasi išrinkti kongr. Dodd-^ 
į senatą. Susirinkime dalyvavo irį* 
komiteto koopirmininkai dr. My*j 
kolas Pakštys iš Niantic ir dr.l 
na Vaišnienė ir New Haven'o. 

PREMIJA ŽURNALUI • • 

Žurnalas "Chicago" laimėjo 
Missouri universiteto žurnalisti*--*-
nės mokyklos premiją su pinigi
ne dovana 1000 dol 

triukšmu įspėtų ramiai besiil
sinčius žmones apie besiartinan
tį priešą. Tuo tarpu paprastas 
vilkas, kad ir labai panašus į 
šunį, jokios įtakos į šunų kil
mę neturėjo. Tibeto kalnuose 
gyvena didelis, apžėlęs ilgomis 
vilnomis ir uodegotas vilkas. 
Iš šių vilkų rūšies yra kilę do
gai, o žinomi niufandlendiniai 
šunys yra kilęiš minėtų Tibeto 
dokų, kurie Europoje pirmą kar 
tą pasirodė Graikijoje, karų su 
persais metu. Iš dogų savo 
ruožtu kilo buldogai — momp-
sai. J. Mškns. 

D3HEBM 
THE FIRST of MANY! 

e>E*T:N<S, m UNFORTUNATE PRECEDENT 
A PUČYEA MOTOR WAGON COLUPCP,, 
\NITH A C/GUST, SENDINS THE 

RiDER TO THE HOSR1TAL WITH A 
FRAOTUREO LE6. „sT*- -^ 

THE YEAP WA6 I89fc V^-fV 
ANP MAR* ED THE 

FIRST RECORDED 
ACCIDENT 

INVOLV1N& AM 
AUTGMOBU-E • 

A. f A. TERESEI MILDAŽIENEI 
m i r u s , 

jos vyrą JONĄ, dukrą AUŠRĄ, sūnus GYTĮ, tėvus ST& į 
FANIJĄ ir JUOZĄ ČESNUS ir kitus gimines bei arti
muosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

SOFIA ir STASYS DŽIUGAI 

Neužmirštamam 

A. f A. ALOYZUI BARONUI mirus, 
reiškiame giliausią užuojautą žmonai NIJOLEI, sūnums 
GINTARUI, SAULIUI ir uošviams STEFAI ir BENUI 
DUNDAMS. 

ŽIVILE ir ZENONAS JŪRIAI 
New York, N. Y. 

HABITFORMIhie f 
@NE OF THB BETTBR HA&rjS VOU CAN 

PEVEIOP /S THE HABlT GF SAVJN& RE6 -
ULAR A/HCUHTS f*am YOUR PAYCUECK 

HOWPO YCU DC n? Smvvr £>PECIFY AN 
AVOUNT YOU WISH WlTHHELP FROM 

VOUR PAYCHECKANP IT WIU BE U&EP TO 
BUY US SAV/N6S BONOS. &UYIN& 

us 6AVftf&& BONOS, /s me PRACTICAL 

APPLES! r% 
T/HE F**/ - rtfiES <5fiOWN m THI& 

COUHTVyVVERE FSCMTREEO P, ANTEP 
IN BOSTON !N ' 629 &v GCN I0PW 

VVtNTHEOR HE 'MPOBTED THE 
ORiOlMAt APPLES FROM ESfeLANp 

Mielai Klubo narei 
A. f A. 

TERESEI MILDAŽIENEI mirus, 
nuoširdžiausią paguodą reiškia liūdintiems: vyrui JO
NUI vaikams AUŠRAI ir GYČIUI su šeimomis, velio
nės TĖVAMS ir visiems artimiesiems. 

BEVERLY SHORES LIETUVIŲ KLUBAS 

A. f A. TERESEI MILDAŽIENEI 
m i r u s , 

JONUI ir ŠEIMAI nuoširdžią užuojautą jos vyrui 
reiškia 

Vokietija 
JUOZAS ir VIDA SABAI 

EUD E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So . California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 Sou th Hermi t age Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

Mažeika ̂ Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

• 

r*J 
in 

:; 

: 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Te l . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

k — 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2314 W. 23rd PLĄCE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 VV. 6<»th STREET Te!. REpublic 7-1213 

11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUAMCA AVE. T e l . YArds 7-1138-39 

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 29 'd. 

x A. a. Bernardas Naudžiū
nas, 96-rių metų amžiaus, mirė 
Exeter, N. H. Laidojamas rug
sėjo 29 d. iš šv. Mykolo par. 
bažnyčios Exeter mieste. Iš 
Chicagos į laidotuves išvyko ve
lionio brolio sūnus kun. Andrius 
Naudžiūnas, MIC. Kiti giminės 
daugiausia gyveną Bostone arba 
išsisklaidę po įvairias darbovie
tes. 

X Jonas GaideHs, kūrėjas -
savanoris, šaulys, daugelį metų 
gyvenęs Chicagoje, sveikatai 
pablogėjus, buvo priglaustas 
Putnamo seselių globojamuose 
namuose. Esant gerai priežiū-
ran, kaip teko girdėti, jo svei
kata patenkinama. Labai ilgisi 
buvusių savo bičiulių kūrėjų -
savanorių ir šaulių. Parašyki-

X Dr. Kazys Bobelis, Vliko 
valdybos pirmininkas, lankyda
masis Europoje ir sužinojęs apie 
rašyt. Aloyzo Barono mirtį, at
siuntė užuojautą "Draugo" re
dakcijai ir velionio šeimai. Dr. 
K Bobelis aplankė Romą, buvo 
audiencijoje pas pop. Joną Pau
lių JJ ir kalbėjosi lietuviškai, 
aplankė Diplomatijos šefą min. 
St. Lozoraitį ir kitus. Iš Romos 
išvyko į Šveicariją pasimatyti 
su min. dr. A. Geručiu, į Vokie
tiją ir Prancūziją, kur taip pat Į me jam nors ir trumpą laiškutį, 
matysis su Lietuvos diplomati- Į o švenčių proga gal ir mažą 
jos atstovais. Spalio pradžioje j dovanėlę. Adresas: Jonas Gai-
grįš vėl į savo pareigas. 

x Ingrida Bublienė, JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė, 
pereitą savaitgalį lankėsi Chica-
goje, kur turėjo pasitarimus su 
Čiurlionioo galerijos nauju glo
bos komitetu, LF Pelno skirsty-

delis, Viila Maria. 
Conn. 06277. 

Thompson, 

X Kun. dr. Ignas Urbonas, 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas, Gary, Ind., yra nuolatinis 
"Draugo" rėmėjas. Ir dabar, 
džiaugdamasis dienraščiu, at-

IŠ ARTI IR TOLI 
k A. VALSTYBĖSE 

• 

LKV sąjungos "Ramovės" centro valdyba. Iš kairės: J. Kazėnas — kultūros reikalams, J. Virbalis — spaudai ir 
inf., A. Jonaitis — prm., V. Stankus — vicepirm., J. Malskis — sekr., V. Knistautas — ižd, V. Jokūbaitis — vice
pirmininkas. Nuotr. J. Garlos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

'Hamil 

mo komitetu ir įvairiais kitais! s h , B t ė 1 0 d o i e r i l i a u k ^ N u o š i r -
vienetais. Ta proga aplankė! d ž i a i d e k ° J a m e -
"Draugo" redakciją ir plačiau j x Antanina Nenienė, Gary, 
painformavo apie kultūrinių ; ind., maloniu laiškeliu padėkojo | Parko namų savininkų draugi-

MARQUETTE PARKO 
NAMU SAVININKAI 

S. m. rugsėjo mėn. 19 d. Mar-
quette Parko lietuvių parapijos sa
lėje įvyko poatostoginis Marąuette 

Pirmininkas paaiškino nuo se| kas kalbėjo įdomiai, nuosekliai 
no veikiantį nuosavybės — nekii ir realiai. Susirinkimui baigian-
nijamo turto, įgyto nepiliečiu, įs- tis dalyviai sugiedojo Ilgiausių 
tatymo svarbą ir lietuviams. Pa • metų jo žmonai, švenčiančiai 
gal šį veikiantį įstatymą, esą, ga savo gimtadienį. (Buvo aptarta 
Ii būti nekilnojamas turtas kon-ijono Paukščio, kandidatuojančio 

darbuotojų konferenciją, kuri 
kviečiama aptarti lietuviškos 
kultūros palaikymą ir stipri
nimą. 

x Kun. dr. Viktoras Skilan-
džiūnas, Ottawa, Kanadoje, įver
tindamas nelengvas ' 'Draugo" 

"Draugui" už gerą informaciją jos narių susirinkimas. Į susirinki 
ir savo sveikinimus parėmė 10 ; mą atsilankė didesnis narių skai 
dolerių auka. Labai ačiū. 

X Juozas Poška, čikagiškis, j 
lankėsi "Drauge", domėjosi 
spaudos darbais, naujai išlei
džiamomis knygomis, paliko 

I v čius, tačiau toli gražu nepakan 
karnas. Į tai turėtų atkreipti dė
mesį visi šios kolonijos namų sa 
vininkai. 

Susirinkimą pradėjo valdybos 

fiskuotas. Patarė susirūpinti pilie
tybės įsigijimo klausimu. 

Kaip paprastai prieš rinkimus, 
nebestokojama ir politikierių. 

į kongresą iš 23 distrikto kandi 
datūra.). 

Be to, kalbėjo Edv. Šurna 
manas ir Morgan M. Finley teis 

Šį kartą į susirinkimą atsilankė į mo pareigūnai, kaip tik liesdami 
respublikonų kandidatas iš trečio 
distrikto Lary Sarsoun. Jis kalbė
jo apie Amerikos politiką, pa-

pastangas išsilaikai gerai infor- įdomių nuotraukų. Dėkojame. | pirmininkas Juozas Bacevičius,! žymėdamas, kad dabartinis prezi 
dpntac rmnlaiH7i'aii i f l snviptarrK. muotu lietuvišku dienraščiu, at

naujindamas prenumeratą prie 
metinio mokesčio pridėjo ir 100 
dolerių auką. Už didelę para
mą esame jam labai dėkingi ir 
skelbiame Garbės prenumerato
rium. 

X Pavergtų tautų komiteto 
posėdis įvyks pirmadienį, rug
sėjo 29 d., 7:30 vai. vak. Latvių 
bendruomenės namuose, 4146 N. 
Elston Ave. 

X Danutė Danytė, Ottawa. 
Ont., apmokėdama vieną sąskai
tą, atsiuntė ir auką. Ačiū. 

• 

x Aukų po 5 dolerius atsiun
tė: Br. Papšis, kun. J. Pakal
niškis, Dalia R. Bulgarytė; po 
2 dol. -— G- V. Rėklaitis, A. Be
resnevičius, J. Mikalnis, Marija 
Vizgaitienė. Visiems dėkojame. 

X A. a. Stasio Budraičio mir
ties metines minint, šv. Mišios 
už jo sielą bus bus atnašauja
mos spalio 4 d., šeštadienį, 9 vai. 
ryto T. Jėzuitų koplyčioje. Po 
šv. Mišių bus šventinamas pa
minklas Šv. Kazimiero kapinėse. 
Gimines, draugus bei pažįstamus 
nuoširdžiai prašau dalyvauti. 

Žmona 
(pr.). 

X Dr. Jono šalnos skulptūro
se negyvos šaknys prabyla žais
mingomis formomis. Jo skulp
tūros parodos atidarymas įvyks 
spalio 3 d., 7:30 vai. vak. Čiur
lionio galerijoj. Visuomenė 
nuoširdžiai kviečiama, (pr.). 

X "Čičinskas", A. Jurgučio 
opera, įvyks lapkričio 8 d., 8 v. 
v. ir 9 d., 3 vai. popiet Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Ryšium 
su šios operos pastatymu, "Dai
navos" ansambliui susidarė di
džiulės išlaidos, kurių nors da
liniam sumažinimui atėjo į tal
ką mūsų mieli rėmėjai, paauko
dami po 100 dolerių, būtent: 
Regina ir Paulius Usvaldai, Jo
nas Vaineikis, Stasys Vaičius, 
prof. Balys Vitkus. Jonas Virp
ša ir dainavietis Louis Zurlis. 
Priimkite ansamblio padėką. 

(pr.). 

x lietuvių foto archyvas pri
mena fotografams ruoštis de
vintai metinei meninės fotogra
fijos parodai. įvykstančiai š. m. 

X Juozas Naikelis, omahiškis, 
užsisakė "Drauge" lietuviškų 
knygų ir pridėjo auką. Ačiū. 

X Juozas Bacevičius, Ham-
mond, Ind., savo laiške išreiškė 
dienraščio leidėjams ir visiems 
darbuotojams geriausius linkėji
mus, atnaujino prenumeratą ir 
pridėjo 15 dolerių auką. Skel
biame jį Garbės prenumerato
rium. Labai ačiū. 

| pasidžiaugdamas gausesniu susi
rinkimu ir pateikė ilgoką darbo
tvarkę. 

Pagal tradiciją, tylos susikau
pimo minute buvo pagerbtas 
draugijos narės a. a. Marijos An
drijauskienės atminimas. Į draugi 
ją naujais nariais įstojo Stasys 
Pulkauninkas ir Liudas ir Dana 
Kavalai. 

Draugijos valdybos sekretorei 
A. Katelienei sunegalavus, praėju 
sio susirinkimo protokolą perskai 
tė Bronius Geležius. Protokolas 
priimtas be pataisų. 

Pirmininkas Juozas Bacevičius 
pranešė, kad valdyba pasiuntė 
JAV prezidentui raštą, prašyda
ma nekelti bylos Washingtone 
demonstravusiems prie 

dentas nuolaidžiauja sovietams. 
O jeigu Amerika prarastų laisvę, 
tai, esą, Lietuva niekada laisvės 
neatgautų. Jis atsinešė į susirin
kimą net "kirką" ir pareiškė, kad 
jeigu jis bus išrinktas į Kongre
są, tai pirmas su šiuo įrankiu 
vyksiąs Vokietijon ir griausiąs 
Berlyno gėdingą sieną. Reikia 
pažymėti, kad šis jaunas politi 

MILIJONAI BUTAMS 
Federalinis iždas vėl paskyrė 

14,7 mil. dolerių įvairiems page
rinimams Robert Taylor koloni
jos butams Chicagoje. 

MILIJONAS MOKYKLOMS 

artėjančių rinkimų temas 
Aleksas Patackas, draugijos at

stovas ryšiams palaikyti prie 8 
distrikto policijos, papasakojo 
apie planuojamą policijai pagal
bą, kovojant su nusikaltimais 
Marąuette Parko rajone. 

Kip paprastai ir šį kartą apie 
artėjančius rinkimus ir Amerikos 
politiką bei kandidatus kalbėjo 
draugijos teisinis patarėjas advo
katas Kai. 

Namų savininkų draugijos 
valdyba dr. Jonui Adomavičiui 
paskyrė pažymėjimą už pavyzdin 
giausiai tvarkomą namų aplin
ką. Dr. J. Adomavičius susirinki
me nebuvo, tai pažymėjimą įteiks 
M. Simokaitis Sodyboje. 

Stasys Patlaba padarė trumpą 
apžvalgą apie namų pardavimus 
nepageidaujamiems asmenims. 
Deja, iki šiol tokio pavojaus ne-

— Brooklyne, N. Y., Kultūros 
židiny Lietuvos Vyčiai Vidurio 
Atlanto apskritis surengė Moti
nos Marijos Kaupaitės 100 me
tų gimimo ir 40 metų mirties 
minėjimą rugsėjo 21 d. Pirmą 
valandą p- p. buvo koncelebruo-
tos Mišios ir po Mišių akademi
ja su skaidrėmis. Per Mišias 
giedojo seselių kazimieriečių cho 
ras iš Villa Jozeph Maria Hol-
Iand, Pa. Dalyvavo ses. M. Joa-
nella, kazimeiriečių generole iš 
Chicagos. šis minėjimas New 
Yorke, New Jersey ir apylinkės 
žmones supažindins su motinos 
Marijos Kaupaitės šventu ir pa
vyzdingu gyvenimu ir seselių 
kazimieriečių veikla. 

— Kazimieras Motušis, Los 
Angeles lietuvių kolonijos visuo
menininkas, rugpiūčio 12 d. bu
vo ištiktas sunkios automobilio 
nelaimės netoli savo rezidenci
jos. Nuvežęs svečią Hermaną 
Tumą į namus, grįždamas na
mo, susidūrė su kita mašina, gana šališkai, tendencingai. 
Meksikietis, važiuodamas labai, _ Mažėja kiškių. Valstybi-
greitai, nesustojo ties sustojimo n i o medžioklės ūkio žiniomis, 
ženklu ir kirto į K. Motušio ma- j l y t a u s rajone per metus su-
šinos priekinį šoną. Jei smūgis i m a ž ė j o k i š k i ų m p r o c e n tų. Ku-
būtų buvęs arčiau K. Motušio fe t ą a t į l a i k ą s u m a . 
vairo, jis būtų buvęs užmuš- ž ė j o d a r d a u g i a u _ m p r o c 
tas vietoje. Greitoji pagalba ^ . ^ fc S a į k ų medžiojimas 
K. Motušį skubiai nuvežė 
Glendale Memorial ligoninę. Vė
liau perkeltas į sunkiai sergan
čiųjų skyrių — "intensive 
care". Gydytojai nustatė, kad 
kaulai nesulaužyti, bet nuo di
delio susitrenkimo sužalota šir

mis Hamiltone, gražioje 
ton Place" salėje. 

— Rožė Liepinaitienė, gyve
nanti Montrealio senelių na
muose, sulaukė 100 metų amžiaus 
ir giminių bei draugų buvo pa
sveikinta. 

— Montrealio ateitininkai 
rugsėjo 20 — 21 dienomis pami
nėjo ateitininkijos 70 metų su 
kaktį. Minėjime dalyvavo federa 
cijos vadas Juozas Laučka. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Lietuvos televizija vėl pra

dėjo vaidinti Juozo Baltušio ko
munistinės ideologijos pjesę 
„Gieda gaideliai". Pokario me
tais šis veikalas buvo plačiai vai-
d.'namas Lietuvos teatruose. Te
levizijoje jį 1971 pastatė rež. K. 
Kymantaitė. Dabartinį pastaty
mą režisavo M. Karklelis. Svar
biausius vaidmenis atlieka artis
tai J. Berūkštytė ir V. Rumšas. 
Lietuviško ka;mo ydos, įsigalėjęs 
materializmas veikale liečiama 

* I laikinai sulaikytas. Kokios prie-
jžastys? Kalti ne vien medžio-
į tojai. "Tiesa" rašo, kad per 
šienapiūtę ir javapiūtę žūva 
paukščių ir mažų žvėrelių ne ką 
mažiau negu jų sumedžiojama 

Chicagos miesto mokyklos 
iš federalinio iždo gavo 1,088,9301 są. Skleidžiami gandai nepasi 

sovietų I (j0i_ paramos. Į tvirtiną, 
ambasados lietuviams, nurodydaj 250.000 DOL. ATLYGINIMO i Pirmininkas Juozas Bacevičius j Lietuvos "vladui" £aitui lankan-

Apylinkės teismas patvirtino! pažymėjo, kad šiais metais pa-Į t i s Californijoje, šie jaunieji ak-
išmokėti 250,000; Kelta mokesčiai už nuosavybes irj t y v i s t a i b a n d ė t u r ė t į m j u Q p r i . 

dis ir kiti vidaus organai. Po * * ™ * s e z o n*- Apskaičiuota, 
savaitės ligoniui leista grįžti k a d 1 9 7 3 m e t a i s P« J " * * * * 
į namus gydytis, kur gydytojų b u s * • * n e m a a a u k a i P 3 0 0 ° 
ir žmonos priežiūroje pamažu: s t i r n U i r 1 4 ' 0 0 0 k l š k"*' ° ^ r 

sveiksta. j 1972—1973 m. medžioklinį se-
«. T* i -J.- •** ^ J ;zoną sumedžiota 2400 stirnų ir 

— D. Barauskaitė, D. Gūdaus- i ,.„ ^ .A . .,. . _ . . 
kaitė, A. Mažeika, R. P o l i k a i 21,200 kišktų Daugiausia ku-
tis, S. Stančikas ir J. Vaitaitis, \ ^ k ų . l r * * į , " " Į ' Į "., 
Los Angeles jaunasis lietuvių! *«*ijaxit daugiametes žoles, 
aktyvas, rugsėjo 21 d. pravedė į ^ a č d o b l l u s -
politinį seminarą tema "Politi- _ Rugpiūčio 12 į Lietuvą at
neš lietuvių veiklos galimybės j vyko diplomatinių atstovybių 
šiuo metu". šie visi jaunieji j vadovų, akredituotų Maskvoje, 
veikėjai organizavo ir pravedė j grupė, viso 22 šalių ambasado-
pavergtų tautų demonstracijas Į ijgj a r r j a kiti aukšti pareigūnai. 
San Francisco mieste prie rusų į Tarp jų buvo: Čekoslovaicijos, 
konsulato. Seminaras įvyko Lie- j Kuwaito, Bengalijos, Jugoslavi-
tuvių Fronto bičiulių Los Ange- Į j o s , Nigerio, Ekvadoro, Irano, Ka 
les sambūrio metinio pobūvio į merūno, Ugandos, Mongolijos 
metu dr. Zigmo Brinkio namuo- \ Brazilijos, Zairo, Meksikos, Afga 
se. Naujausiam pabėgėliui i š ' nistano, Bulgarijos, Liberijos ir 

Iš "Draugo" banketo Jaunimo cen
tre. Kalba Marija Remienė. 

ma, kad lietuviai demonstravo 
taikiai, prisirišdami prie amba
sados tvoros. Jie reikalavo, kad 
būtų atkreiptas dėmesys į Lietu
vos pavergimą, o taip pat primi
nė pasauliui apie Afganistano tra 
gėdiją. Iraniečiai demonstrantai 
nebuvo baudžiami, tuo tarpu lie 
tuviams keliama byla. 

CHICAGOS ŽINIOS 
LENKŲ LAIŠKAS 

Grupė Chicagos lenkų pasiun
tė laišką valstybės sekretoriui 
E. S. Muskie, protestuodami 
prieš jo pareiškimą, kuriuo bu
vo užtikrinti Kremliaus vadai, 
kad streikuojantiems Lenkijos 
darbininkams AFL-CIO siųstoji 
parama buvo teikiama ne JAV 
vyriausybei remiant. Lenkai 
savo laiške pabrėžia, kad toks 
vengimas remti kovą dėl žmo
gaus teisių yra gėdinga ryžto 
stoka. 

100 GAMINIŲ 
Šimtas svarbiausių technikos 

gaminių, sukurtų pereitais me
tais, parinktų žurnalo "Indus-
trial Research'' iki spalio 12 d. 
išstatyti Mokslo ir pramonės 
muziejuje. 

KAILIAI U MILIJONĄ 

SVEIKATOS PARODA 
Illinois universiteto Circle pa

daliny, Chicagoje, bus sveika
tos paroda spalio 4 d. nuo 9 v. 
r. iki 4 v. p. p. Atvira suau
gusiems, vyresniems, kaip 18 
m. amžiaus. Universiteto tigo-
ninėje, 1740 W. Taylor St., bus 
atliekami sveikatos tikrinimai: 
kraujo spaudimas, klausa, regė
jimas, augliai viduriuose, tuber
kuliozė, burnos vėžys,, dantys. 
Specialūs tyrimai moterims. 

IBSENO DRAMA 
Pasaulinio garso norvegų ra

šytojo H. Ibseno dramą "Ros-
mersholm" dabar stato Chicago 
City teatras, 410 S. Michigan. 
Chicagoje. Tai labai stiprus 
tragiškas veikalas, kur kryžiuo
jasi religinės, politinės idėjos, 
kur šeimoje susikryžiavusios 
tragiškos meilės įtampa. Akto-

pasiuiymą 
dol. tam, kas suras dingusią 
saldainių gamybos turtuolę He-
len Brach. Jos gyvos ar miru
sios suradimu rūpinasi jos bro
lis. 

RASES MOKYKLOSE 
Chicagos švietimo taryba nu

sprendė nutraukti ilgą priešini
mąsi JAV vyriausybės reikala
vimui panaikinti desegregaciją 
mokyklose. Priimtas planas nuo 
1981 m. rugsėjo pravesti rasių 
jungimą mokyklose. Bus nu
trauktos tuo klausimu ilgai už
sitęsusios miesto bylos su fede-
ralinėmis įstaigomis. Tas pa
dės Chicagai gauti šimtus mili
jonų dolerių švietimo reikalams 
iš federalinio iždo. 

DAUG NUSIKALTIMŲ 
Chicagoje per pirmus 8V2 šių 

metų mėnesius buvo 134,021 
didesnis nusikaltimas — 4 .8^ 
daugiau negu pernai šį laiko
tarpį. 

sis pasiimąs esąs labai d ide l i s . , ^ sus i tikimą, bet nepasisekė. 
Gi Aleksas Patackas pavyzdžiais; P a b ė g ė l į j L o > ^ ^ g W a _ 
nurodė, kaip nelygiai ir neteisin
gai uždedami mokesčiai už nuo
savybes. Valdyba pažadėjo para
šyti Miesto valdybai protesto ras 
tą šiuo klausimu. 

Marąuette Parko namų savi
ninku draugijos metinis banke-

shingtono atlydėjo ir su juo 
kartu atgal išvyko Vliko vice
pirmininkas Liūtas Grinius. 

KANADOJE 
—• Aukštesniųjų, lituanistinių 

. kursų Toronte registracija šiems tas įvyks spa.10 men. 2D d. parapij m o k s l o m e t a m s k o ^ 2 2 

- P i r m i n ! n k a s P a s k a t i n o ' i ir 23 dienomis. Mokslas pradeda kad j šį banketą susirinktų kuo 
daugiau žmonių ir, kad paauko
tų dovanų laimės Šuliniui. Tai 
vienintelis pajamų šaltinis drau 
gijos kasai papildyti. 

Stalus iš anksto reikia užsisa-

mas rūgs. 30 d. Kursų vieta — 
West Park Secondary School. 

—Toronto Maironio mokyk
la mokslo metus pradėjo rugsėjo 
20 dieną St. Vincent de Paul mo-

ir 

kyklos pataluose (166 Fermanagh 
kyti pas valdybos pirmininką ar- A v e } M o ] < y k I o j e y r a i r D r i e š m o 

a narius. kyklinė klasė, į kurią priimami 
Aplamai Marąuette Parko na

mų savininkų organizacija la
bai reikalinga. Ji budi ir nuo grę
siančių pavojų. Tik turime vai 
dybai visokeriopai padėti. 

Jurgis Janušaitis 

vaikai nuo 5 metų amžiaus 
kurie nekalba lietuviškai. 

— Kanados Lietuvių dienos 
šiemet bus spalio 10 — 11 dieno-

kt. atstovai, juos atlydėjo Mask
vos pareigūnai. Aplankė dar Kau 
ną, Trakus, Zapyškį. 

iHiminiiimiiimiiiimiimiiiMiiiiimiim 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPCNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. T. 
Seetad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

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

2649 W. 63 Street 
Chicago, m. 60629 

miiiiiimmiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii 

Advokatas J0HAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie A venos 

TeL — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

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

& 

lapkričio mėn. 7 iki 16 d. M. K. I t i n a m i e j i , ieškomas trečias. Bu 
Čiurlionio galerijoje — Jauni-1 

riai profesionalai, išėję dramos 
5 ? _ ^ 0 n _ ^ . ^ n ų , Z f * ? i studijas Chicagos, Northwes-

tern universitetuose ir įvairio
se dramos mokyklose. 

LAVONAS KANALE 
Rastas neatpažintas negrės 

lavonas kanale netoli 127 gat-

kailiai. siųsti valymui iš Chica' 
gos priemiesčio Elmhursto į 
New Yorką. buvo pavogti rug
piūčio mėnesį. Areštuoti du kai

mo centre N u o t r a u k a s pr is ta- v 0 p a s k e l b t a 2 0 0 0 ° d o 1 - a t l y " i vės ir 8 3 kelio, Cres twood pr ieinu k i l t i e . n w u H w Įjii.->ut , I . • ' . , . . _^ Dr. Leonas Knaufeliūnas įteikia "Dainavos ansamblio pirmininkui Aleksui ty t i a rchyvui iki š. m. spalio g>nimo t a m . Kas s u r a s p a v o g t u s mies ty . M o t ė m buvus i t a r p 20 : S m i l g a i J 0 0 o ^ ^ č e k į Q p e r o s . .C i č i R S ] t a s„ p ^ y ^ r e i k a l a m s . 

mėn. 27 dienos, (pr.). brangiuosius kailius. I ir 25 m. amžiaus. Nuotr. V. Jasinevitiaui 

LIETUVOS BAŽNYČIOS 
1-mas tomas. Telšių Vyskupija 

B R 0 N I U S K V I K L Y S 
Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIŲ se

rijos leidžiamų knygų. 
"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 

palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiškreipta, mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knygos jvadoje. 

Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. DideKo formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvę. Spausdino MORKŪNO spaustuvė Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.50. 
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųst]: 

DRAUGAS, hH5 West 6Srd St% Chicago, 1L 606*9 

*% 

j> 


