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Teherano valdžia gavo laiko susitvarkyti

Aktyvių kunigų niekini man
Bažnyčią nukreiptu
Religinių
susivienijimų
nuostatu,
gina
Berlyne sovietinės taikos modelį,
duoda interviu apie tariamą Baž
nyčios laisvę Lietuvoje ajba bent
tiek yra pasyvus, kad visa jo pas
toracija suvedama į “mirusiųjų
laidojimą”. Visi kiti kunigai so
vietiniams pareigūnams — nepa
kenčiami “ekstremistai”,
(Pabaiga)

2. "LKB Kronikos" kompromitavimas
Lietuvos religiniame atgimime KGB! Tikrumoje Kronika Kuni„LKB Kronika“ užima ypatingą gų seminarijai ne tik nepaken
vietą, todėl nenuostabu, kad ji kė, bet kai kuriais atžvilgiais ge
ibiausiai persekiojama ir nieki- i rai pasitarnavo. Šiais metais stonama. Kadangi sovietinės vai į jančiu į Seminariją buvo daugiau
džios pareigūnams puolant Kro- kaip bet kada —virš 40. Be to,
niką, ji dar labiau išgarsinama, visi stojantys į Seminariją žino,
tai ši nedėkinga misija paveda- i kad teks susidurti su KGB, kad
ma kunigams — KGB kolabo- bus bandoma užverbuoti valstyrantams, kurie postringauja, gir binio saugumo agentais ir t.t
di, Kronika ne visada esanti ob
Ordinarų autoriteto
išlaikyjektyvi, kartais joje „suvedžioja- į
mnc
c v
’c
mas Kronikai rūpi kur kas dau
mos sąskaitos su kunigais, Kro- . , ___ vr.nu.ut_________
giau, negu KGB kolaborantams,
nika esant kalta, kad viešai pa
—
tam Kronika ir rašo, kad
smerkusi kai kurių kunigų bend
KGB bažnytinėje hierarchijoje
radarbiavimą su KGB, išryškinu
nesupūdytų, kas dar yra sveika,
si valstybinio
saugumo veiklą
kad nūdien nebūtų kartojamos
Kunigų seminarijoje, suardžiusi
tos klaidos, kurios buvo daromos
kunigų vienybę ir pakenkusi Or;
per keletą pokario dešimtmečių.
dinarų autoritetui. Kai kas no
Juk sovietinės valdžios pareigū
rėtų, kad Kronika nematytų vie
nai kartais net nesidrovi, siųsda
šai matomų faktų ir kad būtų
mi į Vatikaną aukštus dvasiš
nebyli, kai daromi dangaus baus
kius, re'kalauti, kad jie kenktų
mės verti nusikaltimai, — kas ga
Bažnyčiai ir padėtų sovietinei
li būti bjauriau už kunigą, be
valdžiai.
veik atvirai bendradarbiaujantį
(Bus daugiau)
su aršiausiu Bažnvčios priešu —

Tremtinio vyskupo
šventimų jubiliejus
Vysk. Julijono Steponavičiaus sukaktis

l-

gas Lauriūnas. Pamaldose daly
vavo apie 60 kunigų ir daug pa
sauliečių tikinčiųjų.
Dar nepatikrintomis žinio
mis, rugsėjo 13 dieną vyskupo Ju
lijono Steponavičiaus vyskupystės
jubiliejus buvęs iškilmingai pa
minėtas jo tremties vietoje Žaga
rėje.
Šio mėnesio 11 dieną suėjo
lygiai 25-ri metai nuo Vilniaus
arkivyskupijos apaštalinio admi
nistratoriaus vyskupo Julijono
Steponavičiaus vyskupiškos kon
sekracijos, vyskupiškų šventini
mų, kurių dėka Lietuvos sostinė.
1958 metais mirus vyskupui Kaži
mierui Paltarokui, neliko be savo
vyskupo. Vilniaus arkivyskupi
jai su visu ganytojiškos atsako
mybės pajutimu pradėjo vado
vauti jaunas vyskupas Julijonas
Steponavičius.
Vyskupo šventimus Panevėžio
katedroje Julijonui Steponavičiui
suteikė Panevėžio vyskupas Kaži
mieras Paltarokas, kuris nuo
1949 metų, kai buvo areštuotas
ir bolševikų kalėjime uždary
tas Vilniaus arkivyskupas Mečis
lovas Reinys, valdė ir Vilniaus aT
kivyskupiją. Prieš pat vyskupo
Paltaroko mirtį popiežius Pijus
XII paskyrė vyskupą Steponavi
čių abiejų vyskupijų — Panevė
žio ir Vilniaus — apaštaliniu ad
ministratorium.
(Bus daugiau)

jasi iš Amerikos pirktais lėk
tuvais, kuriems turėtų stigti
dalių. Manoma, kad iraniečiai
“kanibalizuoja” lėktuvus, iš su
gedusių išimdami dar geras da
lis ir panaudodami jas remontui.
Laikui bėgant, aviacija pri
Irano daliniai, padedami civi truks atsarginių dalių, tačiau
lių, penktadienį pradėjo prieš- kol kas technikai dar sugeba
puolį keturiuose apsuptuose Ira lėktuvus išlaikyti ore.
no miestuose. Teherano radijas
Gynybos departamentas priskelbė apie teritorinius laimėji-1 pažino, kad vyksta pasitarimai
mus ir gyrėsi, kad Irako dali- su sąjungininkų vyriausybėmis
niai yra apsupti, nebeturi kelio dėl Hormuzo sąsiaurio apsauatgal. Teheranas pripažino, kad gos. Netoli Persų įlankos stovi
Irako lėktuvai penktadienio nak 30 JAV karo laivų, jų tarpe lėk
tį bombardavo septynis Irano tuvnešiai “Midway” ir “Eisenmiestus, keršydami už karo lau-• hower” su 170 karo lėktuvų,
ke partirtus pralaimėjimus.
Prancūzija netolimuose Rytinės
Irano artilerija apšaudė Ira- Afrikos vandenyse turi 15 kako uostą Fao, esantį Shatt al|ro laivų, Indijos vandenynan
Arab žiotyse. Bagdadas pa-' atplaukia vienas britų naikintuskelbė, kad numušti du Irano vas ir Australija atsiunčia vieną
lėktuvai ir keturi helikopteriai, lėktuvnešį ir penkis kitus lainuskandinti du iraniečių laivai vus.
su visais kareiviais.
Izraelio reporteriai praneša
Irano lėktuvai toliau puolė i apie skilimą palestiniečių tarpe,
taikinius Irake, tačiau parla- Daug arabų dvasiškių remia
mento pirmininkas pripažino, ‘ šiame konflikte Iraną ir jo islakad lėktuvai mėto virš Irako [ mo revoliuciją, tačiau palestimiestų ir propagandinius lape- į niečiai liberalai ir tautininkai
liūs bei
ajatolos Khomeinio į linkę palaikyti Iraką, kuris atsportretus. Jie išmėtyti Karba- J tovaująs arabų interesams prieš
lo, Najafo ir Khazemieh apylin senus jų priešus — persus. Šį
kėse, kur gyvena daug šijitų arabų skilimą parodo ir jų spau
sektos musulmonų, nes tie mies da. Kai kurie palestiniečių lai
tai laikomi šventais tos sektos kraščiai palaiko Iraką, kiti —
miestais. Iraniečiai ragina šiji- Iraną.
tus sukilti prieš valdžią, nu
vereti bedievišką režimą
Kariniai specialistai Ameri
koje stebisi, kad Iranas naudo-

Bagdadas. — Irako kariuo- Į
menės štabas paskelbė, jog
karinės jėgos paėmė visą terito
riją, kurią planavo užimti, ir
daugiau į priekį nežygiuoja. Ka! riuomenės tikslas esąs išlaikyti
I turimas pozicijas.

zz

B Vilniaus mus pasiekė pra
nešimas apie Vilniaus arkivys
kupijos apaštalinio administrato
riaus vyskupo Julijono Stepona
vičiaus 25-rių metų
vyskupys
tės jubiliejaus minėjimą Lietu
vos sostinėje. Rugsėjo 10 d. vysku
po Julijono Steponavičiaus jubihejus buvo iškilmingai paminė
tas Vilniaus Sv. Mikalojaus baž
nyčioje. Iškilmingai sutiktas, vys
kūpąs jubiliatas su dviem arkivys
kupijos klebonais — kunigu Va
Kukoniu ir kunigu Pukėnu —
koncelebravo Sv. Mišias. Mišių
metu asistavo dabartinis Vil
niaus arkivyskupijos valdytojas
kunigas Algirdas Gutauskas. Pro
gai pritaikytą pamokslą pasakė
Nemenčinės klebonas ir dekanas
kunigas Kazimieras Pukėnas. Pra
tęsdamas Sv. Mišių Dieviškojo
žodžio liturgiją ta pačia proga
kalbėjo ir pats jubiliatas vyskupas
Julijonas Steponavičius. Rugsė
jo 11 dieną Vilniaus arkivyskupi
jos apaštalinio administratoriaus
vyskupo Julijono Steponavičiaus
vyskupystės 25-rių metų jubilie
jus buvo paminėtas Vilniaus
Aušros Vartų Dievo Motinos
koplyčioje. Čia drauge su jubilia
tu Sv. Mišias koncelebravo arki
vyskupijos valdytojas kunigas
Gutauskas ir tas pats kunigas Ka
’zimieras Pukėnas.
Sv. Mišių metu kalbėjo kuni
gas Gutauskas, pats jubiliatas
vyskupas Steponavičius ir kuni
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Iranas pamažu
pereina į ofenzyvą

Sovietinė valdžia,
"LKB Kronika ir
Bažnyčia Lietuvoje
Kunigas, katekizuojąs vaikus, i
sovietinės valdžios akyse yra “eks
tremistas”, prašąs Bažnyčiai laisvės — “politikierius”, pakritikuo
jąs valstybinio ateizmo savivalę
— “tarybinės santvarkos šmeižikas”, kuriam vieta — už grotu.
Pagal sovietiniu propagandistų
logiką “geras kunigas” tik tas,
kuris, drebėdamas ir eidamas
prieš savo sąžinę, laikosi prieš
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Irako šarvuočių dalinys laukia puolimo netoli apsupto Khorramsahro miesto, kuriame vyksta gatvių kovos.

Kongresas išvažinėjo

nebaigęs darbų
Kaip izraelitai nuskandino JAV laivą?
Washingtonas. — Kongresas ■
ketvirtadienį baigė savo sesiją ir.
nariai išvažinėjo i savo rajonus
ruoštis ateinantiems rinkimams.
Kongreso atostogos tęsis penkias
savaites, nariams teks dar kartą
subrinkti po rinkimų, lapkričio
12 d., nes daug įstatymų projek
tų liko neišspręsti. Vienas svar
biausių yra lėšų pasidalinimo
programa, apimanti 6.5 bil. dol.
Federalinė vyriausybė skiria lė
šas valstijoms ar miestams, ku
rie patenka į finansinius sunku
mus. Kitas neišspręstas klausimas
liečia bedarbių pašalpas. Jos nor
maliai mokamos bedarbiams 39
savaites ilgiausiai, tačiau vyriau
sybė prašė mokėjimą pratęsti dar
10-čiai savaičių. Kongresas to pa
tvirtinti nebesuspėjo.
Svarbiausia, kongresas nepa
skyrė lėšų federalinei vyriausy
bei, nesvarstė biudžeto, o tik pri
ėmė specialų papildymą, kuris lė
šas garantuoja iki gruodžio 15
d. Senatorius, respublikonų va
das senate, Howard Baker pasa
kė, jog demokratai prieš rinki
mus bijojo kalbėti apie biudže
tą, nes debatuose būtų paaiškė
ję, kad praėjusių metų biudžete
yra 60 biL dol. deficitas. Tokia
žinia prieš rinkimus būtų labai
pakenkusi demokratų kandi
datams. Kaip žinoma, rinkimai
įvyks lapkričio 5 d., o kongre
sas
dabartiniame sąstate susi
rinks lapkričio 12 d. Daugelis at
stovų
jau žinos, kad rinkimai
juos išmetė iš kongreso. Tokios
senojo kongreso sesijos prezi
dento rinkimų metuose nėra bu
vę jau 30 metų. Tokia sesija va
dinama „sužeistos anties“ sesija.
Šen. Baker nurodė spaudos kon
ferencijoje, kad nebuvo jokio rei
kalo atidėti neišspręstus projek
tus ir šaukti kongresą atgal po
rinkimų, nes tokiose sesijose, pa
prastai, būna įvairių progų neti
kėtiems pokštams.
Kongreso narys, žinodamas,
kad jis pralaimėjo, arba tokie
nariai, kurie nekandidatuoja ir
nesirūpina balsuotojų nuotaiko
mis, gali iškelti įvairių klausimų,
kurių nebūtų kėlę kandidatuoda
mi. Pavyzdžiu gali būti Illinois

reikalauja iš vyriausybės slaptų
dokumentų, kurie atidengtų senato žvalgybos komitetui faktus
apie 1967 metais birželio 8 d. įvy
kusį Amerikos karo laivo „Li
berty“ užpuolimą. Tą laivą puo
lė Izraelio lėktuvai ir torpedų
laivai. Žvalgybos duomenų rin
kimo laivas „Liberty“ buvo nu
skandintas, žuvo 34 amerikiečiai
jūreiviai ir 171 buvo sužeistas.
Karo laivyno leitenantas James
Ennes, sužeistas puolime, para
šė knygą „Assault on the Liber
ty“. Leitenantas įrodinėja, kad
izraelitai laivą puolė puikiai ži
nodami, kad tai Amerikos laivas.
Tai nebuvo klaida, kaip oficia
liai
paskelbta,
bet paprastas
žmogžudiškas puolimas. Auto
rius įrodinėja, kad JAV vyriau
sybė nuslėpė tikruosius faktus
politiniais sumetimais. Leitenan
tas Ennes susirūpinęs, kad sena
toriui Stevensonui išėjus iš se
nato, sunku bus rasti kitą sena
torių, kuris imtųsi aiškinti šį
klausimą. Jis turįs viltį, kad investigacijos reikalaus šen. Goldvvateris.

Prezidentas Zia
Baltuose Rūmuose

YVashingtonas. — Pakistano
prezidentas Zia ui Haq penkta
dienį buvo priimtas Baltuose
Rūmuose ir 75 minutes kalbėjo
si su prezidentu Carteriu. Sa
koma, kad šis susitikimas ir iš
sikalbėjimas bus naujų ryšių
pradžia. Pakistanas tikisi iš
Amerikos ne tiek karinės, kiek
ekonominės paramos, pasakė
Zia reporteriams. Amerika par
duoda branduolinio kuro Indijai,
jei to kuro negaus Pakistanas,
tai bus laikoma diskriminacija,
pasakė Zia, nurodydamas, kad
Indija jau 1974 m. išbandė savo
atominę bombą, o Pakistanas
ieško branduolinio kuro taikin
giems projektams. Pakistano
prezidentas įtikinėjo prezidentą
Carterį nesikišti į Persijos įlan
kos konfliktą, nes didžiųjų jėgų
įsikišimas gali išsiplėsti ir tuo
met bus labai sunku tą konfliktą
senatorius Adlai Stevensonas. Jis | sustabdyti.

TRUMPAI
IŠ VISUR

— Britų darbiečių metinė
konferencija nutarė pakeisti
savo vadų rinkimo metodą. Iki
šiol partijos vadas buvo renka
mas
partijos
parlamentarų.
Ateity rinkimuose dalyvaus ir
darbo unijų atstovai. Darbie
čių konferencija pasuko į kairę
ir pirmą kart pasisakė už vienašališką nusiginklavimą, atsisakymą nuo branduolinių ginkių.
— Kinijos vyriausybė pripaži
no, kad daugelyje miestų ir
provincijų
plačiai
laužomos
žmogaus teisės, pasitaiko milici
jos ir partijos pareigūnų sauva
liavimų.
— Okinavos saloje nukrito
Paryžius. — Visus PrancūziJAV žvalgybos lėktuvas, vie jos žydus labai sujaudino naunas lakūnas užsimušė, kitas su jas antisemitizmo atgimimas.
žeistas.
Per savaitę nežinomi piktada
— Argentinos karo vadai pa riai puolė šešias žydų įstaigas:
rinko kandidatu į prezidentus sinagogas, senelių prieglaudas,
gen. Roberto Violą. Pareigas vaikų mokyklas. Penktadienį
jis pradės ateinančių metų ko vakare prie didžiosios Paryžiaus
vo 29 d.
sinagogos sprogo gatvėje palik
—JAV ir Taivanas susitarė ta bomba, paslėpta automobily
suteikti diplomatinį imunitetą je. Sinagoga buvo pilna žmo
privačių įstaigų tarnautojams. nių, tačiau jų tarpe buvo tik
Per tas įstaigas, nutraukus di sužeistų. Keturi žuvusieji buvo
plomatinius ryšius, palaikomi praeiviai gatvėje. Iš 24 sužeistų,
abiejų valstybių ryšiai.
keli yra sužeisti sunkiau
— Aliaskos šiaurinėje dalyje
Prancūzijos prezidentas pik
rasti du nauji naftos šaltiniai, tai pasmerkė šį nežmonišką
kuriuos eksploatuos keturios1 atentatą ir įsakė policijai dėti
naftos bendrovės.
| pastangas,
kad
nusikaltėliai
— JAV karo laivas “Cochra- būtų pagauti. Du vyrai buvo
ne” išgelbėjo Pietinėje Kinų tuoj suimti.
Spaudos agentū
jūroje 103 vietnamiečius pabė rai buvo pranešta, kad puolimą
gėlius.
prieš žydus vykdė naujoji Eu
— Vengrijoje buvo sušaudyti ropos fašistinė organizacija, ku
du vyrai, nubausti už policinin ri veikia ne tik Prancūzijoje,
ko nužudymą.
bet ir Italijoje, Vokietijoje,
— Maksvos teismas nuteisė Belgijoje.
Viktorą Sokiroko, pogrindinio
laikraščio redaktorių, 3 metus
kalėjimo sąlyginai. Jis apgailė
jęs savo nusikaltimą — Sovietų
New Yorkas. — Saudi Arabi
Sąjungos šmeižimą.
— Turkijoje įvyko menkas jos užsienio reikalų ministeris
žemės drebėjimas, žmonių au princas Saudi ai Faisal pasakė
Jungtinių Tautų asamblėjoje
kų nebuvo.
— Prezidento motina Lillian Izraelį pasmerkiančią kalbą, ku
Carter taisosi ligoninėje, kur rioje ragino pašalinti Izraelį iš
jai buvo sudėtas nulaužtas klu šios organizacijos. Prisijungda
bo kaulas. Ji yra 82 m. am mas Jeruzalę, paskelbdamas ją
amžina Izraelio sostine, Izraelis
žiaus.
išsklaidė arabų viltis, kad bus
— Kinija įsijungė į Pasaulinį galima pasiekti teisingą, pasto
banką ir Tarptautinį valiutos vią taiką. Izraelis jau ne kartą
fondą.
įžeidė Jungtines Tautas, nebo
— Pietų Afrikos aukso kasyk damas jų nutarimų, todėl reikia
loje sugedo požeminis keltuvas, jį išmesti iš narių tarpo, pasakė
ministeris.
užsimušė 14 juodų darbininkų.

Antisemitai puolė
Paryžiaus sinagogą

S. Arabija siūlo
išmesti Izraelį

Akligatvis Madrido
pasitarimuose

Madridas. — Europos Saugu
mo ir Kooperavimo parengia
moji konferencija, kuri susirin
ko nustatyti Madrido konferencijos darbotvarkę if programą,
nejuda į priekį, nes Sovietų Sąjunga ir Čekoslovakija nesutin
ka skirti laiko apžvalgai, kaip
Helsinkio susitarimus pasirašiu
sios valstybės laikėsi savo pa
žadų. JAV delegacijos pirm.
Kampelman pareiškė, kad įeita
akligatvin. Sovietų delegacija
laikosi pažiūros, kad “iš princi
po” ji negali nusileisti, nes “im
perialistai” planuoja, apžvelgda
mi praeitą laiką, pulti “socia
listines šalis”.

Lenkijos streikas
Varšuva. — Penktadienį ly
giai 12 vai. dieną įvyko simbo
linis streikas, trukęs lygiai va
landą. Įmonėse darbininkai sto
vėjo prie savo mašinų. Fabri
kuose, kurie nestreikavo, darbi
ninkai buvo iškėlę tautines vė
liavas.
Lenkijos gyventojai
daugiausia pastebėjo transporto
darbininkų streiką, nes visi
miestų autobusai lygiai 12 vaL
sustojo. Streikas, pripažįsta ste
bėtojai, buvo labai gerai orga
nizuotas. Lenkijos radijas ne
slėpė streiko, bet pabrėžė, kad
streikuota tik tose įmonėse, ku
rios galės pasivyti tą praleistą
valandą ir išlaikyti produkcijos
planus.

KALENDORIUS
Spalio 6 d.: Brunonas, Fidelija, Buivydas, Guoda.
Spalio 7 d.: Augustas. Laurencija, Butrimas, Eivenė.

Saulė teka 6:50, leidžiasi 6:28.
ORAS
Debesuota., lietinga, tempera
tūra dieną 60 L, naktį 45 L
Z
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SPŪSTIS
PRIE ATLANTO
Rugsėjo 20-21 — paskutinis
šios vasaros savaitgalis ir
rudenėlis čia pat. Bet sostinės
oro pranešėjai, kaip ir per visą
vasarą, v's pranašauja karš
tą ir tvankų savaitgalį. Tadgi
važiuosim prie Atlanto, kuris
nuo sostinės yra už 135-150
mylių. Ten Rahoboth, Bethany, Ocean City ir kiti pa
plūdimiai. O kelias savo
tiškai įdomus, nes, pralėkus
pro Marylando valstijos sosti
nę Anapolį, reikia pervažiuoti
bene 6 mylių ilgio tiltą per
Chesapeak įlanką ir tada atsi
randi vendenų
atskirtame
Delaware pusiasalyje, kur dar
kurį laiką tęsiasi Marylandas,
o vėliau prasideda mažytė
Delaware valstija. Aplink jau
lygumos, vištų ūkiai, kuku
rūzų laukai ir kelias, iš JAV
sostinės vedantis Atlanto link,
jau tik dvivėžis. Kartais prie
kyje užvažiavus ūkininkui su
traktorium,
tenka
gerokai
nusikeikti, nes ne visada rasi
progą tokius „šliužus“ aplenk
ti.
Kai pasiekėm Rahoboth ku
rortinį miestelį, stovintį ant
pat Atlanto vandenyno kran
to, gerokai nustebom: visur
daugybė žmonių, nors jau ant
roji rugsėjo pusė, nors Atlanto
bangos gana aukštos ir vėjas
palyginus
stiprokas.
Vieš
bučiuose ir moteliuose kam
barių jau nebėra, bet priva
čiuose
vietinių
gyventojų
namuose kambarėlį dar gali
ma gauti maždaug už 20 dol.
parai. Yra čia ir lietuvių,
nuomojančių
vasarotojams
kambarius. Turėjau ir vienos
lietuvės — G. Pakulienės adre
są. Bet negi ieškosi tokioje
spūstyje. Gal kitais metais.
Per metų metus pamilusiam
Michigano ežerą ir ypač pavė
singą Karaičių „Gintarą“ Un
ion Piere, Atlanto pakrantėje
radom kitokį vaizdą: daugybė
žmonių, viskas labai sukomercinta, o paūnksmės nuo
karštos saulės kaip ir nėra.
Rahoboth paplūdimyje Atlan
to pakraščiu tęsiasi pusantros
mylios ilgio tiltas, o prie jo
vien krautuvės, restoranai,
barai, įvairių žaidimų vietos.
Tarp tilto ir vandens smėlis, o
už jo ūžia, daužosi Atlantas su
tolumoje matomais jūrų lai
vais. Į šitą Atlanto pakraštį
vasaros metu dažnai traukia
ir Washingtono bei Balti
morės lietuviai kiek atsi
gaivinti žudančiuose vasaros
karščiuose. Bet man, kiek aler
giškam saulei (tai ypač anks
čiau patyriau Floridos Daytonoje
ir
St.
Petersburge),
kažkaip mielesnis Michigano
ežeras su pavėsingais sodais
jo pakrantėse, negu atviras
Atlantas ar Meksikos įlanka.
Tuo tarpu mažytė Delaware
valstija, 30-ties mylių pločiu
prieinanti prie Atlanto vande
nyno, visu tuo plotu nusėta
paplūdimiais ir vasarvietė
mis. Kai turistiniu autobusu
išvažiavom apžiūrėti Rohoboth kurortinio miestelio ir
apylinkių, gidai minėjo visą
eilę garsių amerikiečių pavar
džių, čia turinčių vasaros rezi
dencijas.
O po karšto savaitgalio grį
žimas atgal į sostinę ne taip
jau malonus, nes kelyje bega
lės automobilių, turinčių į
žemyną vėl sugrįžti tuo vienin
teliu 6 mylių ilgio tiltu per
Chesapeak įlanką prie Anapolio. Todėl galima įsivaiz
duoti, kokia kartais čia susi
daro spūstis.

ŽINOVAS VIENAIP,
ŽURNALISTAS KITAIP

Jau kartą esu citavęs, kaip
įvairiais atvejais vertinant

koncertus ar kitas kultūrines
šventes, susikerta žinovų—
kritikų ir žurnalistų—repor
terių nuomonės.
Rugsėjo 20 d. „Draugo“
kultūriniam priede tilpo du
straipsniai
apie
šiemetinį
Šviesos-Santaros
suvažiavi
mą Tabor farmoje, Michigano
valstijoje. Į tuos suvažiavi
mus, kaip žinome, susirenka
mokslinis bei kūrybinis avan
gardas, ir todėl programos įdo
mios, viliojančios savo nau
jumu bei novatoriškumu. Beje
šiemet muzikinė suvažiavimo
dalis įvertinta labai nevie
nodai. Reporteris a. kir. rašo:
„Meninės dalies viršūnę suda
rė prieš tai atlikta Dariaus
Lapinsko „Tolminkiemio kan
tata“, parašyta K. Donelaičio
200 m. mirties sukaktuvėms
paminėti... Prieš tai autoriaus
taikliai
išaiškinta
kompo
zicija atrodė kartu ir moderni
ir paprasta, per daug klausy
tojo nešokiruojanti šiam muzi
kui įprastais ekscesais...“
Tuo tarpu muzikas A. Kučiū
nas tame pat „Draugo“ kultū
riniam priede štai kaip pasisa
ko:
„Žinant,
kad
Darius
Lapinskas geba rašyti įdo
mias ir vertingas kompozici
jas, neturėčiau abejonės, jog
geros inspiracijos valandoje
jis galėtų sukurti Donelaičio
poezijai tikrai atitinkančią
muziką... Šį kartą girdėjau
pakišant ir tokią mintį:
Lapinskas turėtų. dabar save
.dezinfekuoti4! Kaipgi tai? Bū
tent, užuot rašęs muzikėlę šei
mai, užuot žongliravęs muzi
kiniais triukais, imtų ir
parašytų
grynos
muzikos
veikalą, sonatą arba kokią
siuitą...“
Išsiskiria abiejų nuomonė ir
dėl „Ąžuoliuko“ choro Lietu
voje. Reporteris a. kir. paste
bi: „Šeštadienio priešpietis
buvo paskirtas šiandien Lietu
voje ir už jos ribų plačiai žino
mam
„Ąžuoliuko“
chorui,
kurio užgimimą, brendimą,
tikslus ir laimėjimus nušvietė
jo įkūrėjas ir ilgametis vado
vas H. Perelšteinas, pailiust
ruodamas itin puikiai skam
bėjusių irašų magnetofono
juostoje...“
Muz. A. Kučiūnas: „Susirin
kusiems Haris Perelšteinas
pademonstravo
„Ąžuoliuko“
dainavimo ištraukas, įrašytas
magnetofono juostoje. Ir kai
pasigirdo pirmosios dainelės
— „Kur giria žaliuoja“ —
melodija, didžiai nustebau: nei
dainos gaida, nei jos harmo
nizacija
neskambėjo
lietu
viškai, o buvo persunkta kažkokia
svetimtautiška
nostalgija ir sentimentalumu.
(Ši daina, pabrėžė Haris, yra
tapusi lyg „Ąžuoliuko“ him
nu)...“
Nemanyčiau, kad ir
reporteris ir kritikas rašė su
tam tikra tendencija. Beje,
abiejų nuomonės gerokai ski
riasi. Įdomu, kokios suvažiavi
me dalyvavusių ir abu įvy
kius savo ausimis girdėjusių
nuomonės? Gal atsilieps kas
viešuose laiškuose redakcijai?

TURIM KAS LIETUVĄ
IŠLAISVINS...
,,Drauge“
paskelbtoje
informacijoje „Šauliai šaudo“
skaitome: „Tyla. Išgirstame
šaulio ltn. J.B. komandą: ,į
prieš
matomus taikinius
šaudymas4... Sutratėjo šūviai
tokie trankūs ir garsūs, kad
net perkūnas nustojo griausti.
Gal todėl, kad mūsų moterys
šaudė, ir gal todėl, kad jos
gulėjo nuskenduios šlapioje
žemėje. Po jų buvo vyrų eilė,
kuriems duotas tolimesnis
atstumas į taikinius. Jie gal
net drąsiau ir energingiafu
puolė priešais matomus taiki
nius,
drausmingai
klausy
dami ltn. J.B. komandos...“ .

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso. gavus iš jo mokestj. atžymima, iki kada yra užsimokėjęs

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metams
Chicago ir Cook County $40.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
Užsienyje
40.00
Kitur
38 00
Savaitinis
........ • .....
25.00

Los Angeles jauniausieji tautinių šokių šokėjai.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
VEDYBINĖ

TĖVU DĖMESIUI

SUKAKTIS

Vasarai praėjus, vėl prade
dame naujus skautiško darbo
metus. Skautų ir skaučių suei
gos vyksta Šv. Kazimiero para
pijos patalpose tuoj po šešta
dieninės mokyklos pamokų.
Tėvai kviečiami įrašyti savo
vaikus į skautų eiles. Tuo reika
lu skambinti Daivai Jusionienei 714-892-2759 ir Alfredui
Prišmantui 249-2245 arba 2484739.

Rugsėjo 20 d. inž. Vytautas ir
Elena Vidugiriai šventė savo
vedybinio gyvenimo 25-rių
metų jubiliejų. Ta proga jų
dukra Dijana kartu su savo
močiute Aleksandra Vidugiriene Tautinių namų salėje iškėlė
savo tėveliams, sūnui ir mar
čiai puikias vaišes, kuriose
dalyvavo beveik pilna salė
Vidugirių artimųjų bei draugų.
Oficialią programos dalį labai
vykusiai pravedė Dalia
Mackialienė. Buvo daug sveiki
nimų žodžiu ir raštu.
Vytautas Vidugiris yra
vyriausias skautų vadas ir visa
šeima aktyviai reiškiasi kolo
nijos veikloje. Jis dėl savo tak
to ir nuoširdumo yra visų ger
biamas — moka su visais dirbti
lietuvišką darbą.

ATVYKSTA PREL.
JONAS BALKŪNAS
Tautos Fondo garbės pirmi
ninkas kartu su dabartiniu
Vliko vicepirmininku Juozu
Giedraičiu • atvyksta į Los
Angeles ir lapkričio 9 d., sekma
dienį, 12:30 vai. parapijos salė
je padarys viešą pranešimą
apie Tautos Fondo reikalus.
Visa lietuvių visuomenė kvie
čiama dalyvauti.

BOLŠEVIKAI BIJO MIRUSIU
LATVIU VADU
AL. TENISONAS
“Latvijos” laikraščio redak
cijai iš Los Angeles atsiųstas
laiškas, gautas iš Latvijos.
Laiško autorius Viesturs Kal
ninė latvių tremtiniams ži
nomas jau nuo 1977 metų. 1977
m. vasarą Kalninio šeima bu
vo nuvežta į Liepojų, kur čekos
pareigūnai juos tardė už prieštarybinių proklamacijų plati
nimą. Tenka pridurti, kad tar
dymo metu Cekos darbuotojai
Kalninio namo lubose įrengė
nusiklausimo aparatą.
1978 m., kai okupuotos Lat
vijos vyriausybė paskelbė nau
jos konstitucijos apsvar
stymą, V. Kalninė nusiuntė
laišką su pasiūlymais sovieti
nės Latvijos konstitucijos pa
rengimo komisijos pirminin
kui A. Vosui. Laiške jis pasiūlė
į naująją konstituciją įrašyti
paragrafus, kurie priskirtų ly
gias teises krikščionims ir
marksistams, kad latvių kal
ba būtų įvesta kaip pagrin
dinė kalba Latvijoje ir kad bū
tų pripažintos visos tautinės
latvių šventės ir Joninių šven
tė būtų pripažinta švenčiama
diena.
Dabar savo laiške V.
Kalninė išsamiai papasakoja
apie praeito rudens atsitikimą
per Vėlines Miško kapinėse,
Rygoje. Čia dedama ištrauka
iš laiško:
“Einant Miško kapinių di
džiąja alėja, pasiekėme Lat
vijos respublikos prezidento
a.a. Janio Čakstės kapą ir
paminklą. Jau iš tolo matėme,
kad prie paminklo stovi daug
žmonių. Ir mes, išlindę per krū
mus, kurie pasodinti prieš
paminklą, pasiekėme J. Čak
stės kapą. Valandėle stebėjo
me žmones, kurie ten stovėjo.
Tiesiog nuostabu, tiesiai prie
kapo stovi kokie 8-10 vyrų.
Tarp jų stovi įvairūs lankyto-

Turėdami tokią armiją, nuo
kurios šaudymo net „perkū
nas nustojo griausti“, tikėki
me, kad ji ir Lietuvą greit išva
duos. Velniop LB Politinė
komiką, Vlikas, Al ta s, nes jie
nei šaudo, nei į šlapią žolę
nuskęsta...
VL.R.

jai ir dar du milicininkai.
Retkarčiais vienas iš vyrų pa
barstė ant kelių degančių žva
kučių smėlį.Lankytojai, kurie
ateina prie kapo ir nueina, už
dega kaip savo, taip ir jau užgesytas žvakutes. Bet mili
cininkai ir tie civiliai vyrai
lieka stovėti prie kapo. Pama
niau net, kad gal jie J. Čakstės
giminaičiai, bet man nereikėjo
ilgai laukti, kad žinočiau kas
jie tokie.
Ir aš prisilenkiau prie kapo
uždegti užgesytą žvakutę. Ne

• Administracija dirba kas- ■ • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j Vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:3C iki 12:00.
! nių nesaugo. Juos grąžina tik iš

Nuotr. A. Gulbinsko

spėjau dar žvakutę uždegti,
_ r, j ,
.
! anksto susitarus Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien , skelbimų turinį neatsako. SkeI.
kaip man už nugaros vienas
. šeštadieniais j
kaįnos prisiunčiamos gavus
čiupo už apsiausto apykaklės.
8:30 — 12:00.
| prašymą.
Aš susilaikiau nenukritęs. Kai
pažvelgiau, atgal kas mane no
rėjo apversti, pamačiau vyrą
uždavęs į galvą papulkininlabai nesimpatišku veidu, apie
kui. Kiek galėjau suprasti, tad
165 cm ūgio, storulį, apie 50
šis papulkininkis buvo tas vy
metų amžiaus ir su juoda odi
ras su juoda skrybėlė, kuris
prie J. Čakstės kapo griebė ma
ne skrybėlė. Jis stovėjo tartum
nieko neatsitiko, bet pama
ne už apykaklės ir norėjo ap
čiau, kad sujudo keli apie jį sto
versti.
(Nukelta į 5 psl.)
vėję vyrai civiliai. Nieko nesa
kęs, priėjau prie žmonos ir DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
pradėjome eiti šalin nuo J.
Čakstės kapo. Bet kur galėjo
Telef. — SS7-1285
AKTŲ
LIGOS - CHIRURGIJA
me nueiti? Atsidūrėme 8 vyrų
Ofisas:
apsupti, o nuo Čakstės kapo
700 North Michigan, Saite 409
paminklo mus pasitikti sku
Valandos pagal susitarimą
bėjo pora milicininkų ir dar ke
li civiliai. Tarp jų dar buvo tar
Advokatų Draugija
pas. Pasukome tą kryptimi į J.
Cook County Circuit Court Clerk
V ALDEMARAS BYLAITIS
Balažo kapo pusę. Bet mane
HE RUNS THE COURTS
IR
tuoj nustūmė nuo žmonos ir ke
VINCAS
BRIZGYS
LIKĘ A BUSINESS
li vyrai pradėjo man laužti ran
Teisių daktarai
kas už nugaros. Tuo pačiu mo
mentu gavau du smūgius į
2458 W. 69th St., Chicago, Ui.
J Democrat ♦ November 4
Paid tnr l>\ \ll ( <m>K ( «»»niv
galvą. Pradėjau šaukti pagal
/ N
Visi tel. 778-8000
( ili/cns ( ommillvv
bos, nes nesupratau kas jie,
lor Morgan M. I inivv
Valandos pagal susitari nl 4
kad mane taip užpuolė. Šau ■ —— —
—o —n ——I.
kiau — “Žmonės — padėkite —
Tel’ ofiso ir buto: OLympic 2-4159
į pagalbą!” Tad vienas iš jų
DR. K. G. BALUKAS
DR. P. KISIELIUS
mėgino užčiaupti man bumą,
Akušerija ir moterų ligos
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bet susiėmęs, ištrukau iš jų
Ginekologinė Chirurgija
1443 So. 50th Avė.. Cicero
6449 So. Pulaski Road (Crawford
rankų ir šaukdamas pagalbos
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak išskyrus
Medical Building). Tel. LU 5.-6446.
ėmiau bėgti J. Balažo kapo
treč’ 5e?t '12'ik'i 4 vai popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
link. Bet kur tu išbėgsi? Prie
Priima ligonius pagal susitarimąTel. REliance 5-1811
Balažo kapo mane sulaikė keli
DR. WALTER J. KIRSTUK
civiliai ir vėl pradėjo sukti ran
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
, Lietuvis gydytojas
kas už nugaros. Į mano šauks
‘
3925 VVest 59th Street
DR. PETER T. BRAZIS
mą atbėgo du jaunuoliai ir vie
Vai1 pirm antr. ketv. ir penkt nuo 12 4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
na jaunuolė, kurie norėjo man
vak ‘’obpret ir 6-8 vai', vak Treč ir šešt.
2434 West 71st Street
padėti, bet matydami tai nepa Vai ; pirm . antr. ketv ir penkt 1:00 • 5:00 uždaryta
jėgsią, bandė sužinoti mano /ai. popiet, treč. ir šešt tik susitarus
DR. IRENA KURAS
asmenybę ir gyvenvietę. Tai
GYDYTOJA IR CHIRURGE
jiems dar sušukau. Priėjęs mili
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
cijos vyr. leitenantas pasakė,
SPECIALISTĖ
DR. EDMUND E. CIARA
MEDICAL BUILDING
kad vesiąs mane išaiškinti ma
OPTOMETRISTAS
3200 W 81st Street
no huliganiškumą. Vyras, ku
2709 West 51st Street
ris skaudžiai suko man ranką,
Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p p
Tel. - QR 6-2400
ėmė pasakoti milicijos lei Vai pagal susitanma pirmad ir ketv 1-4 ir Ofiso tel. RE 7-1168; rezid 239-2919
tenantui, kad aš su kumščiu ' 7 9 antrad irpenkt 10 4 šeštad 10-3va!
Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801

Re-elect

Finley

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 susitanma

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S Kedzie Avė Chicapo
WA 5-2670 arba 489 4441

6316 South Wa*tara

GR S-SIOO

,

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA

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

įstaigos ir buto tel. 652-1381

Ofiso tel 776 2880. rezid 448 5545

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel HE 4 2123. namų GI 8 6195

1407 So. 49th Court. Cicero. III.

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA

| Mala Bank

8S6-6B75

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt

I

373-6838,

DR. FRANK PLECKAS

Gydytojas ir Chirurgas

64th and So. Westem Avenue

383-4483.

Ofs PO 7 6000. Rez GA 3-7278

DIPLOMATE, AMERICAN BOARTT
OF FAMILY PRACTlCE

S MARQUETTE NATIONAL BANK

TeL

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

ODOS UGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitanma

Instead of Thureday evenings

1185 Dundee Avė.
Elgin. III. 60120
___ Valandos pagal susitarimą.

Dr. ROMAS PETKUS

DR. K. A. JUČAS

Open Frid&y evenings. 5 P. M to 8 P M.

Namų 584 55^7

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
J 0KS A

Open 6 days a week

Ofs. 742-0255

Ofiso tel. - 582-0221

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
valandos pagal susitarimą

„ I
Tellers |

Vai . pirmad antrad . ketvirtad irpenktad
3 iki 7 v p p Tik susitarus

Dr. ALGIS PAULIUS

3907 VVest 103rd Street

7 Drive-in

2454 VVest 71st Street
(71-mos ir Campbell Avė. kampas)

ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA

Valandos pagal susitarimą
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel - BE 3 5893

Kun. V. Bartuška laiko šv. Mišias Los Angeles ateitininkų vadovams
bei stovyklautojams. Patarnauja Darius Gedminas ir Linas Brinkis.
Nuotr. Vitos Polikaitytės

DR. J. MEŠKAUSKAS

DR. A. B. GLEVECKAS
Specialybė Akiu ligos

i

metų 3 mėn.
$15.00
$22.00
15.00
22.00
22 00
15.00
20.00
13 00
15.00
—

26$9 W 59 St. Chicago
476 2112

Vai pagal susitanma Pirm . antr. treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
Vai pirm antrad . ketv ir penktad 2 5 ir
6 7 — iš anksto susitarus
Ofs tel 586 3166: namų 381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
mrm . antr ketv ir penkt
2_— 7) šeštadieniais pagal susitąnma
Vai
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Komunizmui pavojingi jų

DARBININKŲ STREIKAI
Pirmiausia išsiaiškinkime,
kaip
komunistai
supranta
streikus. “Mažoji lietuviškoji
tarybinė enciklopedija” (III t
313 pusi.) streikus laiko kapi
talistinių kraštų darbininkų
privilegija ir juos taiR aptaria:
“Streikai — darbininkų ar
tarnautojų atsisakymas dirbti,
kol įmonių savininkai ar vy
riausybė nepatenkins jų ekono
minių ar politinių reikala
vimų. Tai viena pagrindinių
kapitalistinių šalių prolerariato klasinės kovos formų...
Pagal pobūdį streikai būna
ginamieji — jais priešinimąsi
kapitalizmo išnaudojimo didi
nimui; puolamieji — reika
laujama pagerinti darbo ir
gyvenimo sąlygas; klasinio
solidarumo streikai — darbo
sustabdymu remiami kitų įmoTC nių;
demonstraciniai
—
reiškiamas protestas. Per streiZT" kus dažnai vyksta demonstracijų... net ginkluotų susirė~ mimų.” Ta pati MLTE šitaip
vertina streikus: “Masiniai
ekonominiai ir politiniai strėl
ių kai kėlė liaudies revoliucines
nuotaikas, ugdė ir stiprino
darbininkų frontą prieš kapi
talistinių monopolijų vieš
patavimą” (315 pusi.).
Atrodo, kad sovietinėms
enciklopedijoms streikų for
mulavimą reiks iš naujo kitaip
suformuluoti, kai streikai pra
dėjo reikštis komunistinėse
šalyse ir kai jie tapo darbo
liaudies judėjimu ne prieš
~kapitalistinius
fabrikantus,
kurie jau seniai likviduoti, bet
- prieš jų vieton stojusią komu— rristinę santvarką ir prieš
komunistų partiją. Liaudis
prieš “liaudies valdžią”.
*

kiekvienas
pasireiškęs jos
pamatuose plyšys nebesugydomas ginklo jėga, kaip bu
vo Stalino laikais. Blogiausia,
kad komunistų pažadai sukur
ti “žemėje rojų” ir “aukščiau
sią gyvenimo standartą pa
saulyje” liko tiktai utopija, kai
Lenino
sukurtoje
socialis
tinėje imperijoje viešpatauja
didžiausias maisto produktų ir
apyvartos prekių trūkumas.
/

RADARO “AKIMIS”NEMATOMI LĖKTUVAI
Kiti skraidantieji kūnai ne tik mėginami, bet ir skraido
daugiau kaip dvejus metus.

Reikia tikėtis, kad su šių ži
nių paskelbimu viešumai ne
vien tik stengtasi pakelti pre
zidento J. Carterio išrinkimo
galimybės. Man, asmeniškai
atrodytų, kad šios žinios yra
autentiškos. Galimas daly
kas, kad dar ne visos kliūtys
nugalėtos, kad “slapukas” ga
lėtų išvysti dienos šviesą. Vi
sokiu atveju laisvasis pa
saulis gali tik džiaugtis, kad
“nežiūrint
bolševikinių
ginklų kiekybinės persvaros,
laisvieji dar tebeturi paslėpę
skrybėlėje keletą triušių, ku
rie sunaikins bolševikinius
tankus.”

Šių metų rugpjūčio 11 d.
BR. AUŠROTAS
tvirtinti, kad naujieji lėktuvai
visiškai išardys ir išves iš ri
savaitraštyje “Av. Wk. ir Sp.
liam Perry beveik primygti laikraščių korespondentu ir
kiuotės esamas priešlėk
Tech.”, o po trijų dienų taip
nai aiškinęs B. Šemmer, jog redaktoriumi. Spėliojama, kad
tuvines - priešraketines gyny
pat ir dienraštis “Washington
paskelbsimos
žinios
jau nematomųjų lėktuvų išviršinė
bos si temas, kokios šiandien
Post” išvilko dienos švieson
nesančios taip baisiai slaptos, forma ir medžiagos iš kurių jie
yra
išrikiuotos didiesiems mies
vieną iš slapčiausia laikomų
kad jų nebūtų galima aprašy pagaminti yra visiškai skir
tams
ir pramonės centrams
kariškų išradimų — ištobuli
ti jo redaguojamame mėnraš tingi nuo žinomųjų pavyz apsaugoti”.
nimų: esimą naujausio stra
tyje, “Armed Forces Journal”. džių. Neabejojama, kad nei
Toliau teigiama, kad
teginio
lėktuvo,
angliškai
Ir tiktai, šio žurnalo rugsėjo karštį, spinduliuojantį iš “Stealth” tipo lėktuvas esąs
vadinamo “Stealth” kurio, “lyg
mėn. laidoje, šiai temai skir variklių nei metalo medžiagos
♦
vienas iš trijų svarbių prasi
kokios dvasios net viską
tame straipsnyje, galima skai negali susekti infra - rau
veržimų ginklavimosi techni
Lenkija, po Rytų Vokietijos, matančios radaro akys nega
tyti šį užvardinimą: “Nema donieji spinduliai. Esą gali
koje per pastaruosius kelerius IŠDRASKYTI VARGONAI
turi aukščiausią gyvenimo linčios matyti”.
tomas Amerikos lėktuvas jau mas dalykas, kad “tas-nema
metus. Galimas dalykas, kad
standartą
komunistinėje
Kai šias paslaptis, lyg tyčia skraido daugiau kaip dvejus tomasis pats iš savęs
palyginant jį (lėktuvą) su ki
imperijoje, aukštesnį net už pa paskelbtas,
išgirdo
visuo
Kad Latvijoje vėl viena baž
metus; keli taktiniams uždavi spinduliuoja tokią stiprią ener
tais modemiškais ginklais, jis nyčia mažiau ir išplėšti var
čius Sovietus. O tačiau jos menė, “tai tuomet neliko kitos
niams tinkami lėktuvai jau giją, jog savo skridimo kelyje
galįs būti pats svarbiausias: gonai, praneša „Literatūra ir
darbininkai streikuoja prieš išeities ir Gynybos ministrui
jis panaikina prieš jį nukreip
gaminami dirbtuvėse.”
net svarbesnis už “Cruise mis- Mokslas“ birželio 20 d.
komunistų sukurtą valstybinį Harold Brown, kaip sušaukti
tų oro gynybos elektro
sile”, kurią JAV vyriausybė numeryje.
kapitalizmą ir jo atneštą dar Pentagone spaudos konferen
magnetinių spindulių tiks
Jau nuo 1978 m.
laikė pačiu revoliucijoniebo klasės išnaudojimą. Kyla ciją ir apie šį reikalą, kiek lei
„Ir nežymus Kuršo baž
lumą, ir jo susekimas pasidaro riškiausiu technologišku pa
JAV kariškoji vadovybė iš
didelė pagunda ir kitų komu džia visų paslapčių neišplenytkaimis Puzė turėjo savo
neįmanomas”, spėliojo mėn
gerinimu šios paskirties gink
nistinių šalių darbininkams pėjimas, paaiškinti sostinėje leido milijonus dolerių, ban
istorinį paminklą — Puzės baž
raščio redaktorius.
lavimosi baruose. Jis galįs
streikuoti.
Tai
jausdamas susibūrusiems visokiems žur dydama šiuos ligi dabar žino
nyčios vargonus. Dar prieš
Vienas aukštas Gynybos ru
būti net svarbesnis už aukštos metus, bet dabar nebeturi.
Rumunijos valstybės ir ko nalistams. Ir tai įvyko š.m. miems
elektroniniams
—
jos valdininkas paneigė JAV
energijos - laser ginklą.
munistų partijos galva N.- rugpjūčio antroje pusėje”, ra radaro sekimo metodais suse
Taip dažnai atsitinka: verty
sostinėje skleidžiamus gan
Ceausescu atidėjo suplanuotą šoma spaudoje.
kamus
“nematomus
lėk
bes
matome kituose rajonuose
dus, kad “girdi, Pentagonas iš
valstybinę išvyką į Jordaniją
Ilgų metų pastangos
Gynybos ministras toje kon tuvus”. Jie privalo patenkinti
ir
miestuose,
bet apie vietos
rado ‘nematomus’ dažus...”
ir ėmėsi saugumo priemonių. ferencijoje pasigyrė, kad “nuo dviejų paskirčių uždavinius:
Suprantama, kad “nemato kultūros vertybes mažai tesi
Tai esanti nesąmonė. Reikia
Savo partijos pareigūnams dabar SSSR planuotojai pri vieni jų valdomi žmogaus ran
sutikti, kad šiam techniškam mojo” lėktuvo masiškai gamy domime. Gal ir daugelis Puzės
įsakė sustiprinti “savikritiką” valės gerokai pamankštinti kų, kiti kontroliuojami auto
prasiveržimui įvykdyti padėjo bai dar neatėjo laikas. Pen gyventojų nežinojo, kad jų baž
ir daryti viską, kad rumunai savo smegenis, kad suvoktų,, matų — lakūnų. Nors šiems
ne koks nors triukas, bet dau tagono žinovai sako, kad “šis nyčioje yra vertingas instru
darbininkai nestreikuotų.
ką reiškia šis paskutinis JAV bandymams skirtų lėktuvų
mentas, padarytas prieš 136
Čekoslovakijoje buvo snimta technikos šuolis”, džiaugėsi, ir yra buvę pagaminti keli mode gelio žinovų nepavargstan- lėktųvas pasieks” vartotoją”
čios pastangos ir pasišventi t.y. karo aviacijos bazes — metus. Šiuos Puzės vargonus
11 vadinamosios 1977 m. Char- ne be pagrindo, H Brown.
liai, bet jais skraidė tik kele
aerodromus greičiau negu to pastatė 1844 metais Liepoj aus
mas.
tos narių, jų tarpe du • buvę
Dėl šios gyvybiškai svar tas šioms paslaptims ištikimų
kiems naujiems ginklams įves vargonų meistras C. Herministeriai — Hajekas ir bios JAV gynybai paslapties lakūnų - pilotų.
ti į rikiuotę tekdavę laukti nuo mans. Iš jo vargonų dirbtuvės
Mižiniškos svarbos
Kadlecas vien todėl, kad jie iš išvilkimo į spaudos puslapius
Teigiama, kad naujieji
7 Ūgi 10 metų”. Šiuo metu keli yra išėję daug vargonų Lat
laimėjimas
reiškė savo solidarumą Danci didžiai užsirūstino GOF kan lėktuvai (nematomieji) yra vi
pavyzdiniai “nematomieji vijos bažnyčioms, pvz., Liepo
go darbininkams.
didatas į prezidentus Ronald siškai skirtingi nuo dabarti-’
Straispnyje nurodoma, kad modeliai” yra gaminami nau jos, Kuldigos, Kandavos,
Pačių Sovietų spauda apie Reagan. Prieš keletą savaičių, niT' modelių: prie jų išvystymo Gynybos
m-jos pareigūnai
Zlėku, Balgalės ir kt. Bet Puzės
jiems bandymams.
streikus Lenkijoje daug nerašė, kalbėdamas
susirinkusiems ir gamybos tebuvo prileistos taip pat nepersistengė, aiškin
Žinoma, jau gal du dešimt vargonai buvo vieni iš pirmųjų
o kai vis dėlto tokio fakto užty biznio atstovams Jacksonvil- tik 4 ar 5 šios srities bend dami mėnraščio redaktoriui
mečiai, kai JAV Karo avia C. Hermano dirbtuvės ir gerai
lėti negalėjo, visą nesėkmę le, Floridoje, R. Reagan kal rovės.
kokie sėkmingi buvę ban
cijos priešlėktuvinės apsau išsilaikė iki mūsų dienų. Daug
suvertė “kapitalistinių kraštų tino JAV vyriausybę, ypač
Gynybos m-jos pareigūnai dymai su šiuo “slapuku”. Tų
gos žinovai sukaupė daug lėšų tokių vargonų Latvijoje jau
agentams”. Tuo pačiu laiku į prezidentą J.
Carter “už griežčiausia atsisakė ką nors pareigūnų nuomone, “be jo
ir žinių šiam lūžiui pasiekti. nebėra. Ir dabar dar vienu
pramoningiausias savo kraš
Amerikos saugumo išstatymą daugiau aiškintis su minėtų kios abejonės šiandien galima
Kai 1977 m. dabartinis JAV mažiau.
to sritis pasiuntė eilę paty į neabejotiną pavojų, paskel
1979 m. vasarą vargonų
Gynybos ministras H. Brown
rusių agitatorių bei aukštų par biant spaudai šias svarbias
speciahstai
apžiūrėjo vargo
ir jo naujieji technikos pa
Ne vien komunistinėje tijos funkcionierių. Taip paslaptis”.
tarėjai peržvelgė esamus “tech nus ir konstatavo, kad jie te
Lenkijoje streikuoja darbinin politbiuro narys Kirilenko pa
nologijos pagrindus” tai su bėra tvarkoje ir tinka naudoti.
kai. Š.m. viduryje užsienį pa reiškė Belgrado srities darbi
Kaltinimai
neveikia
♦
vokė šio naujo, “nematomojo Turint jau liūdnus patyrimus,
siekė žinios, kad Sovietų ninkams (prie Ukrainos sie
.lėktuvo” nepaprastą reikšmę patarė bažnytkaimio vado
Nežiūrint
R.
Reagan
’
o
kal

automobilių pramonės centre nos), kad bus imamasi
ginklavimosi rungtynėse su... vybei rūpestingai sustiprinti
tinimų, jog JAV vyriausybė
— Togliati mieste sustreikavo priemonių pašalinti maisto ir
pagrindiniu
žmonijos priešu! bažnyčios durų užraktus ir
“tyčia
atidengė ‘vogčiomis
170,000 darbininkų ir, pro kitų reikiamų dalykų trū
(bedieviškuoju, komunistų saugoti šį istorinį instrumentą
skraidančio’ Stealth lėktuvo
testuodami dėl blogo aprū kumus.
kontroliuojamu,
barbarišku nuo piktadarių. Patyrėme, kad
Į Celiabinską (Uralan), kur paslaptis, kad J. Carter tuo
pinimo maistu, neatbyko į dar
bažnytkaimio taryba buvo
pasauliu — aut.)
būdu laimėtų dar vienai ka
bą. Gatvėse siautė chaosas, yra labai svarbi Sovietų
Ir taip nuo 1977 m., kai nau suplanavusi bažnyčioje įreng
dencijai
prezidentinius
rin

nes, reikalaudami algos pa pramonė su daugybe dar
ji v-kai perėmė Pentagono va ti koplyčią. Sumanymas geras
didinimo, streikavo ir miesto bininkų, buvo pasiųstas polit kimus”, Pentagono vadovybė
džias, sparčiu žingsniu pra ir vargonai galės būti praktiš
autobusų šoferiai. Po poros die biuro narys — kandidatas ir toliau aiškino šias paslaptis
dėtas
šio
“slapuko” kai panaudoti.
nų, protestuodami dėl mėsos ir Solomencevas. Jis įpareigojo “Washington Post” ir “Armed
Š.m. gegužės mėn. dar su
tobulinimas. Prie šių darbų
pieno produktų parduotuvėse vietinius komunistų vadus Forces Journal” žurnalistams
skatinimo ypač daug prisidėjo grįžome į Puzę. Akims atsi
trūkumo, darbą nutraukė ir sustiprinti vietinę žemės ūkio Georged Wilson ir Benjamin
Šemmer.
Gynybos ministro pavaduoto vėrė liūdnas vaizdas. Su
20,000 Gorkio miesto au gamybą, įskaitant privačius
jas technikos reikalams dr. laužytos, sulenktos, išmėtytos
Pastarasis
ilgokai
abejojo
ar
tomobilių fabrikų darbininkų. kolchozų sklypininkus. Ei
William Perry. Šiems nau vargonų dūdos. Gal čia pasi
Jš viso Sovietuose gegužės nama šūkiu: “Komunistų nebūtų nusikaltimas skelbti
jiems
ginklam.' ištobulinti bu darbavo brangenybių ieško
mėnesį streikavo 200,000 partijai vistiek kur kviečiai žy šias slaptas žinias spaudoje.
„Svečiai darbininkai“ Hamburge, Vak. Vokietijoje. Atsiradus bedar
vusi paskirta “aukščiausio pir tojai, bet tikriau, kad savo
Tačiau, kaip rašoma “Human
di...”
darbininku.”
bių kyla reakcija prieš užsieniečius darbininkus. Pasigirsta šūkių:
mumo pakopa”, su beveik pasilinksminimui dūko ir šėlo
„Ausiaender raus!“
Tam tikrų apsaugos prie Events” #38, (IX.2O.) “Pen
Togliati miestas pavadintas
„didvyriai“.
A. T.
neaprėžtu biudžeto.
1965 m. mirusio italų komunis monių ėmėsi ir Rytų Vokie tagono R & D bosas dr. Wilkomunistų
vadeivos.
tų partijos vado Togliati var tijos
Sutinku A. Augustinaviečienę, su kuria pažįstamas kurių žmogus nori išvengti, o jų išvengti negali, tiki
du. Buržuazinės Italijos gar Masiniuose mitinguose komu
dar iš studentavimo laikų. Ji siūlo pasikalbėti su netiki, kad taip bus, kad jų išvengsi, nes vaidenasi
susis automobilių koncernas nistų partijos, vyriausybės, ka
vyru, jis stato dr. Tamošaičiui namus — apartmentą. anie „geri laikai“, kada joms galėdavai atsispirti.
“Fiat” ten 1967 m. pastatė riuomenės ir saugumo poli
Pasikalbu. Laikyk dailidės egzaminus — pataria jis. Statan; šią Clevelando bažnyčią aš jau tapau tikru
automobilių
fabriką, kuris cijos vadai — generolai pasakė
Aš, ardamas padėjau statyti tėvui kluoną ir Vokie dailide (carpenter), nors egzaminus išlaikiau anks
pradėjo gaminti “Fiato” fir darbininkams, kad “nereikia
tijoj mokiausi darbo. Su įrankiais esu apsipažinęs, čiau, bet dabar perpratau visą darbą. Mat kiekvienas
mos lengvąsias mašinas, tik pasiduoti 'lenkiškoms provo
tada galėčiau dailide (carpenter) dirbti. Einu į uniją, dalykas įsminga žmogun tik per tam tikrą laiką, kai
tai kitu — “Lada” — vardu. Vė kacijoms, kurias ten sukėlė
pasisakau, kad mano tėvas carpenter, nuo jo esu kiek pajunti, kad jis yra savas.
liau gamybą išplėtė ir italai fašistai”. Nežiūrint to, keli
darbo pramokęs, bet karpenteriu nebuvau. Egza
labai daug prisidėjo ne tiktai šimtai susisiekimo darbininkų
minuoja. Egzaminus išlaikau. Susimoku už egza
Mano tikra specialybė
prie automobilizmo išplitimo Berlyne buvo sustreikavę.
IGNAS MALĖNAS
minus
ir
sumoku
mėnesinį
įnašą.
Sumoku
paskutinį
Sovietuose, bet ir prie jos kari
Neramumai Lenkijoje, kaip
Kai žmogus esi gyvenimo priverstas dirbti ne
dolerį. Bet laimingas, kad gausiu darbą.
nės galybės stiprinimo, nes, žinia, nesibaigia. Komunis
vieną, bet daugelį specialybių tai gali suabejoti, kuri
Togliačio fabrikams gami tinė valdžia pasižadėjo paten
specialybė yra tavoji. Man šį klausimą sukelia dau
nant lengvuosius automobi kinti darbininkų reika
gybė darbų, kuriuos teko gyvenime dirbti. Pradėjau
Bažnyčios ir apartmentai
lius, kiti Sovietų Sąjungos lavimus, tačiau praktika rodo,
mokyti dar būdamas 10 metų (mokytojo priverstas),
automobilių fabrikai galėjo kad jų nevykdo ir nevykdys.
Gavęs dailidės teises, skubėjau pas inžinierių J. nes atsisakė priešingu atveju išduoti pradž. mokyklos
atsiduoti karinių sunkvežimių Vyriausybė ir partija siunčia
12
Augustinavičių. Jis patarė, drąsino, tegul dabar pažymėjimą, buvau ūkininkas, žvejas, mokytojas,
ir kitų karinių reikmenų gamy naujus agitatorius, kurių
duoda progą ir padirbėti, nes Tamošaičio apart- mok. semin. mokytojas, gimnazijos direktorius,
Laukiu pusę metų, beveik metus — atsakymo
darbininkai neklauso, nes turi
bai.
mentas toli gražu dar nebaigtas, tik įpusėtas. Ten departamento direktorius, un-to dėstytojas, dailidė,
nėra. Vėl vykstu į konsulatą, pasiėmęs du pokelius
Togliačio fabrikus aptar- šavo tikruosius vadus.
dirba dar vienas lietuvis Jankauskas, dabar dirb vadovėlių rašytojas (22 vadovėliai). Jau tada su
cigarečių. Einu pas sekretorė — vokietaitę. Konsulas
Kad
darbininkų streikai
nauja italų inžinieriai ir tech
pakeistas. Šis palankesnis, bolševikam nepatai sime du lietuviai ir pats kontraktorius J. Augusti- mažyliais susigyvenau ir nutariau nuo jų nesi
nikai. Kol jie dirba — dirba ir nepersimestų į kitas komu
navičius. Pastebėjau, kad formanas man parenka traukti. Mokykloje gilinausi į metodikas. Jos kaip
įmonės, bet kai jie išvyksta nistines šalis, Lenkijos komu kauja. Manau, jūsų klausimas bus išspręstas tei tokius darbus, kurių kiti nenori, tai racionalu, man karas privertė vadovėlius tobulinti, kurie paly
atostogų į Italiją, sustoja ir ga nistų partijos naujasis šefas giamai, pajudės. Atsineša mano blanką. Raudonu naujokui tai praverčia, nes manęs nelepina. Reikia ginamai su turėtais, buvo žymiai tobulesni, anuos aiš
„Įžeistas
mūsų draugas“!
Kania pasiuntė pustuzinį dele pieštuku parašyta:
myba.
kiai prašokę. Čia žymiai padėjo sekimas vakarų ir
priprasti prie biauriausių sąlygų.
Netrukus
gavau
kvietimą
atvykti
į konsulatą į
Jau fabriko statybos metu gatų į kitus Rytų Europos kraš
Baigus Tamošaičio apartmentą pradėta tuojau mūsų tautinis atgimimas.
ten dirbę italų technikai, mon tus ir į Jugoslaviją. Jie turi Schveinfurtą.
statyti Clevelando Naujos parapijos bažnyčia, nes
Atbudusi Lietuva aiškiai nusisuko nuo Rusijos ir
Atlikęs visą procedūrą, konsului pasakiau ir šią
teriai ir kiti specialistai, du įtikinti tų kraštų darbininkus,
architektas dr. Kudokas baigė ruošti projektą. Sta pradėjo bendrauti su Vakarais. Tam buvo ir susi
kartu streikavo, reikalaudami kad “Lenkijoje nieko ypatinga istoriją. Konsulas nusišypsojo ir tarė: „Linkiu ir tant šią bažnyčią, aš jau stipriai susigyvenau su dariusios sąlygos: Rusija tuo metu skendo anarchi
algos padidinimo ir darbo neįvyko”. Bet tai netiesa. Iš tie toliau ginti savo nusistatymą!“
Augu8tinavičium ir tapau jo patikimu statybininku. joje, o Vakarai rodė gyvastingumo atgimti. Tad pasi
valandų sutrumpinimo, kas ta sų padėtis yra labai rimta ir
Sąžiningas darbas ir atviras darbas mus jungė. Jo rinkta tik ši kryptis. O daugybė jaunimo karo metu
Amerikoje
da labai jaudino sovietines komunistams pavojinga. Vis
siūlymas tapti formanu mane juokino, nes buvau jam buvo pasirinkę aukštuosius mokslus eiti Vakarų uni
įstaigas ir jų profesines są daugiau kalbama, kad Mask
Atplaukėm į Bostoną. Čia pasitiko vyriausioji dėkingas už atvirumą ir artimumą. Tai buvo tikresnė versitetuose. Šitai ir nulėmė atgimstančiai Lietuvai
jungas, keliant baimę, kad Ši va galinti užimti Lenkiją. Tą sesuo Morta ir duktė Phylis. Automobiliu pasiekėm draugiškumo išraiška.
pasukti Vakarų, o ne Rusijos kryptimi.
“kapitalistų išnaudotojų darbi teigimą patvirtina faktas, kad Waterburį, bandėme įsikurti. Aš ir žmona tuoj ėmėme
Prasidėjo bažnyčios statyba Putname, Conn.
Kalbamą kryptį galima paremti ir psichologiniu
ninkų liga” gali užkrėsti ir “la Sovietai prie Lenkijos sienos ieškotis darbo. Bet ne taip lengva jį susirasti. Pasi Seserim Nekalto Prasidėjimo ir grandiozininė staty motyvu — rusas tik iš pradžių rodo lipšnumą, o
bai
progresyvias
socialis- yra sutraukę stambias karines tarę su žmona, atvažiavome pas jos seserį į Cleve- ba seserim kazimierietėm prie Philadelphijos. paskui prašiepia dantis, nes jau viskas baigta, tu
tiškas darbininkų mases.”
pajėgas, lygiai kaip prieš landą.
Kadangi su kontraktorium buvau susigyvenęs, tai nepabėgsi, galiu daryti, ką noriu. Taip rusas elgiasi
Daugelį kartų streikų grėsmė Vengrijos ar Čekoslovakijos
Čia ne taip lengva buvo įsikurti taip pat, nes tuo jose taip pat dirbau. Teko dalyvauti ir keliose smul su atskirais individais, taip sudoroja net tautas, kurių
ar
jų
pasireiškimas kėlė okupaciją.
. .
metu nauju darbų nebuvo, o atvykėliams sunku juos kiose statybose, kurios trukdavo trumpą laiką. Visa yra paglemžęs nemaža. Juk kitaip imperijos
nerimą Sovietų valdžiai, nes
' *’
r'”*
•
’ •
' ’
-i
Md<*. kad senatvėje lengvai nririmeta įvairios ligos, nekuriamos___________ .(Pabaiga)________________ ___
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ŽVAIGŽDES PALIEKAME NAMUOSE

JUOZAS MASILIONIS

Dr. Elona Vaišnienė skaitė dvi
paskaitas “Prezidento komisija
svetimoms kalboms ir tarptauti
nėms studijoms”. Ji, būdama tos
komisijos aktyvi narė, gerai susi
pažino su jos darbais ir užsimoji
mais. Tos komisijos tikslas — iš
ryškinti kitų kalbų ir kultūrų
reikšmę JAV gyvenime. Į šios
apimties rėmus įeina ir mūsų li
tuanistinės mokyklos.

— Pone vadove, girdėti užuo
minų, kad yra ruošiama sporti
ninkų išvyka Australijon. Gal
galėtumėte tuo klausimu pla
čiau pasisakyti?

Zigmas Žiupsnys

gal permažai apie sportuojantį
jaunimą kalbame, bet jis yra lie
tuviškas, auga, bręsta lietuviško
je aplinkoje ir ugdome fiziškai
ir dvasiškai sveikus lietuvius.

—. Kiek iš viso sportininkų
vyksta, kokios komandos ir kaip
.— Tai nešate sunkią išvykos sudaromos išvykai rinktinės?
organizavimo naštą. Ar turite
— Turiu pažymėti, kad šį kar
tąlkininkų šiam darbui atlikti?
tą žvaigždes paliekame namie.
— Talkina organizacinis komi Nebus vadinamų “stars”, o tik
tetas, kuri sudaro SALFASS centro jaunų vyrukų, berniukų ir mer
valdybos žmonės — Pranas Ber gaičių reprezentacinės koman
neckas, Mindaugas Leknickas, dos. Išvykai sportininkų atran
Algirdas M. Bielskus, Sigitas Kra ką daro SALFASS. Vyks mergai
šauskas, Antanas Liudžius, Jo čių tinklinio, berniukų krepši
nas- Nešukaitis, Algimantas Ba- nio komandos po 8 žaidėjus, vy
rų tinklinio komanda iš 7 žaidė
neiis ir Mečys Empakeris.
jų.
Be to, reprezentuosime lauko
Sportininkų išvyka nėra
tenisą
su viena mergaite ir vienu
tik vien SALFASS reikalas, jos
berniuku.
rūpesčiais turėtų gyventi ir PLB

— Ar yra sudarytas žaidynių
ir JAV LB bei Kanados LB. Ar ti
planas,
kur ir kada žaisite?
kitės ir jūs iš LB efektingesnės
paramos?
— Tuo reikalu, kaip minėjau,
— Turiu apgailestaudamas pa rūpinasi Australijos lietuvių spor
žymėti, kad jūsų minėtos insti to sąjunga. Numatoma stabte
tucijos sportininkų išvykai Aus lėti dviem dienom Sydnėjuje, ta
tralijon nedaug ką pažadėjo. da su Sydnėjaus lietuviais skren
PLB valdyba sportininkų išvy dame į Adelaidę, į Lietuvių die
kai Australijon pritaria ir remia, nas, grįžtant aplankysime Mel
bet tai moralinė parama. Finan burną, Gelongą ir Camberą. Vi
sais parėmė tik 1500 dol. Kas, ži sose vietose turėsime žaidynes.
noma, palyginus -kitų išvykų iš Žinoma, teks susitikti ir su aus
laidomis, sudaro juokingai mažą traliečių komandomis.
sumą.JAV LB krašto valdyba, va
— Kaip išvykos vadovo, kokie
dovaujama Vytauto Kutkaus, pa yra jūsų šios dienos rūpesčiai ir
žadėjo talkinti lėšų telkime, va viltys?
jų vykdant visose LB apylinkėse
— Laukiu nuoširdžios talkos iš
visoje Amerikoje. Vajus priklau
LB, Fondų, organizacijų, vyk
sys nuo apylinkių iniciatyvos.
dant šį sunkų išvykos uždavinį.
Tačiau čia bendruomenininkai
Jeigu nuoširdžiai visi pajudėsi
turėtų parodyti daugiau ryžto,
me, darbus paremsime auko
aktyvumo vajų . vykdant Žmomis, užtikrinu, išvyka ir mūsų
nės^paprastai yra nuoširdžiai dos
jaunieji sportininkai gražiai re
nūs/.tik reikia j juos kreiptis. Ti
prezentuos lietuvius išeivijoje. Ti
kiu,, kad krašto valdybos talka
kiu, kad mano prašymą išgirs lie
bus našesnė.
tuvių visuomenė. Visas viltis de
— Užsiminėte apie lėšas. Tai du į lietuvius, kurie ne kartą sa
didžiausias rūpestis. Kiek išlaidų vo skatiku rėmė didžiuosius už
pareikalaus ši kelionė, kokią nu mojus, kongresus, šventes, suva
matę sąmatą?
žiavimus. Jaunųjų sportininkų iš
—. Kelionės išlaidų samata vyka Australijon taip pat reikš
46,000 dol. Turiu įsakmiai pažy minga ir prasminga lietuvybės
mėti, kad vykstą sportininkai, dau išlaikymui. Tad su viltimi gyve
giausia nepasiturinčių
šeimų nu, tikėdamas, kad ir šią proble
vaikai, patys apsimoka pusę ke mą išspręsime sėkmingai.
Išvykos vadovas Zigmas Žiups
lionės išlaidų, ko, manau, nedaro
kitų išvykų dalyviai. Mes neno nys visa širdimi atsidėjęs rūpina
rime būti sunkiausioji visuome si sportuojančiu lietuvių jauni
nės našta. Tad mums tenka su mu.
telkti dar 23,000 dol.
Jurgis Janušaitis
— O gal Australijos lietuviai
, Žmogus nieko negalėtų pada
galėtų išvyką paremti finansiš
ryti,
jeigu jis lauktų tol, kol ga
kai?
— Mūsų globa rūpinasi Aus lės užplanuotą dalyką taip pa
tralijos sporto sąjunga, tačiau be daryti, kad niekas jame nerastų
jokių finansinių įsipareigojimų. netobulumo.
Kard. Newman
Taigi ir paramos iš jų nelaukia
me.
— Konkrečiai, kaip manote li
kusią sumą sutelkti?

— Pirmiausia tikime į gerą
mūsų tautiečių valią. Manome,
kad j spalio mėn. tam reikalui
vykdomą vajų nuoširdžiai auka
atsilieps visi Amerikos ir Kana
dos lietuviai. Prašome visų lietu
viškų organizacijų, kurios savo
ižduose turi kartais ir nemažas
sumas pinigų, paremti stambes
nėmis aukomis. Prašome Lietu
vių Fondus Amerikoje ir Kana
doje, kad ir jie savo duoklę ati
duotų. Noriu pažymėti, kad ne
tik daina, žodis, bet ir sportas iš
laiko ir ugdo jaunose generacijo
se lietuvybę. Tad kodėl vienus
globoti, o kitus, kaip jaunus spor
tjninkus, turėtume pamiršti. Mes

SOPHIE BARČUS
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos Iš WDPA
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki
penktadienio perduodama nuo 4 vai.
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią
stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais
nuo 8:30 iki 9:» vai. ryto.
Telef. 434-2413
1490 AM
7159 S. MAPLEWOOD AVĖ.
CHICAGO. ILL. 60629

įlankų ar kanalų. Tik įėjus į kie
mą — kairėje pagrindinis vasa
rotojų pastatas, bu v. gimnazijos
bendrabutis ir pati gimnazija.
Dar kairiau yra keli mažesni pa
statai, baseinas. Toli dešinėje —
lyg seno dvaro rūmai. Kur baž
nyčia? jos niekur nesimato. Ji
įkomponuota į to dvaro pastato
nugarą. įeini į rūmus ir po kelio
likos žingsnių patenki į didžiu
Pirmuosiuose tos komisijos po lę ir meniškai išpuoštą bažny
sėdžiuose daugeliui tos komisijos čią. Po bažnyčia yra didelė suve
narių paaiškėjo, kad Amerikoje nyru krautuvė. Gaila, ją atra
vyksta švietimas, daugeliui iš vi dau tik po to, kai miestelyje prisi
pirkau paties miestelio atvirukų
so nežinomas. Etninių grupių
švietimas buvo suprastas siaurai ir išsiuntinėjau, o čia gražiausi
— kaip juodųjų ir ispanų kil pranciškonų sodybos vaizdai ne
mės žmonių švietimas, jų ang brangiose atvirutėse. Senasis pa
lų kalbos žinojimo pakėlimas. statas priekio dešinėje turi me
Apie kitų etninių grupių, jų tar dį, apverstą aukštyn šaknimis. Iš
šalies atrodo, lyg krūmas, o įėjus
pe ir apie lietuvių, mokyklas nie
—
keistas medis. Daug gėlių, žy
kas nieko nežinojo. Apie dvikalI
dinčių
krūmų. Čia pat lietuvišbiškumą buvo nenorima ir kal
i
kas
koplytstulpis,
dail. V. K. Jo
bėti etninėms grupėms palankia
nyno kūrinys iš Vatikano pavil
prasme. Dvikalbei (bilingual)
jono,
Liurdo grota, Kryžiaus ke
programai buvo skiriama pinigų,
liai
ir
kt. Gražu nueiti miškelio
bet tik geresniam perėjimui iš sa
takeliu
į savotišką paviljoną įlan
vosios kalbos į anglų. Būdama
koje.
Čia
kartą randame dail. K.
komisijos narė, ji informavo kitus
Žoromskį,
betapantį įlankos su
komisijos narius apie tikrąją et
laivais paveikslą. Gražu su kun.
ninių kalbų kultūrą ir padėtį.
J. Vaišniu pasivaikščioti ilga AT
Prelegentė siūlė, kad reikia or lanto pakrante, gražu su O. Jage
ganizuoti visų etninių mokyklų liene nueiti į miestelį, pasėdėti
draugiją, kad etninis švietimas kurioje nors kavinėje. Gražu.
būtų matomas Amerikos žemė
Gražu, bet ir jauties svetimas.
lapyje. Galima gauti pinigų et
Vėliavos sodyboje iškeltos, bet
ninių
švietėjų
konferencijai. į
Reikia lietuviams imtis inicia niekad jų visi suėję nekėlėm. Kry
tyvos etniškąjį švietimą apsau žius yra, bet procesijos nedarė
goti. Dabar dar nėra tikslių ži me. Laužas? Neturėjome, gal
nių, kiek, kur ir kokių tautybių čia neįprasta, gal atlėktų ugnia
mokyklų Amerikoje yra. Yra tik gesiai? Bendra malda prieš valgį?
pabiros žinios. Turimomis nepil Kam to reikia, čia tau ne Dai
nava...
nomis žiniomis, etniškas mokyk
las lanko apie 600,000 mokinių,
Šeštadienio, rugpiūčio 3G d.,
mokoma' apie 50 kalbų. Dauge rytą mokytojai pradėjo trauktis
lis iŠ besimokančių etninėse mo iš savo pozicijų, užleisdami jas
kyklose moka anglų kalbą. Šias besirenkantiems šauliams. Kun.
mokyklas finansuoja patys tėvai, Steponas nuvežė mūsų grupę į
visuomenė, savosios organizaci Kennebunką ir paliko autobuso
jos, bet jau laikas ieškoti paramos laukimo vietoje. Autobusas va
ir iš valdžios.
landą pavėlavo, bet į traukinį su
spėjome,
traukinys rievėlavo, ir
Paskaitos pabaigoje dr. Elona
vėl po maždaug paros atsidūrė
Vaišnienė iškėlė lietuvių k. prag
matiškumą
—
naudingumą. me trys Chicagoje, o vienas dar
valandą kitą važiavo, kol pasiekė
Pvz. bekeliaujant galima dabar
lietuvių rasti įvairiuose kraštuo Milwaukę.

G U i D E

CLASSIFIED
SEAL

Mokytojų studijų savaitė (12)

Kalbame apie sportininkų iš
vyką Australijon su išvykos va
dovu Zigmu Žiupsniu, kuris šiuo
metu yra PLB valdybos narys
sporto reikalams ir Siaurės Ameri
kos fizinio auklėjimo ir sporto
s-gos (SALFASS) Vidurio Vaka
rų apygardos sporto vadovas.

— Sportininkų išvyką Austrą
lijon organizuoja Siaurės Ameri
kos Fizinio auklėjimo ir sporto
sąjunga — sutrumpintai vadina
ma SALFASS. Australijon iš Chi
eagos išvykstame gruodžio 20 d.
ir išbusime kelionėje bei Austra
lijoje iki kitų metų sausio 10 d.
Si sportininkų išvyka sutampa su
PLB ruošiama ekskursija Austrą
Rjon, taigi vyksime drauge su ki
tais ekskursantais. SALFASS-gos
valdyba mane yra paskyrusi va
dovauti šiai išvykai.

PREZIDENTO KOMISIJA, PRANCIŠKONŲ SODYBAI
ATSISVEIKINIMAS

ESTATE

Savininkas parduoda 4 butų kam
pinį mūr. namą 68-os ir Maplewood
apyl.

Skambint 476-6399.

REAL

E S T AT E

HICKORY

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT

HILLS

BY OWNER — IMMEUIATE
POSSESSION
Ranch. 3 bedroom, ceramic tlle bath.
2 H car heated garage. Appllancea,
draperies and rūgs stay. Middle 80’a.

Call — 430-3384

UNIJOM. 4Vi kamb. butas 2-me auki
te, vidutinio amž. porai. Atskiras šil
dymas. Prie pat Marąuette parito.
Skambint po 6:30 v. v. tet 471-1425.

M ISCELLANEOU8-

NAMŲ APŠILDYMAS
We'll help you make the right movė

JEI

GALVOJATE

PIRKTI AR PARDUOTI
Kreipkitės į

Florida Real Estaie Namų pirkimo reikaluose: Clearuater,
Largo, BeUealr, Semlnole apylinkėse
(Netoli St. Petersburg piliečių klubo)

Įstatau naujus pečius ir vandens šildy

tuvus. Išvalau ir pakeičiu
pečius j garinius.

alyvinius

AUSIN BANYS, Tet 447-8806

Prašau kreiptis:

LIUCIJA VAI6AITIENE

BUDRAITIS, REALTY C0.

Realtor - Associate

M OV I N G

6600 S. Pulaski Road

Rodgers & Cummings, Ine.

Tel. — 767-0600

TeL Dieną 813—581-9411

SERfiNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

Independently owned and opera tel

Vakare 813—585-2738

Lietuviškas restoranas su namu ir
įrengimais Marąuette Parko rajone.

Labai geras biznis.
Lengvos pirkimo
sąlygos.
2 butai — medinis. 68 ir Maplewood. Labai tinka giminingoms šei
moms.
Mūrinis bungalow Brighton Parke
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai pariuoti.
Geras pirkinys.

TeL

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiimiš
t; Įvairių prekių pasirinkimas ne
brangiai Iš mūsų sandėlio.

COSMOS PARCELS EXPBESS
2501 W. 69 SL, Chicago, DL 60629

DĖMESIO

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS

INCOME TAX

VĖLIAVĖLĖS

DRAUGAS, 4545 W. 63rd SL,

Chicago, IL 60629

Notariatas — Vertimai

BACEVIČIUS

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233

iiliilillilllllllllliiliiillllliiliiiiiiiiiiiiiiiin

M. A. ŠIMKUS
INCOME TAX SERVICE
NOTARY PUBLIC

ttlIlIllIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlUIlIIUlUlIlHII

P L U M B I N G:
Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Vlr-;
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks.
Sinkoe vamzdžiai išvalomi elektra.
Į automatą galit kalbėt lietuviškai,
palikit pavardę ir telefoną.

SERAPINAS — 636-2960
lllllllllllllllisilllllllllllllllllllllllllllllllllt

A. VILIMAS
M O V I N G
Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumų
r-

BELL REALTORS
J.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Telef. — 925-2737
Vytautas Val&ntinaa
iHHiHHHiiHniHiiHiimniniiiiiiniimiui

Visuose lietuviškuose namuose
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai
ŠIMAITIS REALTY
iškabinti, bet galima laikyti ma
Insurance — Income Tax
žą vėliavukę ant rašomojo stalo.
Notary Public
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos vėliavukę.
2951 W. 63rd Street
Dienraščio “Draugo’’ adminis
tracija
gali pristatyti tokias ma
Tel. 436-7878 ar 839-5568
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų rAmuose.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii
Tokios vėliavos kainuoja $1.50,
(reikia dar pridėti 8 ct. mokesčio
BUTŲ NUOMAVIMAS
ir 50 ct. už persiuntimą, jei gy
Namų pirkimas — Pardavimas venate Illinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai:

Draudimai — Valdymas

WA 5-8063

TeL 376-1882 arba 376-5996

VIZITINIŲ KORTELIŲ

iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuuiiuiiiiiuiie

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

yra
pla
luo
viri

SIUNTINIAI j LIETUVA

ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue

. Chicago, BL 60632, tel. 927-5980

Kreipkitės j “Draugo” adminis
4259 So. Maplew<*od, tel. 254-7450
traciją visais panašiais reikalai.

Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ i&kvietim&i, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir
kitokie blankai.
llllllUltlIlIilIlIlIlIlIUIIIilUUJlUIUJUIJIIlli

DRAUGAS,
se. Žinok jo adresą, telefoną, pa
Kurie mums pavydėtų už dvie
4545 W. 6Srd Str.,
skambink, ir nepažįstamas lietu jų savaičių kursus gautų dok
Chicago, IU. 60629
KILIMUS IR BALDUS
vis tau padės. O stojant į aukštą toratų ar felčeratų, pranešu,
Plauname ir vaškuojame
PLATINKITE “DRAUGĄ“
ją mokyklą, ieškant darbo, ant kad jų negavome. Negavome ir
visų rūšių grindis.
Giafliiaa ■■■>•■■■ aa ■ a ■ a ■■■■■ ■■)
ros kalbos mokėjimas labai pade jokių kitokių žymenų nei su •
BUBNYS — TeL RE 7-5168
da.
kaspinu, nei be kaspino. Nepa
________________ ĮSIGYKITE DABAR
vydėkit.
Po paskaitos buvo gyvos disku
sijos, kuriose svarstyta, ar labiau
£uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiMiiiiiiiig ui apdraudą nuo ugnies Ir automo— 20% — 30% pigiau mokėsit
ieškotina valdžios paramos ir tuo
Į
GERIAUSIA DOVANA BET KŪMA PROGA
1 10%
blllo pas mus.
užsitrauktina jos
kontrolė, ar
Amerikos Lietuvių
FRANK ZAPOLIS
ir toliau temtis tėvais ir savąja
32081/, West 95tt Street
visumene.
=
(Įdainuota lietuviškai)
i
Telef. — GA 4-6654
Vincas Liulevičius
Tuo paskaitų aprašymas ir
baigiamas. Bet, be paskaitų, dar
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiit
Išleido Pedagoginis Lituanis
buvo ir kitų minėtinų dalykų.
tikos Institutas 1980. 224 pusi. =
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru.
=
Kiekvieną rytą, 8 valandą, buvo
Spaudė Morkūno spaustuvė.
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
=
Dirigentas
Alvydas
Vasaitis
=
kun. J. Vaišnio laikomos Mišios
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Knygos kaina su persiunti |
GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA,
|
su trumpu, bet labai turiningu
Pardavimas ir Taisymas.
mu
$8.85.
pamokslu. Ir visos pamaldos tesi1
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS.
|
MIGLINAS TV
tęsdavo tik pusvalandį. Vakare,
Užsakymus siųsti DRAUGO
|
Kaina
au
persiuntimu
$10.75.
Užsakymus
siųsti:
|
2346 W. 69 St, teL 776-1486
vėl 8 valandą, vakarinės progra adresu.
mos, suorganizuotos Birutės Lu
1
DRAUGAS, +5Ą5 W. 6Srd St., Chicago, IU. 60629.
Ę MiiniiHiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiui
Illinois gyventojai prideda 48 ct.
koševičienės. Du vakarus pasiro
=
UI. gyventojai dar prideda 60 ct valstijos mokesčio.
f tmiiimmiimiiiiiiiiimmiiiiiinmtmiiii
valstijos mokesčio.
šen
dė Paulius Rajeckas su savo pan5*miimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiim£
tomimiškais vaidinimais, vieną

Ekonominė Veikla

j

VALOME

SOL. DANOS STANKAITYTES

|

OPERŲ ARIJOS

|

TELEVIZIJOS

vakarą J. Matulaitienė su tauti
nių šokių ir žaidimų pratybo
mis, vieną vakarą savo poeziją
skaitė St Santvaras ir Ant. Gus
taitis, vieną vakarą Iz. Vasyliūnas su viena amerikiete koncer
tavo. Be to, dar vieną vakarą
valgykloje iškilmingas vėžių ba
lius, o penktadienio vakarą pas
kaitų salėje atsisveikinimo vaka
ras, kuriame nuoširdžiai padėko
ta Br. Juodeliui ir kitiems už ga
vimą lėšų iš valdžios mokytojų
studijoms pravesti ir išlaikyti.

Kennebunkportas gerai pažįs
tamas Atlanto pakraščio lietu
viams, žymiai mažiau mums, vidų
Apelmoka ąkelbtia dien. DRAUGE, rio vakarų ir
dar tolimesnių
vietovių
gyventojams.
Tad gal
aee jie plačiausiai skaitomas lie
reikėtų vienu kitu žodžiu skaity
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai tojus supažindinti su šia pran
ciškonų sodyba. Ji yra didelė, ap
xm yra visiems prieinamos
supta iš pustrečio šono Atlanto

'imiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiii

LIK SVEIKAS
Raiša URBANIENĖ atlieka
pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GORBULSKIS.
Garso režisorius Paulius Jasiukonis. Išleido GINTARAS,
filmų ir plokštelių gamyba, Hollywood, California.
Kaina su persiuntimu $8.95

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St.,
Chicago, IL 60629
iitiiimniiiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiimit

Perskaitę “Draugą”, duokite
jį kitiems pasiskaityti.

AMBER
The Gelden Gem oi the Ages
By PATTY C. MCE, Ph.D.
(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną
atžymėjimą už savo darbus.
šioje knygoje ji aprašo apie
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gįntarą. o dalį iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VAZNELIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje
ir kitur.)
Knyga didelio formato, 290 pusi. kieti viršeliai.

Published by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York,
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melbourne ir kitur. Kaina su
persiuntimu 828.10.
lUinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos
mokesčio.

Liaudies menas ir kitkas
"Drauge"

Dienraščio “Draugo” admi
nistracijoje galima pasirinkti {vairių liaudies meno darbų: me
džio, kėramikos, drobės, taip
pat gražiai papuoštų lėlių.
Apsilankykite j “Draugo” ad
ministraciją ig pasižiūrėkite. Gal
rasite kai ką padovanoti aavo
giminėms ar draugama-

"Draugo” adresas: 4545 Wes»
«rd 8L. Chleago. ŪL 60629.
iiiniitiinMiniitmiimmmiimiiiiiiiiniHi

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 West 6Srd St. Chicago, IL 60629

■
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Perskaitę

“Draugą” duokite

jį kitiems pasiskaityti.
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Dalis Balfo aukų rinkėjų Chicagoje, vajaus atidarymo metu. Sėdi fiS k.): F. Sereičikas. M. Naujalienė, A. VadeiSienė; stovi — A. Sembrota, K. Laucius, E Litvinas ir Ben. Lungys.
Nuotr. P. Maletos

LAURAI DRAUGUI
Daina ir spauda

Kamanto ir-PLB Kultūrinės tal
kos komisijos pirm. dr. L. Kriaučeliūno, pastarasis iš PLB Kultū
rinės talkos komisijos pirmininko
pareigų atsistatydino, o kartu su
juo pasitraukė ir visa komisija.
“Nerijos” išvyka į Pietų Ameri
kos kraštus rūpintis buvo paves
ta vykdomajam vicepirm. Vaclo
vui Kleizai. (Protok. Nr. 24 —
1980. IV. 11 d.).

VI. R. (Vladas Ramojus) “Drau
go” š. m. rugsėjo 8 d. “Dviejuo
se horizontuose” skiltyje — Dai
na ir spauda — rašo apie PLB
ruoštą “Nerijos” išvyką į Pietų
Ameriką”,. ‘Tasaulio lietuvio”
Nieko
nuostabaus
neįvyko.
leidimą, jo redaktorius, Lietuvių
Fondo paramą spaudai ir kitus Valdybos pakviestas pareigūnas,
reikalus.
nuomonėms nesutikus, iš parei
gų pats pasitraukė, o valdyba už
Pradėdamas rašyti, VI. R. klau
atliktą darbą pirmininkui ir vi
šia: “Man vis neaišku,' kodėl
sai komisijai išreiškė spaudoje
PLB Kultūrinės talkos komitetas
viešą padėką. Dr. L. Kriaučeliū
(gal komisija? aj) pirm. dr. L.
nas dėl tos padėkos užsirūstino.
Kriaučeliūnas susikirto su PLB
1980. VI. 26 d. “Dirvos” psl. 5 ra
pirmininku inž. V. Kamantų ir
šo: “Tuojau po mūsų atsistaty
po to su visa komisija pasitraukė
dinimo, spaudoje pasirodė man ir
iš pareigų. Bet nesenai “Dirvo
mano komisijai viešos padėkos
je” (kada? aj), dr. L. Kriaučeliū
nui tuo klausimu paskelbus vie už “gerai atliktą darbą”. Sunku
suprasti. Tai lyg pasityčiojimas.
šą laišką, reikalai paaiškėjo.
Pirma išbara, priekaištauja, o vė
Ką tik rašo, kad—buvo .neaiš liau wešai giria”...-.
i
ku ir'čia. pat pažymi, kad jau pa
Tarp JAV prezidento J. Carte
aiškėjo. Tad kuriems galams iš rio ir valstybės sekretoriaus C.
viso reikėjo apie tai rašyti ir lai Vance susidarė irgi nuomonių
ką gaišinti, jei reikalas jau buvo skirtumas, ir pastarasis iš kabinę
paaiškėjęs. - ’
?
to pasitraukė, o prezidentas pa

reiškė viešą padėką TV ir spau
doje. Ar tai buvo prezidento pa
sityčiojimas iš buvusio valstybės
sekretoriaus?
Dėl “Nerijos” išvykos į Pietų
Amerikos kraštus gali būti įvai
rių nuomonių, nes tokių kelio
nių kaštai yra nemaži. Jaunimo
Atsiradus nuomonių
skirtu sambūriams įdedami kaštai, tiki
mams tarp PLB v-bos pirm. V.
ma, ateityje atgauti su gerais pro
centais lietuvybės išlaikymo ba
ruose. Šiandieną sunku nuspręsti,
BOLŠEVIKAI BUTO
kas naudingiau: ar turėti ban
(Atkelta li 3 pusi.)
kuose užgniaužtus pinigus ir au
ginti palūkanas, ar padėti jau
Nepadėjo jokie pasi
nimui susiburti į kultūrinius, vo
aiškinimai,
kad nevienam
kalinius ar tautinių šokių viene
nesu uždavęs. Su užsuktom
tus bei sudaryti sąlygas pasiekti
rankom ūž nugaros buvau nu
tolimesnes lietuvių kolonijas ir
vestas už kokių 300 metrų į vie
gyvu pavyzdžiu parodyti vietiniam
ną Miško kapinių namą. Ma
jaunimui ką sugeba kitų kraštų
ne ten vedė kaip tikrą
jaunuoliai. Atsimenant, kad Pie
nusikaltėlį.
tų Amerikos kraštų lietuviai eko
Toliau V. Kalninš pa
nomiškai yra nepajėgūs prisidė
pasakoja apie tardymą ir mili
ti prie išvykų išlaidų sumažini
cininkų melagingą paliudi
mo, visa finansinė našta gula
jimą. Laiške pridėtas teismo
ant lietuvių — amerikiečių pe
sprendimas:
čių.
“Liaudies teismo primininIš “Nerijos” lankytų
kraštų
kas A. Kreics konstatavo, kad
ateina
puikiausi
atsiliepimai
ir pa
Kalninš Viesturs, Adomo sū
geidavimai
daugiau
tokių
mai
nus, š.m. lapkričio 25 dieną vie
šoje vietoje Rygos 2 Miško ka nų sulaukti. PLB valdyba yra ir
toliau pasiryžusi palaikyti glau
pinėse nepasidavė milicijos
darbuotojų
teisėtiems
rei džius kultūrinius ryšius su visų
kalavimams ir priešinosi sulai kraštų lietuviais ir tą vykdys,
kiek sąlygos ir finansai leis.
kyti. Pasiremdamas viršminėtu ir vadovaujantis TSRS
VI. R. klausia: “Kodėl gailimą
Aukščiausiosios Tarybos Pre
pinigų PLB organui — žurna
zidiumo 1962 m. vasario 15 d.
lui “Pasaulio lietuviui”... iš “Pa
dekretu “dėl atsakomybės sus
šaulio lietuvio” redaktorių suži
tiprinimo už mėginimą atimti
nojau, kad jų redakcinė kolegija
gyvybę milicijos darbuoto
pasitraukia iš pareigų... susida
jams ir liaudies savanorių sar
riau įspūdį, kad pagrindinė pasi
gų grupės nariams, kaip ir pa
traukimo priežastis yra finansi
kenkti jų sveikatai ir nuplėšti
niai reikalai”...
garbę, 1 str. 1 dalies, nu
tariau:
Kalninių
Viesturą,'
Arba redaktoriai neteisingai in
Adomo sūnų, areštuoti 7 die formavo, arba VI. R. nesuprato.
nom darbų stovyklai. Arešto
“Pasaulio lietuvis” neišeina ne
terminą skaityti nuo š.m. gruo dėl finansinių priežasčių. Jau
džio 20 d. 11.15 valandos.
perkopėme
rugsėjo vidurį, o
Nutarimas vykdomas tuoj. šis
“Pasaulio lietuvio” prenumera
sprendimas galutinis.
torius yra pasiekusi tik balandžio
Liaudies teisėjas A. Kreics
mėn. laida. Nepateisinamas atsi
(parašą*)-,
likimas visą laiką PLB valdj4>ą
PLB Kultūrinės talkos komisi
jos pirmininku dr. L. Kriaučeliūną pakvietė PLB valdybos pirm.
Vyt. Kamantas, o valdyba pirmi
ninką ir jo sudarytą komisiją pa
tvirtino ( Prot Nr. 12 — 1979.
IIL 18.).

F.e

o

statė kėblion padėtin. Kas “P. 1.
tik prenumeruoja, bet neskaito,
tiems yra visiškai nesvarbu, ka
da jis išeina, o skaitantieji nori
“Pasaulio lietuvį” gauti laiku.
Matomai ir VI. R. yra vienas iš
prenumeratorių, kuris visiškai
nepasigenda “Pasaulio lietuvio”.
Gal jam yra vistiek, ar gegužės
mėn. numeris pasirodys rugsėjo,
ar ir kurį kitą mėnesį.

Kiekvienas pažįsta spalvingus
paukščius — papūgas, kurios cir
kuose išdarinėja įvairias išdai
gas. Jas žmonės mėgsta laikyti ir
namuose, kaip dekoratyvinius
paukščius, nes papūgos patrau
kia visų dėmesį pamėgdžiodamos kalbos garsus, o išmokytos
lengvai ištaria atskirus žodžius ir
nesudėtingus sakinius. Papūgos
PAVARGTO CHICAGOJE
vikriai
karstosi medžių šakose,
Pirmaujantis pasaulio tenoras
bet vaikščioja labai silpnai. N. Pavarotti spalio 15 d. Chicagoje
Zelandijoje yra ir plėšrių papū pradės Lyric operos koncertų
gų, kurios užpuola avių kaime
seriją.
nes, grobstydamos jaunus ėriu
SUGAVO GRASINTOJI
kus.
Areštuotas 19 m. jaunuolis
Už papūgas mokama nemažai:
nuo 150 dol. iki 5000 dol., atsi T. Smith, kuris, grasindamas
žvelgiant į jų rūšį, o tų rūšių iššaudyti visą šeimą, reikalavo
yra net 300. Jos reikalauja atitin iš Puritai Pinance korporacijos
kamos priežiūros, nemažai kantry prezidento L. Sherman 60,.000
bės, nes jos yra pripratę gyventi dol. Sherman “vedė derybas”
šiltame klimate, pusiaujo miš su juo visą valandą, kol Chiea
kuose ir savo laisvės nepamiršta. gos policija per telefono ben
Prekyba papūgomis JAV yra drovę susekė, iš kur jis kalba,
labai gyva ir siekia dešimtimis ir jį areštavo.

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. spalio mėn. 6 d.
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PAŽINKIME MAŽĄJĄ LIETUVĄ
(JOS

|

METŲ ISTORIJĄ)

E
Prof. dr. Povilo Kvšnerio studija apie Mažąją Lietuvą: “Pietry- 5
= čių Pabaltijo etninė praeitis”, išleista Sovietų Mokslo Akademijos, š
5 Vertė A. Tendsonas. Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių. Istoriko.^
S Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 psl. kie- 5
E tais viršeliais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet. Miškininkų e
= Sąjunga Išeiv. Kaina su persiuntimu $10.90. Iii. gyv. primoka 50 centų =
E (taksų). Užsakymus siųsti: “DRAUGAS”, 4545 W. Crd SU Chicago, =
= m. 60629.
— £
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ĮSIGYKITE ŠIĄ PLOKŠTELĘ
LAŠA LAIKO LAŠAI.. . Diriguoja komp. Julius Gaidelis
(Brocktono mišrus choras)
stereo
Malda ui tėvynę, Tėviškės laukai, žolelė žydėjo, Ant
kalno klevelis, Augo putinas, Plovė laukoj šieną ir
Ūtos.

Gaunama “Drauge”
Knina su persiuntimu 9&50

EUDEIKIS
J-

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.

PLB valdyba ne vieną kartą
prašė redaktorius pasivyti laiką,
leidžiant dvigubus numerius, o
tada jau tartis ir dėl puslapių
skaičiaus, turinio ir
pinigų.
Šiam PLB valdybos prašymui “P.
1.” redakcija pažado nedavė, o
jau vienu laiku žurnalo leidimas
buvo gerokai priartėjęs, bet ir vėl
3 — 4 mėn. atsiliko. Yra ir dau
giau priežasčių, kurių čia nenore
čiau skelbti, bet akylesnis skaity
tojas galėtų pats pastebėti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

A.

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

Mokytojas Vladas Misiūnas

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Jau suėjo treji metai, kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą ir senelį, kurio ne
tekome 1977 m., spalio 9 d.
t

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

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną
ramybę.

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos spalio 9 d.
Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje 7:30 vairyto ir T. Jėzuitų koplyčioje 8:30 vai. ryto.

Mažeika E? Evans

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus prisiminti a. a. Vladą Misiūną savo maldose.
Nuliūdę: Žmona Genovaitėj duktė Virginija

-, <

.

Jei “P. 1.” laiku išeitų, tai pre
numeratorių skaičių būtų leng
viau padidinti ir didesnę ar ma
žesnę aukelę išprašyti, bet kai
laikraštis po kelis mėnesius nepa
sirodo, tai nedrąsu nė jį piršti
prenumeruoti ar prašyti aukų.

Skotte su šeima ir sūnus Romas su
žmona ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

A. f A.
mirus,

a

Tel. 737-8600-01

j

9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.

į

Tel. 422-2000

Dipt inž. KAZIUI KARAZIJAI

Be reikalo Vl. R. sielojasi Lie
tuvių Fondo parama spaudai.
Be tiesioginės, kad ir kuklios pa
ramos, spauda ir radijas gauna
apmokamus skelbimus ir tuo pri
sideda prie išlaikymo. Per visą L.
Fondo gyvavimo laiką “Draugas”
niekad nėra gavęs tokios vienkar
tinės paramos, kaip šiais metais,
nors VL R. Lietuvių Fondo val
dyboje yra išbuvęs net penkerius
metus. Atokiau esant, pinigus
lengva dalinti.

Vl. R. gerai žino, kad L. Fondas
tiesiogiai nusipelniusių asmenų
nepremijuoja, bet pasikliauja vei
kiančių organizacijų ar spec. su
darytų komitetų
rekomendaci
jomis. Vienu metu Vl. R. spau
doje buvo paminėjęs nusipelniu
sį aktorių, vertą premijos, bet to
liau to siūlymo nenuėjo, nesuda
rė komisijos, nea tsiuntė rekomen
dacinio laiško Pelno skirstymo
komisijai ir 11 Pasiūlyti yra leng
va, bet įvykdyti iki galo dažnai
neištesima. Žinome, koks nedė
kingas ir nelengvas yra L. Fondo
Pelno skirstymo komisijos darbas,
kai prašymų gaunama 3 — 4
kartus daugiau, kaip turima pini

milijonų dol. Kadangi papūgos
yra brangūs paukščiai, tai daug
įgabenama slaptai iš Meksikos,
ypač retesnių veislių.Už jas gau
nami dideli pinigai, nes jos laiko
mos gudriausiomis. Pagal JAV Žu
vų ir laukinių gyvulių tarnybos
davinius, oficialiai papūgų įve
žarna 370.000. Jų vertė rinkoje
siekia 10 mil. dol. P. Indreika

JV

jo t pusbroliams agr. BALIUI ir agr. JUOZUI ir

r

>u

jų ŠEIMOMS nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

ALENA ŠLENIENĖ
ONA KUNSMANIENĖ
IDA ŠVELNIENĖ
EMILIJA VYLUTIENĖ
ir KAZYS BALČIŪNAS

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS*

LAND OF CROSSES
The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978
by

2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

MICHAEL BOURDEAUXf MA., BJ>.
Printed in England 1979, 339 pages. Price — including
shipping and handliug $8.95.

Užsakymus siųsti:

■iri

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.. Chicago. U 60629
Illinois gyventojai dar prideda 48 ct valstijos mokesčio.
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MŪSŲ

JURBARKAS

|

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

=
— Monografija, paruošta rašytojo ANTANO GIEDRAICIO-GIED- =
S RIAUS, yra trumpa, bet išsami Jurbarko miesto ir apylinkių geografi- =
5 nė, istorinė, kultūrinė lr visuomeninio gyvenimo apžvalga.
=

= m. Spausdino “DRAUGO” spaustuvė. Kieti viršeliai. 224 pusi. Aplan- =
= kas dail. Zitos Sodeikienės. Kaina su persiuntimu $16.10. Užsakymus =

gu.

E
Ulinojaus gyventojai dar prideda 96 ct valstijos mokesčio.
=
5
siųsti:
Malonu spaudoje skaityti ži
|
DRAUGAS,
4545
W.
6Srd
St,
Chicago,
IL
60629
|
nias, kurios yra teisingos ir pa
Redagavo redakcinė komisija. Išleido Jurbarkiečių sambūris 1979 =
grįstos faktais, bet labai nesmagu, =
kai rašantieji reikalus nušviečia Tllllll>llliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii||||||Ui||ll|||||||l|||,|t||||||„|,|,|||||,,|||,||,|||,|,||,|l|,7
Šališkai.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE
Tel. Virginia 7-6672
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL.
Tel. 974-4410

(aj)Tik k* liejo ii spaudos žymiausio anglų XIX imt.

rašytojo R. L Stevonsono
SEMINARUOS SUKAKTIS
šiaurinė Quigley paruošiamo
ji seminarija Chicagoje sekma
dienį, spalio 5 d., 2:30 vai. p. p.,
švęs 75 savo gyvavimo metų su
kaktį. Ją yra įsteigęs arkiv. E.
Quigley 1905 m., pavadindamas
Katedros kolegija.
Iškilmėse
šv. Mišias laikys kard. Cody.
Numatoma, kad dalyvaus 11’
vyskupų, dauguma jų — buvę
tos ss—ėntrijou auklėtiniai.

“SLĖPININGOS NOVELES”Stevensonaa laikomas tobuliausiu kokį anglai turėjo stilistu.
Jo novelės gyvos, pilnos įtampos ir neužmirštamos. Jo kūryba
patinka visokio amžiaus skaitytojams. Savo vaizduote pavergia
savo originalumu žavi suaugusius, savo stiliumi — senuosius.
Visos trys kartos mėgsta jo spalvingumą, ryžtumą ir poetinę
drąsa. R. L Stevensonas yra išgarsėjęs ir savo nuotykių romanu
“Lobių sala”. “Slėpiningas noveles” išvertė Povilas Gsučys.

Knygos lesina su persiuntimu $6.85
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4645 W. 63rd St. Chicago, IL 60629
Dlinois gyventojai prideda 36 ct valstijos mokesčio.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

IJ

JURGIS F. RUOMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th Avė., CICERO. II L.

Tel. Olympię 2-1003
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DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. spalio mėn. 6 d.

X Mažeikietė Elzbieta Radvilavičiūtė Anužienė rugsėjo 21 d.
savo dukros Zitos svetainėj bu
vo pagerbta 20-to gimtadienio
proga gausaus būrio draugų ir
giminaičių, įskaitant 8 vaikai
čius ir 9 provaikaičius. Prose
nelė Elzbieta vis dar vikriai tal
kininkauja
su savo spurgom ir
X Kun. Juozas Dambrauskas,
virtinukais
Balfo,
“Draugo”,
Marijonų vienuolijos provinciolas, po ilgų posėdžių nepalan Margučio ir kt. išvykose.
kiame ore Europoje sugrįžęs į
X Jurgis Janušaitis, sporti
New Jersey pas savo gimines, ninkų išvykos Australijon fi
kelias dienas turėjo gydytis. nansų komiteto pirmininkas,
Spalio 3 d. vakare vienuolijos laiškais kreipėsi į Davtona
reikalais jis išskrido j Argen Beach, Leltonos, Ormond Beach,
tiną. Ten atlikęs specialią vi Palm Coast, Floridoje, gyvenan
zitaciją šio mėnesio pabaigoje čius lietuvius, prašydamas ištikisi grįžti į Chicagą ir įsijung , vykai finansinės paramos, gių
ti j savo darbus vadovaujant apylinkių lietuviai jau ne kartą
vienuolijai.
savo aukomis yra parėmę lietu
X “Drauge” šiandien baigia viškuosius užmojus.
me atakrpą Igno Malėno atsi
X Vytautas Beleckas, Sunny
minimų dalį “Kovota už lietu Hills, Floridoje, įrašdmas į
viuką”.
[Rytoj
pradėsime L. “Draugo” Garbės prenumerato
Kerelio surinktas statistines ži rių eiles: atnaujindamas prenu
nias apie nepriklausomos Lietu meratą, atsiuntė ir 22 dolerių
vos buvusių ministerių likimą. auką. Labai ačiū.
X Jonas Yla, žinomas Chica
x Algirdas Janulaitis, kanagos šaulių veikėjas, artimas
diškis, siųsdamas prenumera
“Draugo” bendradarbis, lankė
tos mokestį, palinkėjo “Drau
si redakcijoje, domėjosi spaudos
gui
” geriausios kloties, atnau
darbais, atnaujino prenumeratą,
paliko 10 dolerių auką. Ačiū. jino prenumeratą ir apgailesta
vo tegalįs pridėti “kuklią pensi
X Bronė Murienė, Rockford,
ninko auką”. Už viską dėko
savo laiške rašo, kad dėl jos
jame.
persikėlimo į kitą vietą susi1»WW» R
trukdė “Draugo” gavimas. Da
bar ji vėl gauna dienraštį re
guliariai ir labai džiaugiasi.
Kartu pridėjo auką. Ačiū.
ftiiriūt
X Dr. Br. A- Beinoris, Wood
Dale, UI., mus pasveikino, atnaūjino prenumeratą ir pridėjo
10 dolerių auką. Labai ačiū.

Philip Mazzei •
llememhemf *

X Dalius Brazdžioms, Los
Angeles, Calif., yra nuolatinis
“Draugo” skaitytojas bei rėmė
jas.
Ir dabar, atnaujindamas
prenumeratą, atsiuntė 10 dole
rių auką. Labai ačiū.
X Dr. Jonas Skirgaudas, La
Jolla, Calif., dažnai paremia savo jdienraštį. Ir dabar, atnau
jindamas 'prenumeratą, atsiuntė
25 dolerių auką. Už didelę pa
ramą maloniai dėkojame ir
skelbiame Garbės prenumerato
rium.
X Feliksas Mandeikis, Cen
terville, Mass., prie prenumera
tos mokesčio pridėjo 12 dolerių
auką. Labai ačiū.
X Gražina Liautaud, Gary,
HLr prie prenumeratos metinio
mokesčio pridėjo 10 dolerių au
ką. Labai ačiū.
Tz X Veronika Janulienė, čikagiškė, atnaujino prenumeratą ir
atsiuntė 10-dolerių auką. Dė
kojame.
X Aukų po 5 dol. atsiuntė:
Gerardas Juškėnas, Bronius Bekas, Fredas Paliokas, M. Užgi
ris, Dora Sluz. Visiems dėko
jame.
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CHICAGOS
ŽINIOS
NAMŲ DRAMA

Viotory Garden teatras, 3730
N. Clark, Chicagoje, stato D.
Storey dramą “Home”, kurią
surežisavo Loyolos universiteto
dramos prof. D. Zacek. šią
dramą statant Londone vaidino
lietuvis J. Gielgudas.

Pavergtųjų tautų plakatai Pabaltiečių

“TELŠIŲ VYYSKCPUOS”
VAKARONĖ

Naujos knygos “Telšių vys
kupija” supažindinimas vyko
Jaunimo centro kavinėje šešta
dienį, spalio 3 d. Vakaronę ati
darė kun. A. Kezys, Amerikos
Lietuvių Bibliotekos vardu pasveikindamas susirinkusius, pa
sidžiaugdamas knygos auto
riaus Br. Kviklio darbu.
Pa
grindiniu kalbėtoju pakvietė
Stasį Piežą nuoširdžiai besido
mintį lietuviškais reikalais. Su
pažindino susirinkusius su daug
dirbusia lietuvių tarpe Ona Piežiene, savo žmona.

Stasys Pieža, specialiai atvy
kęs iš Indianos, pradėjęs anek
dotu apie gudrų žemaitį, prisi
minė įvykius lietuvių kolonijoje
— Reagano, merės J. Byme at
silankymą pas lietuvius, bet vi
sus tuos politinius įvykius pra
lenkia didelis kultūrinis laimė
jimas — Br. Kviklio naujoji
knyga.

Tai istorinis leidinys, būtinai
reikalingas okupantams naiki
nant Lietuvos šventoves. Ačiū
Dievui, kad išeivijoje atsirado
tėvynės mylėtojų, nuoširdžių
katalikų, kurie ryžosi paruošti
ir išleisti knygą apie Lietuvos
bažnyčias. Mūsų tauta susieta
su lietuviškais kryžiais, kapinė
mis, šventovėmis, lietuvybė jun
giasi su katalikybe. Lietuviai
išleido daug svarbių knygų
Amerikoj. Lietuviai sudarė ir
138 knygas su milijonu parašų,
kad Lietuvą pripažintų de jure.
Kaip anas dokumentas, taip ši
knyga bus didelis mūsų tautos
turtas. Parašyti istorinę knygą
gali tik gabus, sumanus žmogus.
Isaorikas turi būti ne vien inte
lektualas, bet ir patyręs suieš
koti medžiagą. Toks autorius
yra Bronius Kviklys. Broniaus
Kviklio turtas yra
knygose.
Jo namuose yra apie 10,000 kny
gų, 7,000 nuotraukų. Jis — nu
mizmatikas, filatelistas, parodų
ruošėjas ir “Draugo” redakto
rius. Atvykęs į JAV dirbo fab
X Vincas Geležūnas, Affton,
rike ir redagavo skautų žurna
Mo., prie prenumeratos mokes
lą “Mūsų Vytis”. Jo naują kny
čio pridėjo
12 dolerių auką.
gą skaitydamas lyg atlieki mal
Maloniai dėkojame.
x Juozas Leščinskas, detroitiškis, aukojo 10 dolerių. Reiš
kiame padėką.
X Dr. Antanas Marčhdcaitis,
Gillespie, UI., atsiuntė Garbės
prenumeratos mokestį. Nuošir
džiai dėkojame.
X Albinas Paplauskas, čikagiškis, atnaujindamas prenu
meratą aukojo 10 dolerių. Esa
me dėkingi.
X
Antanas
Stankevičius.
Melrose Park, UI., dėkodamas
už vieną patarnavimą, atsiuntė
10 dol. auką. Labai ačiū.
X Dr. Vidmantas Kaišys, ži
nomas čikagiškis, prie prenu
meratos mokesčio pridėjo 10
doL auką. Dėkojame.

X Reikalinga moteris prižiū
rėti 2-jų ir 4-rių metų mergaites
dvi dienas savaitėj. Chicagoje,
Beverly apyl.
Skambint 4450841 arba PR 8-6742.
(sk ).
X Stalus ir bilietus į Lemento
LB Rudens Balių, kuris įvyks
lapkričio 22 dieną, galima už
sisakyti telefonu pas Laimą
Trinkūnienę, po 6 vai. vak.: te
lefonas 257-5220. Nuotaikingą
programą atliks Antras Kaimas.
Šokiams gros Neo-Lithuanų or
SKIEPYS VAIKUS
kestras.
Skanią karštą vaka
šeštadienį, spalio 4 d., nuo 9
rienę ruošia Danutė Kuraus- v. iki 12 vai. bus skiepijami
kienė, Marąuette Delicatessen vaikai Marąuette Parko būsti
savininkė.
(pr.).
nėje, 67 gatvė ir Kedzie.

ALKF valdyba kviečia visą
Detroito, Windsoro ir apylinkių
lietuvių visuomenę gausiai da
lyvauti visoje jubiliejinio 45-jo
kongreso programoje š. m- spa
lio 17, 18 ir 19 dienomis Dievo
Apvaizdos lietuvių parapijoje ir
Kultūros centre. Primename,
kad penktadienį 7 vai vakaro
įvyksta tautinių drabužių paro
dos atidarymas, bus religinė
paroda ir 8 vai. samporiumas
jaunimui, šeštadienio programa
prasideda pamaldomis 10 vaL
ryto. Vakare 7 vai. banketaskoncertas. Naują ir įdomią
programą atliks Clevelando “Ne
rija” ir Detroito “Audinys”.
Gros Romo Strimaičio orkest
ras. Sekmadienį šv. Mišias lai
kys vysk. Vincentas Brizgys.

POPIEŽIAUS LANKYMUI
PRISIMINTI
Švenčiant Quigley North se
minarijos, Chicagoje 75 m. ju
biliejų sekmadienį, spalio 5 d.,
Šv. Vardo katedros vestibiuly
buvo pritvirtinta bronzos pa
minklinė lenta su įrašu: “Malo
niam popiežiaus Jono Pauliaus
laisvės žygio metu rugsėjo 27 d., prie Jungtinių Tautų, New Yorke.
atsilankymui šv. Vardo katedro
ALKF tikisi, kad lietuvių vi
Nuotr. Edv. Meilaus
je 1979 m. spalio 4 ir 5 d. pri
suomenė užpildys bažnyčią ir
siminti”.
Kultūros centrą ir gyvai daly
vaus visoje kongreso progra
PERSODINO KEPENIS
Aštuonerių metų mergaitei moje. Katalikų federacijos kon
Traci Pagel, Steamwood prie- gresas yra visos lietuvių kata
nauskas.
Techniškai
paruošti
Į
dingą kelionę po Žemaitijos
meisčio gyventojai, Colorado likų veiklos ir dvasinio bei kul
šventoves.
padėjo L Kairys, kun. J. Duoba. universitete buvo persodinti ke tūrinio gyvastingumo rodiklis
Dėkojo leidyklos darbuoto penys. Ji paskutinėmis dieno — tai vienkartinė proga Detroi
St. Pieža pagyrė P. Jurkaus
jams
kun. Keziui, A. Dundzilai, mis buvo kritiškoj padėty, nes to ir apylinkių lietuviams daly
straipsnį šioje knygoje, pasigė
rėjo įvairiomis naujos knygos S. Girniui, dail. V. Lukui. Dė dalis persodintų kepenų nevei vauti vienoje iš pačių didžiųjų
kojo eilei lietuvių fotografų. kė, — jose atsirado mirusių katalikų veiklos jubiliejų. Ban
dalimis ir iliustracijomis.
Daug
sielos įdėjo spaustuvinin audinių.
kete sutikime kongreso svečius
Apie Telšių vyskupijos kny
kas
M.
Morkūnas,
kuriam
Br.
ir tuo pačiu paremkime mūsų
gą gražiai yra parašęs Č. GrinPAVOJINGA LIGA
dainuojantį
ir šokantį jaunimą
cevičius ir K. Bradūnas, kalbė Kviklys įteikė Vilniaus universi
Cook apskr. gydytojai susekė
teto medalį. Knygos tekstą rū
Dalyvaudami ALKF 75 metų
jo St Pieža. Atkreipė dėmesį,
pirmą susirgimą encefalitu. Juo
pestingai surinko O. Gintautienė,
jubiliejuje,
prisidėsime prie mū
kad nors ir visas šis tomas būtų
užkrečia ''moskitai.
Patariama
talkinant J. Gliosui.
sų
tautos
kovos už jos garbingą
išplatintas, leidėjams — Ameri
vengti vietų, kur yra uodų, kol
ateitį
Keturi telšiškiai kunigai pa
kos Lietuvių Bibliotekai — su
pirmosios šalnos juos sunaikins.
aukojo po 1000 dol. Už savo
sidarytų apie 10,000 doL Reikia
ALKF valdyba
Encefalitas — smegenų uždegi
darbą „ Br.
Kviklys
neima
paramos, aukotojų. Turi prisi
mas.
honoraro. Laukiama paramos
dėti draugijos, fondai, kad ga
iš fondų. Jau dabar A. Čepėnas PERŠOVĖ 2 POLICININKUS
lėtų išeiti ir kiti tomai — apie
NUKRITO 50 PĖDŲ
Chicagoje areštuotas Ezekiel
Panevėžio, Kauno, Vilkaviškio, ir Br. Kviklienė paskyrė po 1000
Automobilis pirmadienį Dan
dol. Panevėžio vyskupijos apra Baker, 46 m. negras, vienuoli Ryan Greitkely, prie Stevėnson
Kaišiadorių, Vilniaus vyskupi
šymams, O.
Daškevičienė — kos vaikų tėvas, žinomas buvęs
greitkelio Chicagoje, pramušė
jas.
nuosaikus žmogus. Jis pirma užtvarą ir nukrito 50 pėdų. Au
300 doL
Kun. Kezys pabrėžė, kad kny
Šios knygos sudarymui Br. dienį peršovė du policininkus,
goje paliesta daugiau kaip 140 Kvikliui teko paskirti apie pora kurie bandė jį areštuoti, paste tomobilio vairuotojas P. W.
Caple, 58 m., buvo užmuštas,
parapijų, panaudota 1184 nuo tūkstančių darbo valandų. Dail. bėję, kad jis turi revolverį.
o
su juo važiavęs S. Cargilį 33
traukos. Ir tą padarė žmogus, P. Aleksa buvo ypatingas kny
m.
sužeistas.
MIESTO PLANAS
kuris rašydamas negalėjo tų gos paruošimo talkininkas, vis
PRIEŠ PADEGIMUS
vietų asmeniškai aplankyti.
UŽSIMUŠĖ
ką knygoje į puslapius sudėstęs.
Chicagos
merė Jane Byme
Br. Kviklys savo žodyje padė Jam Br. Kviklys įteikė A. Ja
Statybos darbninkas Roy Wilkojo St. Piežai. Apie šios kny roševičiaus Kryžių albumą, iš paskelbė miesto planus kovoti son, 62 m., nukrito 85 pėdas
gos atsiradimą paaiškino, kad leistą 1912 m. su dr. J. Basa prieš padegimus skaičiavimo nuo stalažų pietinėje Chicagoje,
mašinų pagalba. Iš pradžių pla
vienas svečias iš ok. Lietuvos navičiaus įžanga.
2743 W. 36 P1-, betaisydamas
no
įgyvendinimas ribosis dvie
savo raštinėje turi Br. Kviklio
Antroj daly buvo parodyta
fabriko dūmtraukį, ir užsimušė.
knygas “Mūsų Lietuva”. Lie Vilniaus, Telšių vyskupijos ir jose Chicagos apylinkėse — Kitą darbininką išgelbėjo heli
tuvos dvasiškiai ir pasauliečiai kitų šventovių vaizdų skaidrė- Uptown ir Humboldt Park, bet kopteris.
prašė Br. Kviklį paruošti knygą , se. Jis apgailestavo, kad, jei tikimasi praplėsti planą, kad
apie Lietuvos bažnyčią. Sunku seniau Lietuvoje buvo statomos apimtų visą Chicagos miestą ‘Himiniiimmiimiiinimimraiiiiitiiinn
buvo gauti nuotraukas, medžia barokinės bažnyčios, dabar te Skaičiavimo mašinos bus varto
Advokatas
gą. “Man padėjo dangaus an gali būti statomos tik barakinės. jamos pastatų padegimo tikimy
GINTARAS P. ACPENAS
bėms nustatyti. Nustačius aukš
gelai” — pratarė Br. Kviklys.
Knygos autorius ir leidėjas
Pasisakė, kad pradžioje visai ne susilaukė daugybę sveikinimų. tą tikimybę, pastatų savininkai Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v.
turėjo reikiamos medžiagos apie Telšiškių vardu gražų sveikini bus informuojami, kad šie ga šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
ir pagal susitarimą.
Kaišiadoris. Staiga atėjo me mą atsiuntė knygos mecenatas lėtų imtis priemonių pastatui
niškai nufotografuotos Kaišiado kun. Vaclovas Martir.kus iš Pro- apsaugoti. Anot merės J. Byr- Tai. 776-5162 arba 776-5163
ne, plano tikslas yra apsaugoti
rių vyskupijos bažnyčios. Nau vidence, R. I.
2649 W. 68 Street
J. Pr.
gyventojų ir gaisrininkų gyvy
joji knyga galėjo atsirasti dau
Chicago, m. 60629
ČIURLIONIO GALERIJOS
bes, bet tuo pačiu ir paskatins iiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiituniimimiuiunii
geliui talkinant ir Dievui pade
NAUJA VADOVYYBĖ
nugyventų pastatų pataisymą.
dant. Mūsų tikslas uždokumen-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

x JAV Pašto skyrius prane
ša, kad spalio 13 d. bus išleis
tas 40 centų ženklas, pagerbian
tis italų kilmės Amerikos pat
riotą Philip Mazzei. Mazzei, pa
likęs Europą 1773 ta., įsikūrė
Virginijos valstijoje, buvo pirk
lys, chirurgas, sodininkas, rašy
tojas, diplomatas ir politinis fi
losofes. Jo raštai, propaguojan
tys
JAV
nepriklausomybę, |
spausdinti Amerikoje ir Europo
je. Šis 40 centų ženklas paruoš
tas naujai tarptautinio oro pašto siuntos kainai, kuri galios
nuo 1981 m. sausio 1 d. Filate
listai, norintys įsigyti ženklą su
išleidimo datos antspaudu, gali
kreiptis: First Day Cancellations, Poetmaster, Washington,
X Aukojo: 3 dol. — R. Saka
D. C., 20013.
las; po 2 dol. — J. Pupius, Stp.
X “Nuoširdžiai dėkoju
už
Bliudnikas; 1 doL — St. Čepu
siunčiamą
dienraštį,
kurį
su
ma

lis. Ačiū.
X Aukų atsiuntė: 3 dol. — lonumu skaitau” — rašo mums
V. Leoną; po 2 dol. — Algis Janina Kutkienė iš Australijos,
ir
Grindus, K. Kynas, A. Gedmin- atnaujindama prenumeratą
pridėdama
10
doL
auką.
Dabai
tas, Saulius Remeza.
Visiems
ačiū.
dėkojame.

X VKLS Kanados ir JAV
skyrių atstovų suvažiavimas
bus š. m. spalio mėn. 11 d., 12
vai. Jaunimo centre, 5600 So.
Claremont Avė., Chicagoje. Bus
renkama nauja centro valdyba,
revizijos komisija bei sprendžia
mi kiti reikalai. Atstovai ir kiti
skyrių nariai prašomi dalyvauti.
Vėliau bendri pietūs.
Centro valdyba

KATALIKŲ FEDERACIJOb
JUBILIEJUS

tuoti šventoves, kad jų vaizdas
išliktų okupantams daug ką su
naikinus. Knygoje svarbu bu
vo atžymėti ir jau okupantų pa
darytus šventovių naikinimus.
B. Kviklys dėkojo Telšių kuni
gams, kurie padėjo nuotrauko
mis, padėjo kun. A. Tamošaitis,
išlygindamas rankraštį. N. Gražulienė padėjo paruošti angliš
ką dalį.
J. Gimbutas padėjo
su architektūriniais patarimais.
Pr. Garšva padėjo išversti lie
tuviškus tekstus, talkino J. Dak

Lietuvių jaunimas dalyvavo Lietuvių Dienose Bamesvilie, Pennsylvanijoje,
rugpiūčio 17 d., tikslu painformuoti dalyvaujančią publiką apie jaunimo de

monstracijas ir areštą prie Sovietų Ambasados Washingtone liepos 18 d.
Nuotraukoje matome Vytą Volertą jr.. kuris aiškina praeiviams apie de

Jis neiioja marškinėlius, kuriuose parašyta "Support the Embassy 18 — Freedom for Lithuaniar
Nuotr. Vyt. Maciūno
monstraciją.

Čiurlionio galerija, įsikūrusi
Jaunimo centre, Chicagoje, pra
eityje buvo išvysčiusi gana gra
žią veiklą. Buvo ruošiamos daž
nos mūsų dailininkų meno pa
rodos, telkiami dailininkų kūri
niai nepriklausomai Lietuvai.
Pažymėtina, kad Čiurlionio ga
lerija turi puikias, meno paro
dom ruošti pritaikytas, patal
pas. Deja, paskutiniuoju metu
Čiurlionio galerijos veikla buvo
kiek pritilusi, retėjo meno paro
dos. o pačioje galerijoje nebuvo
eksponuojami jau turimi daili
ninkų kūriniai.
Rugsėjo 25 d. buvo sudary
ta nauja Čiurlionio galerijos
vadovybė.
Pagal veikiančius
nuostatus buvo sudarytas Glo
bos komitetas, į kurį įeina Lie
tuvos generalinė konsulė Juzė
Daužvardienė, JAV Lietuvių
Bendruomenės atstovas dr. Pet
ras Kisielius, Jėzuitų atstovas
kun. Juozas Vaišnys ir dailinin
kų atstovai — dail. Marija Ambrozaitienė ir skulpt. Aleksand
ras Marčiulionis.
Direkcijos
pirmininke pakviesta dail. Van
da Aleknienė, kuri pakvies ki
tus keturis direkcijos narius.
Kontrolės komisiją sudaro poe
tė Julija Svabaitė-Gylienė, dail.
Magdelena Stankūnienė ir Jur
gis Janušaitis

PO 20 Mj KALĖJIMO

Advokatas JONAS GIBAITIS

Chicagoje du vyrai nuteisti
6247 So. Kedzie Avenue
kalėti po 20 metų. Jie pasigro
TeL
776-8700
bė ir užpuolė iš Ohio sausio mėn.
Chicago, Ulinoia 60629
atvykusią moterį, paskiau bandė
ją parduoti savo sėbrams nedo Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
riems tikslams.
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.

nes veiklos patikrinimą, invento IIIIIIIIIIIIIIIIII IIHIIIIIIIIHIIIIItlllltllllltt(i
rių ir piniginius reikalus.
BALYS AUGINĄS
I
Naujoji Čiurlionio galerijos
vadovybė numato pagyvinti ga
lerijos veiklą, dažniau ruošti
visų kartų dailininkų meno pa
rodas, nesant parodų, išstatyti
jau sutelktus mūsų dailininkų
Keturi skyriai: PUMPURŲ VARPAI.
kūrinius, kad visuomenė galėtų
BURTAŽODŽIAI PIRMAGIMIUI. BEįuolatos gėrėtis mūsų dailinin- SAKNE GIRIA. AMŽINYBĖS VYN
£
darbais.
UOGYNAI. 138 pusi. Kieti virteliat
Į talką Čiurlionio galerijos Gražiai iAleLTi. Spaudė Vilties drau
vadovybei yra kviečiami visi gijos leidykla — 1979. Kaina su per-M
Chicagoje, apylinkėse ir kitur siuntimu $5.75. Užsakymus siųsti:
gyveną dailininkai, visų krypčių DRAUGAS, į5|5 W. 6Srd 8t.,~
ir visų kartų.
Chicago, IU. 60629
Jurgis Janušaitis
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutniimimmmsai

Giesmės žydėjimo
metas
Lyrika

B.

KRIKŠTOPAITIS

JŪRŲ KELIAIS
(Jūrų kapitono atsiminimai)
Išleista autoriaus teisėmis 1979 m. Didelio formato. Kie
ti viršeliai. Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiun
timu $11.10- Užsakymus siųsti:

DRAUGAS,

Kontrolės komisija artimiau
sioje aetityje numato atlikti
Čiurlionio galerijos ankstyves-

W. 6Srd Street, Chicago, IU. 60629

Ulinojaus gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio

I

