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MOŠŲ KALINIAI 
(Tęsinys) i 

RAŠO GINTAS IEŠMANTAS: 
... Štai aš ir atkeliavau ten, kur 

paskirta. Kelionė buvo ilga ir 
varginanti, bet savotiškai įdomi, 
viskas nauja, nematyta, negirdė
ta. Tiesa pasakius, nieko ir nema
tėme, net ant žemės išlipti nete
ko — iš traukinio tiesiog į miš
ką, iš mašinos tiesiog į traukinį 
ir t. t. Keliavome per Pskovą (pa 
buvome dvi savaites), Jeroslavlį, 
Permę (čia vėl savaitę pagyve-
nom) . 

Iš Vilniaus išvažiavome sausio 
9 vakare, o paskyrimo vietoje at
sidūrėme vasario 10 d. 1 vai., žo
džiu, keliavome visą mėnesį. Dar 
niekad tiek daug nesibasčiau... 

Esame dviese (su Pečeliūnu). 
Langus iki pusės dengia sniegas. 
Pasižiūri i lauką ir prisimena 
snieguota, pūguota vaikystė. Ap
link miškas, sako, labai daug 
būna aviečių. Žinoma, ne mums... 

Laišku parašyti kas mėnesį ga
lėsiu tik du, bet gauti neapribo-
jant skaičiaus. Žodžiu, kuo dau
giau man rašys tuo bus smagiau... 

Šiaip esu sveikas. Tiesa, Psko
ve buvau susirgęs, tiksliau pasą 
kius, atkritęs, nes dar Vilniuje po 
Nauju Metu persišaldžiau. Bet 
paskui, važiuojant traukiniu į Ja-
roslavlį, viskas praėjo. (Ta rp kit 
ko, Jeroslavlyje išsiskirstėme, vie 
nas išvyko į pietus, Mordoviją). 
Dabar tebejaudina kito akys... 

Būkite visi sveiki ir linksmi. Ne 
pergyvenkite dėl manęs. Aš savo 
likimu patenkintas, jis kitoks ir! 
būti negalėjo... 

G. Iešmanto adresas: 
618810 Permės sr., Čusovskij r-n 
St. Vesesvetskaja, učr. VS-389(35 
Gintas Iešmantas. 

Į tą patį lagerį yra atvežtas ir 
Povilas Pečeliūnas. 

1981 vasario 11 d. pranešta, 
kad Povilas Buzas, Juozo, nuo 
II. 10 d. yra atvežtas į lagerį, šiuo 
adresu: 
618801 Permskaja obl., 
Čusovskij raj. 
pos. Polovinka, učr. 
VS-389/37. 

(Bus daugiau) 

Rezoliucija 
V. Skuodžio reikalu 

Washingtonas. — JAV Atsto
vu rūmams pateikta rezoliucija 
Skuodžio reikalu. 

Rezoliucija nurodoma, kad "Vy 
tautas Skuodis gimė 1929 kovo 
21 Chicagoje ir pagal prigimtinę 
teisę yra Jungtiniu Amerikos 

lią Lietuvos okupaciją ir privers
tinę jos aneksiją..., kad Jungti
nių Amerikos Valstybių atsako
mybė yra saugoti, ginti ir remti 
savo piliečius kurie užsienio ša
lių vyriausybių nelegaliai laiko
mi belaisviais, kaip pavyzdžiui 

Valstybių pilietis... 1930 m. jis | neseniai pasielgta su Vietnamo ir 
drauge su šeima emigravo į ne 
priklausomą Lietuvos respubliką, 
kuri 1940 m. birželio mėn. buvo 
nelegaliai Sovietu Sąjungos oku
puota ir prievarta aneksuota". 

Vytautas Skuodis apibūdina
mas kaip gerbiamas mokslininkas, 
kuris yra dirbęs Vilniaus univer
sitete kaip hidrologijos ir geolo
ginės inžinerijos docentas ir kuris 
buvo Lietuvos gamtosaugos vi
suomeninės grupės steigiamasis 
narys". 

Kaip toliau rašoma rezoliuci
joje, Skuodis yra "sovietu gyveni
mo skriaudų ir Sovietų Sąjungos 
antilietuviškos politikos įžvalgus 
stebėtojas, pilnai rėmė lietuviu 
tautinius ir religinius sąjūdžius, 
parašydamas veikalą, pavadintą 
"Dvasinis genocidas Lietuvoje", 
talkindamas Lietuvos Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komiteto 
darbams ir įsijungdamas į Lietu
vos Helsinkio grupę". 

Toliau primenamas V. Skuo
džio 1979 lapkričio 28 d. laiškas 
JAV prezidentui J. Carter, kuria
me rašo laikąs save JAV piliečiu 
ir užtikrinęs prezidentą, kad jis 
yra pasiryžęs ginti žmogaus tei
ses ir JAV bei Lietuvos principus. 

Irano islamiškos respublikos lai
komais amerikiečiais... (kad JAV) 
Kongresas yra pakartotinai pa
reiškęs paramą Lietuvos apsis
prendimo teisei". 

Rezoliucijos pabaigoje "reiš
kiama JAV Atstovų Rūmu nuo
monė, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentas turėtu (1) 
pareikšti Sovietų Sąjungos vy
riausybei protestą dėl neteisingo 
Vytauto Skuodžio kalinimo ir (2) 
imtis visų tinkamų žygių įgalinti 
šio Amerikos piliečio paleidimą 
iš kalėjimo ir jo bei jo šeimos 
emigraciją iš Sovietų Sąjungos į 
jų pasirinktą šalį". 

PUIKIAI PAVYKO 
PRINCO VESTUVĖS 

Princas Čarlis — kunigaikščio Jogailos ainis 
Londonas. — Britanijos sosto 

įpėdinio, princo Čarlio, vestuvių 
diena Londone buvo apsiniau
kusi, tačiau nelijo ir puikiai su
organizuotos ceremonijos, laik-

vas, turėjęs septynias dukteris. 
Viena jų, Sofija ištekėjo už Ans-
bacho grafo Fredericko iš Bran
denburgo. Iš šios poros kilo Bri
tanijos karalius Jurgis I-masis, 

raštininkų pavadintos "svarbiau- j kuris yra visų britų monarchų prc 

Mėgiama anglų ir Londono turistų suėjimo vieta, — karališkieji Buckingham rūmai. Nuotraukoje matoma karališ
koji karieta ir dvaro kavalerijos paiyda. Princo sutuoktuvių dieną šimtai tūkstančių žiūrovų buvo susirinkę prie 
šių rūmų palinkėti jaunavedžiams ilgo ir laimingo gyve nimo. 

sios šio šimtmečio vestuvės" pra
ėjo puikiai, pagal smulkiai apgal 
votą planą. Arklių traukiamos 
karališkosios karietos laiku atvy
ko į Šv. Pauliaus katedrą, kuri 
stovėjo, kai dar nebuvo Jungti
nių Amerikos Valstybių. Kated
ra buvo pilnutėlė 2,600 svečių, 
jų tarpe daug princų, karalių, 
premjerų ir prezidentų ir jų žmo
nų, kaip Nancy Reagan. 

Jaunasis princas gražiai atrodė 
karo laivyno komanderio unifor
moje. Kai kurios moterys, pirmą 
kartą pamačiusios dabartinės 
princesės Dianos vestuvinę suk
nelę, skundėsi, kad ji — "nieko 
nepaprasto". Iš karietos išlipusi 

tevis jau nuo 18 šimtmečio. Len
kijos žinių agentūra prideda, kad 
visi šiuolaikiniai Europos mo
narchai yra giminingi Jogailos 
dinastijai. 

Vakar dienos "New York Ti
mes" vedamajame rašo, kad fan
tazijai reikalingas atstumas. Jei 
jis per trumpas, objektas praran
da paslaptingumą, o jei jis per 
didelis, jis nebematomas. Britų 
karališkoji šeima jau prieš šimt
mečius sugebėjo rasti tinkamą at
stumą, nustatė tašką, kuriame 
žmogus ir misterija susijungia. 
Britanija šiandien pasaulyje už
ima mažą vietą, tačiau buvo lai
kai, kada ji užėmė beveik visą pa-

Svarstomos naujos 
imigracijos taisyklės 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

Bandoma sustabdyti nelegalią imigraciją 

— Vakar Atstovų Rūmuose bu
vo laukiama balsavimo, kuris pri
imtų prezidento Reagano pajamų 
mokesčių reformos planą. Bal-

Washingtonas. — Šią savaitę I timus. Už penkerių metų šitokie; tieji Rūmai išvystė didelę kampa 
Kongresas turi užbaigti naujų j laikini rezidentai galėtų gauti pa-
imigracijos taisyklių svarstymą, j stovaus gyventojo titulą, jei išlai 
Vyriausybė pasiūlė naujas imi- j kytų anglų( kalbos egzaminą. I lai 
grantu kvotas ir naujas priemo- j kinųjų svetimšalių grupę būtų 
nes kovojant prieš nelegalius imi- j įrašyti ir pernai atvykę Kubos ir 
grantus, kurių, spėjama, pereina j Haiti pabėgėliai. Tie "laikinieji" 
ilgą 2,000 mylių Meksikos — j neturėtų teisės gauti bedarbių 
JAV sieną po 500,000 — I mili-1 pašalpos ar šalpos išmokėjimų. 
joną per metus. Niekas, iš tiesų, 

jaunoji, stebint JAV televizijos šaulį. Ryšys tarp tų laikų ir dabar 
stotis 4 vai. ryto, atrodė susiglam- ties yra ta pati karališkoji šeima, 
žiusi. Katedros prieangyje jaunas Švęsdami tos šeimos vyriausio 
vyras, matyt, madų saliono atsto j sūnaus vestuves, su nepaprasto-
vas, kiek galėdamas išlygino suk- j mis iškilmėmis ir ceremonijomis, 
nios raukšles. i kurios yra išimtinai britiškos, Bri 

Londono gatvės buvo pilnos į tanijos žmonės kartu švenčia sa-
šventiškai nusiteikusių žmonių, | ve pačius. Nes ką besakytum, jie 

nežino, kiek Amerikoje gyvena 
nelegalių imigrantų. 

Teisingumo departamentas pa
siūlė naujas politines gaires, ku-

Jie tačiau galėtų leisti savo vai
kus į viešąsias mokyklas. 

Kongrese šitie imigracijos tvar 
kymo pasiūlymai sukėlė aštrius 
ginčus. Liberalai demokratai, 

nas Kongresas turi patvirtinti. I įvairios Pietų Amerikos imigran-
Per metus Amerika priima 270, \ tų grupės, priešinasi gairėms, nes 
000 legalių imigrantų, nors per- j j o s tik apsunkins ispaniškai kal
nai jų skaičius, prasidėjus antplū- į bančių žmonių gyvenimą, darbų 
džiui iš Kubos ir Haiti salos, sie
kė apie 800,000, prezidentui su
tikus juos priglausti. Pagal nau
jas taisykles, metinė imigrantų 
kvota būtų padidinta iki 310,000. 
Tame skaičiuje 40,000 numaty
ta ateiviams iš Kanados ir Mek
sikos. Vyriausybė kartu sustip
rintų kovą su nelegaliais imigran-

._. A , tais. Imigracijos įstaigai skiriama 
Rezoliucija, pa«ulyta Atstovy | p a p i l d o m a 1 5 Q m i , ^ s u m a , 

Wvomingo respublikonas senato-
rūmams liepos 28, tą pačią dieną | ^ ^ . ^ nusamdytį d a u g i a u l ̂  A ] g * S i r n o s o n _ g y , k a d 
* H * 5 T \ . ! r L T T ? ! L T I Meksikos pasienio sargybinių, bū- , t o k i o s kortelės 'primena "už durų 

tų sunkiau pereiti sieną. Vyriau- į tauškančius aulinius batus". Nau 

gavimą. Kai kurie konservaty
vūs respublikonai peikia baudas 
darbdaviams ir tvirtina, kad tai
syklės yra naujas federalinės val
džios kišimasis ir amerikiečių gy
venimo reguliavimas, prieš kurį 
ne kartą yra pasisakęs pats prezi
dentas. Jau buvo pasmerktas pa
siūlymas įvesti visiems amerikie
čiams identifikacijos kortelės. 

niją, ragindami demokratus bal
suoti už respublikonų planą. 
Tūkstančiai balsuotojų skambino 
savo atstovams, siuntė telegra
mas. 

— Virš Libano teritorijos įvy
ko Sirijos ir Izraelio lėktuvų kau
tynės. Abi pusės giriasi numušu-
sios vieną priešo lėktuvą. 

— Vakar CIA direktorius Ca-
sey buvo klausinėjamas senato 
žvalgybos komitete, kuriam pir
mininkauja sen. Goldwateris. 

— Irano rytinėse provincijose 
įvyko stiprokas žemės drebėji
mas. Bijoma didesnių nuostolių ir 
žmonių aukų. 

— Britanijos premjerė, atsaky
dama į keturių amerikiečių poli-

kurie, šeimai sugrįžus į Bucking-
hamo rūmus, šimtais tūkstančių 
susirinko prie jų. Po trumpo lau
kimo balkone pasirodė jaunieji, 
jų tėvai, artimieji giminaičiai ir 
minia sukėlė jiems audringas ova
cijas. 

Lenkijos žinių agentūra pa
skelbė prieš vestuves, jog Pozna
nės universiteto profesorius Wlo-
dzimierz Dworzaczek savo moks
liniame darbe "Geneologia" yra 
išaiškinęs, kad britų sosto įpėdi
nis princas Čarlis yra tiesioginis 
palikuonis Lenkijos karaliaus ir 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Kazimiero IV-tojo, gyvenusio nuo 
1427 iki 1492 metų. Kazimieras 
buvo Jogailos dinastijos valdo-

— Kun. Daniel Berrigan, jo 
brolis Philip ir du kiti "taikos ak
tyvistai" nuteisti kalėti nuo 3 iki 
10 metų už įsilaužimą į General 

tiku raštą, tvirtina, kad dėl airių J į * * bendrovės raketų įmonę, 
kalinių bado streikų ir mirimų kai k u n a i Padaryta nuostolių. Kaip 
ta Airių respublikos armija, kuri ž i n o m a > Berriganai pagarsėjo 
įsako jauniems vyrams badauti. M v ° Patęstais Vietnamo karo 
Priekaištus britų vyriausybei pa- m e t u - , . . . . . 
darė: sen. Kennedy, sen. Moyni-| ~ Salvadoro užsienio reikalų 
han, Atstovų rūmų pirm. O'Neill, į a į į n , £ * S L S ^ S 
ir New Yorko gubernatorius Ca-
rey. 

sienio reikalų 
meris — 200 

komitetą. Jos nu-

Sudanas pasiūlė 
karines bazes 

Aleksandrija. — Egipto prezi
dentas Sadatas, kuris ateinančią 
savaitę atvyks į JAV, pareiškė te
levizijos programoje, kad Sudano 

Rezoliucijoje primenama, kad j prezidentas Nimieri mielai su-
1980 sausio 9 V. Skuodis buvo į teiktų Amerikai karines bazes, jei 
suimtas namuose, ir gruodžio 22 j jos būtų reikalingos sustabdyti 
nuteistas 7 m. griežto režimo la 
gėryje ir 5 tremties už tariamą 
antisovietinę agitaciją ir propa
gandą ir šiuo metu yra kalinamas 
Mordovijos lageryje. Toliau ra
šoma, kad 1981 birželio 15 V. 
Skuodis pradėjo bado streiką, pro 
testuodamas prieš sovietu vykdo
mus žmogaus teisių pažeidimus ir 
dvasiną genocidą. 

sovietų veržimąsi į kaimynines 
šalis. Sudanas bijąs, kad nepasi
kartotų Afganistano tragedija ki
toje šalyje. 

Prezidentas Sadatas išreiškė 
savo rūpestį dėl sovietų ginklų 
siuntimo į Libiją, kuriai tiek daug 
ginklų nereikia. Kartu Egiptui ru 
pi ir sovietų ryšiai, bendri karo 
manevrai su Sirija, pareiškė Sa-

Rezoliucijoje primenama, kad i datas. Jis priekaištavo, kad Ame-
"Jųngtinės Amerikos Valstybės Į rika nesiima griežtesnių žygiy 
niticuomet nėra pripažinusios So-1 prieš sovietų skverbimąsi į Arti-
vietų Sąjungos įvykdytą nelega- i muosius Rytus. 

sybė siūlo įvesti pinigines baudas 
tiems darbdaviams, kurie samdo 
nelegalius imigrantus. Darbda
viai turėtų mokėti po 1,000 dol. 
už kiekvieną nusamdytą nelega
lų imigrantą. Darbų ieškantieji 
svetimšaliai turės pristatyti darb
daviui ne mažiau dviejų tapaty
bę įrodančių dokumentų. Valsty
bės prokuroras buvo numatęs 
įvesti visiems amerikiečiams nau
jas socialinio draudimo korteles, 
kurių būtų neįmanoma suklasto
ti, tačiau apskaičiuota, kad tos 
kortelės vyriausybei kainuotų mi
lijonus dolerių. Darbo ieškantieji 
svetimšaliai turės užpildyti nau
jas formas ir prisiekti darbdaviui, 
kad jie yra Amerikoje legalūs. 

Vyriausybės siūlyme dabar 
Amerikoje esantieji nelegalūs Į Amerikos Piliečių lyga. 
imigrantai gautų ribotą amnesti
ją. Atvykę prieš 1980 m. sausio 
mėnesį galėtų Amerikoje pasilik 

joms sugriežtintoms taisyklėms 
nepritaria ir Pietvakarių Ameri
kos ūkininkai, kurie naudojasi pi 
gia nelegalių imigrantų darbo jė
ga. Jų spaudimas paskatino vy
riausybę įvesti dar vieną naują 
gairę. Amerika įsileistų kasmet 
50,000 "svečių darbininkų" iš 
Meksikos. Jie galėtų pasilikti 9 — 
12 mėnesių, tačiau negalėtų atsi
vežti savo šeimų. Jiems būtoj mo
kamas algų minimumas, jie gau
tų sveikatos draudimą. Ši taisyk
lė sukelia kritiką Meksikos sosti
nėje. Legalūs Meksikos amerikie
čiai sako, kad "darbininkai sve
čiai", būtų nauja baudžiauninkų 
rūšis. "Laikinieji svetimšaliai" 
irgi būtų panašūs į senovės ver
gus, pareiškė Jungtinė Lotynų 

— Bengalijos vyriausybė pa
skelbė, kad atentate prieš žuvusį 

ti "laikinai", su sąlyga, kad jie j prezidentą Rahman buvo įvelta 
nebus našta visuomenei ir nebus Sovietų Sąjungos ambasada. Jvy 
bausti už kriminalinias nusikal- į kis toliau aiškinamas. 

— Meksikoje įvyko keleivinio 
lėktuvo nelaimė, žuvo 31 žmogus. 

— Indijos vyriausybė uždrau
dė streikus geležinkeliuose, aero
dromuose, naftos pramonėje ir ki
tose valstybei svarbiose šakose. 

— Sirijon atvyko aukšta sovie
tų karininkų delegacija. 

— Sovietų prezidentas Brežne
vas atostogauja Kryme Čia jį ap
lankė Vengrijos komunistų va
das Janos Kadar. 

— Čekoslovakijos teismas nu
teisė Rudolfą Batteką 7 metų ka
lėjimo. Po bausmės atlikimo Ba-
ttekas turės 3 metus registruotis 
milicijoje ir negalės išvažiuoti į j 
užsienį. I 

bė tiria Hondūro skundą, kad 
Salvadoro kareivių dalinys buvo 
perėjęs Hondūro sieną. 

vis dar yra čia, rašo vedamasis. 

Nauja Amerikos 
parama Lenkijai 

Varšuva. — Lenkijoje Lodzės 
mieste toliau vyksta demonstra
cijos dėl maisto stokos, dėl kylan
čių kainų. Gdanske apie 200 žmo 
nių bandė įsilaužti į parduotuvę, 
tačiau "Solidarumo" atstovų ra
minami, išsiskirstė. Kituose Len
kijos miestuose kalbama apie 
streikus. 

Žemės ūkio sekretorius J. Block 
paskelbė Washingtone, jog Len
kija gaus 55 mil. dol paskolą leng 
vomis sąlygomis apie 400,000 to
nų kukurūzų pirkimui. Antradie
nį pas prezidentą Reaganą lankė
si Philadelphijos arkivyskupas, 
kardinolas John Krol. Jis prašė, 
kad vyriausybė parduotų pigiomis 
kainomis sandėliuose laikomus 
maisto produktus, kuriuos kata-
liikų šalpos organizacija — Cat-
holic Relief Service — siųstų į 
Lenkiją. Prezidentas pažadėjo šį 
klausimą studijuoti ir pažadėjo 
paramą. 

Kardinolas pabrėžė spaudai, 
kad ši parama nebus Amerikos 
kišimasis į Lenkijos reikalus, bet 
susirūpinusių amerikiečių pagal
ba Lenkijos žmonėms. Šalpos tar
nyba pirks miltus, ryžius, pieno 
miltelius, sviestą ir sūrį-
Pakeitė ambasadorių 
Washingtonas. — Iš pareigų 

pasitraukė JAV ambasadorius 
Saudi Arabijai Robert Neumann. 
Sakoma, kad jis supykino valsty
bės sekretorių Haigą, kaltinda
mas jį dėl arabams reikalingų 
žvalgybos lėktuvų nepardavimo. 
Ambasadorius nelabai mandagiai 
išsireiškęs apie Haigo politiką, 
kuri esanti pagrįsta Haigo pla
nais kandidatuoti į prezidento vie 
tą. Haigas nutaręs jį pašalinti, 
nors vyriausybė tai paneigia. 

Bani Sadras Paryžiuje 
. ! Gema Jadvyga Standyte, 1980 m 

Paryžius. — Buvęs Irano prezi- | g r u o d i i 0 j 6 d . nuteista 3 metams 
dentas Bani Sadras pabėgo iŠ Ira, bendro režimo lagerio už veltėdžiavi-
no savo rėmėjų pagrobtu Irano j mą ir viešos tvarkos pažeidimą. Ją 
lėktuvu ir nusileido Paryžiuje. 
Prancūzijos vyriausybė suteikė 
jam politinę globą, su sąlyga, kad 
jis vengs politikos. Bani Sadras 
pareiškė, kad jis negrįš į Iraną tol, 
kol ten nebus demokratijos. 

kaltina 1979 m, rugpiūcio 26 d. ei
senos iš Tytuvėnų į Šiluvą vadova
vimu. Ji dirbo virš 10 metų Kauno 
Medicinos institute mokslinio sekreto
riaus pareigose, bet buvo priversta 
iš darbo išeiti, dėl to, kad neslėpė 
savo religinių įsitikinimų. 

KALENDORIUS 

Liepos 30 d.: Petras Kris., Ju
lita, Bijūnas, Radvile. 

Liepos 31 d.: Ignacas Loj., 
Gracija, Vainibutas, Lėtutė. 

Saulė teka 5:41, leidžiasi 8:12 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 

85 l, naktą 65 L 



I 

2 , DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. liepos mėn. 30 d. 
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Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresu: 
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Ave., Chicago, IL 60632 
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LIETUVOS VYČIAI 
IR BEATIFIKACIJA 

Čia kalbama apie šviesios 
atminties arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio beatifikaciją. 

Lietuvos Vyčiai ne kartą įro
dė, kad yra jie jautrūs tėvynės 
Lietuvos tėvų krašto reika
lams ir vargams. Jų obalsis: 
„Dievui ir Tėvynei" nėra tušti 
žodžiai. Nuo pat organizacijos 
įkūrimo 1913 metais, vyčiai 
rūpinosi Lietuvos atkūrimu, jos 
pripažinimu ir nepriklauso
mybės kovomis. Jie pirmai
siais Lietuvos laisvės metais 
bendradarbiavo su kitomis 
organizacijomis šalpos baruo
se. Komunistams okupavus 
Lietuvą 1940 metais, vyčių bal
sas plačiai ir garsiai pasklido 
plačiame pasaulyje, besisten
g ian t a p g i n t i L i e t u v o s 
nepriklausomybės teises. J am 
tikslui buvo įsteigta Lietuvos 
Reikalų komisija, kuri ir šian
dien veikia; jos vadovybėje 
Lietuvos vyčiai per dešimt
mečius išsiuntinėjo šimtus 
tūkstančių laiškų ir atsišauki
mų pavergtos Lietuvos ir engia
mų lietuvių žmogaus teisių 
reikalu. Lietuvos vyčių pastan
gomis, JAV Katalikų vyskupų 
konferencija visose katalikų 
parapijose pravedė maldos 
dieną už Lietuvą. 

Ši veikla neliko nepastebėta 
ir Lietuvoje. „Kronikos" 37-to 
sąsiuvinio vedamasis taip 
rašo: „Mes nevieni. Mus stipri
na Vatikano radijas vis naujo
mis žiniomis — mūsų skaus
mas ir kova randa vis platesnį 
atgarsį pasaulyje. Štai JAV 
vyskupų generalinis sekre
torius vysk. Romas Kelly, išgir
dęs Lietuvos vyčių prašymą 
(garbė mūsų jaunimui išei
vijoje), paskelbė vasario 11 d. 
maldos diena už Lietuvą". 

Tais pačiais metais, lyg 
Lietuvos katalikų įpareigoti, 
vyčiai pradėjo naują žygį. 
Pramatydami, kiek dvasinės ir 
moralinės pagalbos pavergtai 
Lietuvos Bažnyčiai duotų ant
ras užtarėjas prie Dievo, šalia 
šv. Kazimiero; vykdydami 
metinio seimo nutarimą, vyčiai 
ėmėsi darbo pagreitinti Dievo 
tarno arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio beatifikacijos bylą. 
Buvo p radė tas tikinčiųjų 
parašų rinkimo vajus. Gana 
greit buvo surinkti keli tūks
tančiai parašų. Bet tie keli tūks-
tančiai, aišku, neišreiškė 

Amerikos lietuvių katalikų 
didelį norą susilaukti antro 
šventojo Lietuvai. Parašų 
rinkimas buvo pratęstas į 
sekančius metus, į katalikų 
Šeimos metus, kreipiantis į 
Amerikos lietuvių katalikų 
š e imas . L i e t u v o s vyčių 
kuopoms buvo išdalinta tūks
tančiai naujų parašų lapų. 
Lietuvių parapijų klebonams, 
vietovėse kur neveikia vyčių 
kuopos, tie lapai buvo išsiun
tinėti su prašymu prisidėti prie 
šios akcijos. Užsimota surinkti 
ne kelis tūkstančius, bet kelias 
dešimtis tūkstančių parašų. 
Todėl svarbu, kad visos lietu
vių katalikų šeimos prisidėtų 
prie šio darbo. Ir ne tik pačios 
šeimos, bet ir jų kaimynai, 
giminės, draugai. 

Šio vajaus vedamoji mintis 
yra tikrai patraukli. Antrojo 
Lietuvos užtarėjo prie Dievo iš 
pačių lietuvių tarpo paskel
bimas neapsakomai daug 
padėtų Lietuvos katalikams 
šiose sunkiose priespaudos 
dienose. Kiek drąsos, įkvėpimo 
ir pastiprinimo susilauktų 
Lietuvos tikintieji! 

Šis Lietuvos vyčių vykdo
mas parašų rinkimas tęsis per 
birželio ir liepos mėnesius. 
Surinktieji parašai per vyčių 
seimą, įvykstantį rugpjūčio 
mėnesį Scrantone, bus įteikti 
Tėvų Marijonų vyriausybei, 
kuri juos Šv. Tėvui įteiks šį 
rudenį. Amerikos lietuvių 
katalikų šeimų maldos ir prašy
mai, jų skaitlingi parašai, 
tikėkime, popiežiaus Jono Pau
liaus II lietuvišką širdį palies, 
gal net ir palenks pagreitinti 
beatifikacijos bylos eigą. 

Ir tie lietuviai, kurie gyvena 
toliau nuo parapijinių centrų, 
yra kviečiami prisidėti. Gali
ma pasiųsti paprastą laiškutį 
su kiekvieno šeimos nario var
du šiuo adresu: Rev. A. 
Jurgelaitis, O.P., Providence 
College, Providence, R.1.02918. 

Jeigu lietuviai katalikai 
dabartinėje pavergtoje Lietu
voje, kur kas sunkesnėms 
aplinkybėms esant, įstengė 
surinkti 149,148 parašus, 
prašydami valdžios grąžinti 
Klaipėdos bažnyčią, argi 
negalėtų Amerikos lietuviai 
katalikai surinkti 149,149? 

T.J. 

PASIŪLYMAI 
SEIMUI 

Lietuvos vyčių organizacijos 
centro valdyba savo birželio 6 
d. posėdyje nutarė ateinan
čiam vyčių seimui pateikti 
svarstymui ir priėmimui šiuos 
pasiūlymus: 

Kad dabartinis aštuonių 
dolerių metams nario mokestis 
būtų padidintas iki dešimties 
dolerių. 

Kad kiekvienais metais būtų 
skiriama mokslo stipendija 
nedaugiau, kaip trims jaunuo
liams ir kad stipendija jaunuo
liui būtų ne mažesnė kaip tūks
tančio dolerių. 

Kad v y č i a i r e m t ų 
lietuviškos parapijos metų 
užsimojimus ir darbus, ir kad 
centro valdybos pirmininkas, 
pasitaręs su dvasios vadu, 
paskirtų komitetą Lietuviškos 
parapijos metų reikalams. 

Kad Lietuvos vyčių ir kitos 
lietuvių organizacijos remtų 
kongreso atstovės Collins ir 
kitų pastangas padėti Vytau
tui Skuodžiui. 

JAV LB Detroito apylinkės valdyba. Sėdi iš k.: 
Valentina Černiauskienė, Liuda Rugienienė, 
Jonas Urbonas — pirm., Ramunė Mikailienė, 

Danguolė Majauskaitė. Stovi: Andrius Butkūnas, 
Algis Bražėnas, Jurgis Ribinskas — kontr. k-jos 
pirm., Narimantas Udrys — buvęs pirm. 

Nuotr. J. Urbono. 

Kad Lietuvos vyčiai, kaip 
didelės lietuvių šeimos dalis 
t inkamai pasiruoštų šv. 
Kazimiero jubiliejiniams me
tams, ir kad tam tikslui centro 
valdybos pirmininkas paskir
tų šv. Kazimiero jubiliejinių 
metų komitetą. 

Iš „Vyčio". 

viiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiin 
ADOLFAS VENCLAVSKAS 

KOVOJE SU MILŽINU 
Knygos turinys paimtas iš oku

puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
me aprašo tuometinius įvykius pro
vinciniame miestely ir jo apylin
kėse kada vyko sunkios partizanv; 
kovos su okupantais ir jų padėjė
jais. 

Išleido Akademinio Skautų Są
jūdžio Filisterių skautų sąjungos 
Worcesterio skyrius. 230 pusi. Kai
na su persiuntimu $5.75. IllinoiF 
gyventojai prideda 25 et. valstijos 
mokesčio 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. «8rd St.. 
Chicago, Illinois 60629 
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KANKLIŲ MUZIKA 
DETROITO 

MIESTO CENTRE 

Pavergtų tautų festivalyje 
kiekviena tautybė stengiasi 
pasirodyti su savo menu: tauti
niais šokiais, dainomis ir 
muzika. Dauguma pasirodo su 
tautiniais šokiais, tačiau šiais 
metais buvo ir dainuojančių 
grupių bei instrumentinės 
muzikos. Vietos lietuvių grupei 
nepavyko pasirodyti. Gerai, 
kad „Čiurlionio" ansamblio 
kanklininkai išgelbėjo padėtį, 
atlikdami kanklių muzikos 
programą, kuri savo skirtingu 
skambėjimu buvo visiems nau
jas ir daugeliui negirdėtas 
programos numeris. 

„Čiurlionio" ansamblio 
kanklių kvartetas ir sekminių 
ragelis, vadovaujami Onos 
Mikulskienės, liepos 18 d., 4:30 
vai. p.p. atliko pusvalandžio 
programą, kurios kiekvienas 
numeris klausytojų buvo šiltai 
įvertintas. Elena Muliolytė 
atliko solo „Mergaitės svajo
nę", Elena Muliolytė ir Lana 
Vyšnionytė (duetas) atliko 
„Jaunystės žaismą", o kanklių 
kvartetas, kurį sudarė E. Mulio
lytė, L. Vyšnionytė, R. Gin-
caitė ir R. Bankaitis, atliko 
ištrauką iš rapsodijos „Ant 
Nemuno kranto". Pabaigai 
minimas kvartetas su sekmi
nių rageliu (Frank Plesko) atli
ko lietuvių tautinių šokių suitą. 
Visi kūriniai sukomponuoti 
muz. Alfonso Mikulskio. 
Programos pranešėja L. 

' Vyšnionytė. 
Detroito Organizacijų cen-

TRUMPAI 
Šv. A n t a n o p a r a p i j o s 

gegužinė po stogu yra numa
tyta rudenį, spalio 25 d.,sekma-
dienį. Laimėjimams dovanos 
jau renkamos. Dovanas prašo
ma atnešti į kleboniją. 

I nž . Alfonsas Šukys , 
kuopos vicepirm., paminklo 
šventinimo proga buvo apdo
vanotas šaulių žvaigždės ordi
nu. Ta pačia proga Petras 
Bukšnys buvo apdovanotas 
žvaigždės ordino medaliu. 
Jiems abiems žymenius prise
gė centro v-bos pirm. E. Ven-
gianskas ir St. Butkaus šaulių 
kuopos pirm. V. Tamošiūnas, 
liepos 5 d.. „Pilėnuose". 

Vida Nakaitė, žurn. Alfon
so ir Bronės Nakų dukra, baigė 
Oakland universitetą baka
lauro laipsniu iš ekonomijos. 
Vida aktyviai reiškėsi organi
zacijose ir kultūrinėje veikloje: 
dalyvavo „Sekminių vainiko" 
pastatymuose Detroite ir Cleve-
lande. 

Antanas Pauža, Vlado ir 
Eugenijos Paužų sūnus, laimė
jo pirmą vietą šešių mylių bėgi
me. Rungtynes suruošė Blue 

A.A. KAZIMIERĄ 
ŠPAKAUSKA 
PRISIMINUS 

Rugpjūčio 29 d. sueina 
vieneri metai, kai negailes
tinga mirtis išrovė iš lietuvių 
tarpo savanorį kūrėją, Klaipė
dos krašto vaduotoją ir keletos 
Detroito lietuviškų organizaci
jų narį Kazimierą Špakauską. 

Kazimieras Š p a k a u s k a s 
buvo gimęs 1900 m. sausio 12 d. 
Akmenėje, Mažeikių apskr. J i s 
į Lietuvos kariuomenę įstojo 
1919 m. turėdamas tik 19 metų. 
Tarnavo Kauno komendantū
roje ir turėjo užsitarnavęs virši
los laipsnį. Dalyvavo Klaipė
dos krašto prie Lietuvos 
prisijungimo sukilėlių eilėse. 
A p d o v a n o t a s L i e t u v o s 
nepriklausomybės 10 metų 
sukakties medaliu. 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

Cross-Blue Shield. S. Sližys 

IŠVYKA I 
VASIULIŲ SODYBĄ 

St. Butkaus šaulių kuopa rug
pjūčio 16 d. rengia išvyką į S. ir 
A. Vasiulių sodybą. Išvyka 
pradedama 12:00 vai. šv.Mišio-
mis, kurias atnašaus kuopos 
kapelionas kun. Alfonsas 
Babonas. Po Mišių bus vaišės, 
kurioms jau iš anksto ruošiasi 
kuopos šaulės. Trokšti irgi 
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Kai darai ką nors, daryk, lyg tai būtų paskutinis darbas 
tavo gyvenime. 

Mark. Aurelijus 

AUKA „ D R A U G U I " 
A.a. Kazimiero Špakausko 

našlė Genovaitė Špakauskie-
nė, ir vyrui mirus, prenume
ruoja ir skaito „Draugą" ir jo 
reikalams paskyrė 10 dol. auką. 

A. Gr. 

•JB*BM«SBSJ 
Advokatų Draugija 

VALDEMARAS 
m 

VINCAS BRIZGY8 
2458 W. 69th St , Chicago, HL 

VU teL 

ĮHB 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Jai neatsiliepi*, skambinti 374-8004 

Pruma ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr, ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

ĮSSSąSB»SS*3BiS3BĮBH ""* * ĮBjftff 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2 4 1 5 9 

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

Kasdien 13 vai ir 6 8 vai vak. išskyrus 
treč Sešt 12 rk i 4 vai popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTCMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - GR 6-2400 

Vai pagal susitarimą pirmad. ir ketv 1 4 ir 
7 9 antrad irpenkt 10 4 šeštad 10 3val 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p p 
Ofiso tel RE 7-1168: rezid 239-2919 

tras yra dėkingas „Čiurlionio" neteks. Be to ten bus turtingas 
dovanų stalas su vertingomis 
dovanomis. Detroito ir apylin
kių lietuviai kviečiami tą dieną 
atvykti į St. Butkaus šaulių 
kuopos ruošiamą išvyką ir 
maloniai praleisti dieną gražio
je Vasiulių sodyboje. 

ansamblio kanklių orkestro 
vadovei Onai Mikulskienei ir 
jauniesiems kanklininkams, 
atvykusiems iš Clevelando ir 
gražiai reprezentavusiems 
lietuvius tautų festivalyje, 
Detroite. s. Sližys 

Lansingo vyskupas Kenneth Povish, atsilankęs į Dainavos 
stovyklos metinę švente, dalinasi įspūdžiais su stovyklos 
dvasios vadu ir buvusiu Dainavos Tarybos pirm. kun. Vikto
ru DabuSiu. Nuotr. J. Urbono. 

A.a. Kazys Špakauskas. 

Atvykęs į JAV apsigyveno 
Detroite, netoli Šv. Antano 
parapijos bažnyčios. Dirbo 
General Motors bendrovėje, 
išauklėjo ir išmokslino dvi 
dukras — Aldoną ir Genovaite. 
Rėmė lietuvišką veiklą ir 
priklausė šioms organizaci
joms: savanoriams, ramo-
vėnams, „Švyturio" jūrų šaulių 
kuopai, Lietuvių Bendruo
menei, Lietuvių fondui, Balfui, 
Lietuvių namų draugi ja i , 
Dariaus-Girėno klubui, Lietu
viškam kaimui , Auksinio 
amžiaus grupei. Rėmė abi lietu
viškas radijo va landė les . 
Dirbdamas fabrike buvo 
susižeidęs ir ilgai gydėsi. 
Vėliau, ir toliau gyvendamas, 
atvažiuodavo į Šv. Antano 
bažnyčią. Dėl sunkumų jam į tą 
bažnyčią užlipti l a ip ta i s , 
Kazimieras persikėlė į Dievo 
Apvaizdos parapiją, iš kurios 
jis ir buvo palaidotas. 

Jo mirties metinių proga šv. 
Mišios už jo vėlę bus atna
šaujamos: rugpjūčio 29 d. 8:00 
vai. ryto Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje, Šv. Kazimiero 
(lietuvių) parapijos bažnyčioje 
ir Šv. Jono parapijos bažny
čioje (Windsore, Kanadoje). 
Rugpjūčio 30 d. 10:30 vai. ryto 
šv. Mišios bus atnašaujamos 
Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčioje. Po Mišių bus 
pašventintas jo kapo antkapis 
Sv. Kapo kapinėse. Giliai 
ti žmona, dukros, žentai ir 5 
vaikaičiai kviečia gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti ir savo maldose prisiminti 
Kazimierą. 

A.Gr. 

Ofs. M 735-4477: Rez. ̂ 46-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR, A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4 1818: Rez. PR 6 9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71$t Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai pirmad . antrad . ketvirtad ir penktad 
3 ik. 7 v p p Tik susitarus 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7 6000. Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. J U CAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundea Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel. 372-5222.236-6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO WABASH AVE. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71$t St. - Tai 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Įstaigos ir buto tat. 6 5 2 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tti Court. Cicaro. IN. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir Sešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2C59 W 5* St. CMcaga 

4762112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai šestad 10 iki 1 vai 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Ofiso tat. 434-2123. namu 448.6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai: pirm . antrad . ketv irpenktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs. tai 586 3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0RA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast63rd Street 
Vai pirm , antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 
Tel. REliance 5 1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West63rd Street 

Vai. pagal susitarimą: antr., trečiad., 
ketvirtad 10 v ryto iki 6 v. vakaro. 

Tai. - 778-3400 



Šį sekmadienį 

„DRAUGAS" 
LAUKIA SVEČIŲ 

Nėra reikalo nutylėti faktus, 
kurie mums nemalonūs: Lietu
viškosios išeivijos veikla šia
me krašte, tegu ne staigiai, bet 
•padažu vis mažėja, traukiasi. 
It /jsuomeninio gyvenimo dėl 
senatvės ar mirties aplinkybių 
Įraukiantis senesniajai kartai, 
mažesnėse, o kartais ir dides
nėse kolonijose lietuviškos 
veiklos vadovai ne visada susi
laukia reikiamų pakaitalų. 
Tiesa, jų dažniausiai atsiran
da, bet ne tiek, kiek iš tikro 
reikėtų. Vyresnės kartos 
darbuotojų natūralus supasy-
vėjimas neigiamai veikia ir 
lietuvišką spaudą, laikraščių 
bei knygų leidyklas. 
| Antras didysis veiklos stab
dis yra lietuviškų kolonijų ny
kimas ir mūsų tautiečių išsi
sklaidymas po visą platų 
kraštą. Jaunesnieji lietuvių 
akademikai, baigę mokslus, 
tarnybas gauna dažniausiai 
tose vietovėse, kur labai mažai 
tegyvena lietuvių, o kartais jų 

?ir visiškai nėra. Tik retais atve
jais pavyksta turėti akivaiz
dinį ryšį su savo giminėmis bei 
tautiečiais. 

Čia ir iškyla reikalas turėti 
nuolatinį ryšininką, kuris išsi
sklaidžiusius lietuvius surištų, 
informuotų, kas vyksta lietu
vių išeivijos gyvenime ir pačio
je tėvynėje. Toks nuolatinis 
ryšininkas tarp mūsų tautie
čių, jų organizacijų, politinių ir 
kultūrinių institucijų ir yra lie
tuviškas laikraštis, dar geriau 
— savas dienraštis. Šeimos ar 
pavieni asmenys, kurie jį atsi-
kviečia į savo namus, nors ir to
liausiai nuo lietuviškų vietų 
gyvendami, gerai žino, kas 
dedasi lietuviškame pasaulyje. 
Reikalui esant, jie patys gali 
per savo ̂ aikraštį pasisakyti, 
kaip jiems sekasi. 

c * * * 

Bet nėra reikalo gaišinti 
laiką, aiškinant lietuviškos 
spaudos naudą. Kas skaito 
dienraštį, tai gerai žino, jo lau
kia kiekvieną rytą ar dieną. Jį 
gavęs sužino, kas mūsų gy
venime vyksta, o kartais per 
dienraščio skiltis pateikia savo 
mintis, pasiūlymus bei suma
nymus veiklos pagyvinimo 
klausimais žinių, rašinių ar 
laiškų forma. 

Lietuviškas dienraštis yra 
taip glaudžiai su mūsų patrio
tine visuomene susijęs, kad 
sunku atsekti, ar skaitytojas 
daugiau padeda spaudai ar 
spauda skaitytojui. Santykiai 
gyvuos iki tol, kol gyvuos lietu
vybė, lietuvybė laikysis tol, kol 
laikysis spauda. 
Bet laikytis spaudai — išlai

kyti lietuvišką dienraštį šiais 
infliacijos ir kitokio negando 
laikais yra be galo sunku. Ypač 
sunku dienraščiui, kuris skir
tas tik lietuvių reikalams, kuris 
tarnauja tik lietuviams, yra tik 
pačių lietuvių leidžiamas ir ne
gauna iš nelietuviškų šaltinių 
jokios paramos. Tai, žinoma, 
gerai, nes kiekvienas finan
savimas iš šalies „įpareigoja". 
Mūsuose yra vienas kitas toks 
laikraštis — tai mes matome iš 
jo krypties bei rašinių — nelie
tuvių labui rašo, ne lietuvių 
reikalus gina. 

* * * 
„Draugą" leidžia lietuvių 

marijonų vienuolija, bet faktiš
kieji leidėjai yra dienraščio 
skaitytojai. Skaitytojams, jų 
nuomonei ir atstovauja „Drau
gas", visomis išgalėmis stovė
damas kovos dėl Lietuvos lais
vės ir ge ros l i e tuv i ško 
gyvenimo informacijos sar
gyboje. 

Bet atėjo laikas, kai gau
namos pajamos už prenumera
tas ir skelbimus jau nebe-
padengia kasmet didėjančių 
išlaidų. Bekraštė infliacija, ku
rios nepajėgia sustabdyti nei 
senieji, nei naujieji eko
nominės politikos vairuotojai, 
jau daugelį šio krašto laikraš
čių nuvarė į kapus. Tai nuola 

PASIBAIGUS LENKIJOS KOM. PARTIJOS SUVAŽIAVIMUI 

tinis popieriaus kainų kilimas, 
planingas pašto išlaidų 
didinimas, darbininkų už
darbio augimas ir kitos finan
sinės naštos verčia leidėjus 
kasmet didinti prenumeratos 
mokestį. Bet ir tokiu atveju ne 
visada „du kart du duoda ketu
ris", nes pakėlus kainą dalis 
prenumeratorių atkrinta. Mat, 
pensininkai ir kiti mažų pa
jamų skaitytojai ne visada gali 
padidintą mokestį susimokėti. 
Prenumeratorių eiles retina ir, 
kaip pradžioje minėjome, gyve
nimo saulėleidžio metas, nepa
kankamas jaunesnės kartos 
lietuvių įsijungimas į skai
tytojų eiles. 

Tačiau reikalai taip klostosi, 
kad tie nepritekliai vis auga, 
didėja ir leidėjas nėra finansiš
kai tiek pajėgus, kad kasmet 
galėtų visus "nelygumus" iš
lyginti. Reikia vėl šauktis skai
tytojų talkos. Kur gi kitur 
prašysi? 

Dienraščio laimei gerašir
džių skaitytojų dar turime. Tai 
rodo kasdien mūsų dienraštyje 
skelbiamos jų piniginės aukos. 
Tačiau dar ir to neužtenka. 
Taigi tie, kurie leidžia dienraš
tį, naudoja dar vieną lėšų 
telkimo pagalbinį būdą: rengi
nius — gegužines, koncertus, 
dovanų paskirstymą, balius ir 
kitas panašias priemones 
lėšoms sutelkti. Praktiškai šios 
pajamos yra tų pačių skaityto
jų aukos, tik kiek kitokiu keliu 
gaunamos. Keletą tokių ren
ginių yra užplanavęs „Drau
gas". Jau gal treti metai prie 
„Draugo" veikia Pagalbinis 
lėšų telkimo komitetas iš kelio
likos asmenų, kurių daugumą 
sudaro veiklios ir paslaugios 
moterys. Tokių renginių ir 
leidėjų subsidijos dėka vis dar 
pavyksta metų gale išlyginti 
nepriteklius ir „suvesti galus su 
galais". 

* * * 
Čikagiškiai skaitytojai gerai 

žino, kad pirmasis šios va
saros „Draugo" renginys yra 
gegužinė (piknikas), ruošia
mas rugpiūčio 2 d., taigi šį sek
madienį. Renginys vyks 
„Draugo" leidėjų — marijonų 
sodyboje, 4545 W. 63rd St., 
Chicagoje. Tai labai gera vie
ta: uždaras kiemas, plati pie
va, neužteršta aplinka, vi
siems, įskaitant ir senesnio 
amžiaus skaitytojams, lengvai 
pasiekiama vieta. Galima at
vykti autobusais ar automobi
liais — jiems pastatyti yra pa
kankamai vietos. Čia pat yra 
marijonų svetainė, kurioje jau 
gaminami gegužinės daly
viams skirti valgiai, vežami 
gėrimai. Gegužinė prasideda 12 
vai. šv. Mišiomis marijonų 
kieme ir baigsis vėlai vakare. 
Reikia manyti, kad ši pramoga 
bus naudinga tiek skaityto
jams, tiek rengėjams. Bus 
proga susitikti artimuosius, 
pasikalbėti su redakcijos 
darbuotojais — redaktoriais, 
bendradarbiais, o šie turės gerą 
progą arčiau pažinti skaityto
jus, išklausyti jų pagei
d a v i m u s . G a l i m a b u s 
aplankyti ir pačią „Draugo" 
instituciją, jo spaustuvę, visus 
įrengimus. 

Nežiūrint visų negandų, 
„Draugas" vis dar turi tūks
tančius skaitytojų ir yra di
džiausias ne tik lietuviškos išei-
vijos l a i k r a š t i s , be t ir 
didžiausias dienraštis. Dien
raštis , be leidėjų, neturi 
mecenatų, kurie jį tūkstančiais 
remtų. Jo neremia ir vadina
mieji „etniniai" fondai. Bet jis 
eina 72-uosius metus todėl, kad 
tūkstančiai skaitytojų, prenu
meruodami dienraštį ir auko
dami mažomis sumomis, lyg 
kooperatiniu būdu sudeda tuos 
šimtus tūkstančių, kurie 
kasmet reikalingi dienraščio 
leidimui. Aukojasi redakcijos 
žmonės, leidėjai, aukoja ir skai
tytojai. Ačiū ir iki pasi
matymo! 

b.kv. 

Lenkijoje, Varšuvoje įvyku
sio š.m. liepos 14-19 d. Kom. 
partijos kongreso buvo laukia
ma su įtempimu ne vien tik lais
vame, bet ir Rytų diktatūri
niuose pasauliuose. Dar 
trumpai prieš šio suvažiavimo 
dieną, VII.3-5 d., Varšuvai 
„draugišką" apsi lankymą 
suteikė maskvinių imperia
listų pasiuntinys A. Gromyko. 
Pro neįžvelgiamos paslapties 
skraistę, net ir JAV „visa 
žinanti" žinių tarnyba negalė
jo nugirsti, ką L. Brežnevas ir 
Co. A. Gromyko lūpomis kuž
dėjo į Lenkijos I-jo sekretoriaus 
St. Kania ausį... Pastarasis, 
nenorėdamas per greit susi
laukti buvusių I-jų sekretorių 
VI. Gomulkos ir Edw. Gierek 
liūdno likimo, neskubėjo susi
tikti nei su savais, nei su užsie
nio žurnalistais. Neužmirš 
tina, kad St. Kanią Kremlius 
pasirinko Lenkijos I-juo 
prokonsulu, ištraukdamas jį iš 
Lenkijos saugumo, policinės 
tarnybos ir iškeldamas į pačią 
viršūnę. St. Kania, sėdėdamas 
toje kėdėje, gerai pažino ir 
neužmiršo, kaip kylama į viršū
nę ir kaip po neleistinos veiklos 
seka politinis, na, ir fizinis 
nuskalpa vimas. 

Nesena istorija 
Galima drąsiai teigti, kad St. 

Kanią į Lenkijos valdovus iškė
lė ne diktatorius L. Brežnevas, 
bet streikuojančių Lenkijos 
darbininkų vadovas eilinis 
elektrikas Lech Walesa. Kai to 
meto partijos I-sis sekr. 
Edward Gierek ir jo diriguo
jamos vyriausybės min. pirm. 
Edward Babiuč 1980 m. liepos 1 
d. pakėlė mėsos ir kitų maisto 
produktų kainas, Lenkijoje 
prieš šį neapgalvotą vyriau
sybės sprendimą sukilo beveik 
visi krašto dirbantieji. Sukilo 
ne pilna šio žodžio prasme prieš 
juos išnaudojančią ir visą 
galinčią Maskvos bolševikų 
diriguojamą vietinių satrapų 
partiją. Ne. Dirbantieji pradėjo 
streikuoti, atsisakydami dirbti 
už vergiškai mokamus grašius. 

Galima prileisti, kad beveik 
pilnu sukilimu pakvipo, kai 
Dancigo laivų statybos įmonių 
dirbantieji, vadovaujami Lech 
Walesos, užėmė šias įmones. 
Maskvos tironai, stebėdami 
šiuos dirbančiųjų streikus, 
prisimindami Petrogrado 1917 
m. jūreivių ir dirbančiųjų suki
limą prieš carą Nikalojų II-jį, 
nežinojo ką daryti... Ar pagal 
„bolševikinės demokratijos" 
dėsnius įsakyti E. Gierekui 
ginklu sutramdyti streikuo
jančius, neatsižvelgiant į jokią 
pasaulio „viešąją nuomonę", 
nei į Amnesty International, 
nei į tikrai lauktiną lenkų 

Tikima, kad laimėjo sveiko proto šalininkai 
BR. AUŠROTAS 

dirbančiųjų kraujoplūdį. 
Ačiū Viešpačiui, taip pat kai 

kurie Kremliaus kompiuteriai 
sustreikavo (Past.: galima 
prileisti, kad kapi ta l i s ta i 
pardavėjai juos taip „tyčia" 
nustatė, -aut.). Gal ir Afganis
tano kariška okupacija bus 
turėjusi bolševikams nelauk
tos, neigiamos įtakos. 

Taigi vietoje įsakymo E. 
Gierekui šaudyti į savo dirban
čiuosius, jis jau rugsėjo 6 d. 
(1980) buvo išmestas iš turėtos 
pozicijos ir susirgdintas „šir
dies liga". J o vietoje Kremlius 
pasirinko saugumietį, anks
čiau visada jiems ištikimą 
vergą Stasį Nanią. Ar Maskva 
tik ir vėl neapsiskaičiavo: I-sis 
sekretorius St. Kania jau IX. 17 
leido Lenkijos Aukščiausiam 
teismui užregistruoti naują 
darbininkų profesinę sąjungą, 
„Solidarumą". Ir tai įvykdyta 
nežiūrint nei Kremliaus, nei 
„broliškų" respublikų patari
mų . D i r b a n t i e j i b u v o 
nepriklausomi nuo Kom. par
tijos malonės. Po ilgų kovų taip 
pat ir ž. ūkio dirbantieji V. 12 
(1981) tapo „Solidarumo" są
jungų jaunesniais broliais. 
Tai buvo II-sis stambus dir
bančiųjų laimėjimas. Šiandien 
tai jau tik istorija, be kraujoplū
džio. 

P a s t a n g o s 
s u t r u k d y t i 

suvaž iav imą 
Dera prisiminti, kad š.m. 

liepos 14-19 d. Varšuvoje įvy
kusiam nepaprastam Lenkijos 
Kom. partijos suvažiavimui 
sėkmingai praves t i daug 
propagandinių, o gal ir tikrų 
kliūčių kėlė Sov. S-gos ir jos 
satelitų kontroliuojami garsia
kalbiai. Ypač Rytų Vokietija ir 
Čekoslovakija. Pastarųjų 
propagandiniai radijo praneši
mai, žinoma, iš Maskvos diri-. 
guojami, į suvažiavimą išrink
tuosius atstovus gąsdino, kad 
„jie neužmirštų, jog socialis
tinių kraštų ,broliai' gali atsku
bėti į pagalbą (Past: atseit, 
Lenkiją gali okupuoti, -aut.), 
jeigu tik krašto socialistinei 
santvarkai grėstų rimtas pavo
jus". 

Taip pat netrūko gąsdinimo 
ir iš Maskvos. Lietuvos laisvės 
tikrasis duobkasys ir kiečiau
sias komunistas — teoretikas 
Michailas Suslovas, lenkų 
tikrai nekviestas, š.m. balan
džio 23-24 d. netikėtai atsirado 
Varšuvoje. Persenęs žmogžu
dysčių organizatorius ir ge-
nocidininkas M. Suslovas, 
atrodo, neišgąsdino lenkų. Na, 
Lenkija tai ne Lietuva... Buvęs 

saugumietis St. Kania ir gerai 
pažįstąs sovietinius metodus 
(už nepaklusnumą šūvis į 
pakaušį) gen. Wojciech Jaru-
zelski nenusileido M. Suslovo 
n e i g r a s i n i m a m s , nei 
pažadams: jie neatšaukė liepos 
14-19 numatytąjį bėdos atvejo 
suvažiavimą. Į jį pirmą kartą 
komunistų kraštų praktikoje 
turėjo susirinkti slaptu balsa
vimu išrinktieji draugai. 

Birželio 5 d. iš Maskvos 
Lenkijos komunistų nusiųstoje 
notoje, kurią JAV vyriausybė 
pavadino „kišimusi į svetimos 
valstybės vidaus reikalus", 
neįstengė paveikti dabartinių 
Lenkijos vairuotojų nušalinti ir 
Kanią iš turimos vietos ir 
nukrypti nuo jų nuomone 
teisingai pasirinktojo tikrų 
krašto reformų vieškelio. 

Žinia, gąsdinimų ir morali
nio teroro viršūnę bolševikinė 
meška užkopė birželio 25 d. su 
Lenkijos kariuomenės ir savo 
šarvuočių ir karo laivyno viene
tais Baltijos jūroje, pradėdama 
naujus „pavasario" karinius 
pratimus. Ne. Net ir šie pašo
nėje vykstą ginkluoti grasi
nimai nepaveikė ryžtingų 
lenkų, siekiančių kuo greites
nio atsipalaidavimo nuo Mask
vos „malonių". 

Prie šio viso priešlenkiško 
orkestro triukšmo Maskvos 
įsakytas prisidėjo ir Čekoslo
vakijos vergų vergas Husak, 
patardamas lenkams atidėti 
VII. 14 prasidedantį partijos 
suvažiavimą. Ir nei šis, nei A. 
Gromyko p a s k u t i n i s iš 
Maskvos atvežtas grasinimas 
VII.3-5 nepaveikė lenkų: kas 
turi įvykti dabar, negalima ati
dėti rytojui. 

Demokrat inė 
Lenkijos partija 

NYT savo š.m. VII. 19 laidoje 
rašė, kad, „kai liberališkiau
sias Lenkijos komunistų parti
jos narys — atstovas, ministe-
r io p i rm. pavaduoto jas 
M e č i s l o v a s R a k o v s k i s 
(Miečislav Rakowski) pasakė 
savo ugningą kalbą 1,955 j 
suvažiavimą iš viso krašto 
suvažiavusiems atstovams, tai 
audringoms ovacijoms nesi
matė pabaigos. Ir kodėl? Kalbė
tojas tereikalavo tik daugiau 
laisvių visiems žmonėms ir 
vykdyti reformas". 

Vienas JAV žurnalistas, ste
bėjęs atstovų nuotaikas, po šio 
kalbėtojo pareiškimo teigė, jog 
„tai, ką jis matė, neįtikėtina, 
jog tai vyksta Lenkijoje. Atro
dė, jog Teddy Kennedy kriti
kuotų respublikonus demokra
tų partijos suvažiavime, 

Popiežiaus susitikimas su Lenkijos „Solidarumo-1 vadu L. Walesa. 

mėgindamas delegatus nuteik
ti, kad už jį balsuotų". 

Komunistinėje sistemoje, ku
rioje nėra jokių demokratijos 
daigų, daug kas buvo stebėta 
pirmą kartą: atvykusieji atsto
vai buvę išrinkti slaptu balsa
vimu, jie taip pat slaptai balsa
vo už savo ateities vadovus. 

Delegatai taip pat turėję 
galimybę pasirinkti, už kurį 
asmenį balsuoti, nes kandida
tų į vadovų vietas buvo dau
giau negu tik numatytas skai
čius. Taip pvz. j naująjį 200 
asmenų centrinį komitetą 
kandidatavo net 279 asmenys. 
Esant šiai galimybei, iš senojo 
politbiuro 9-rių narių delegatai 
neišrinko — išbrokavo net 5: 
aiškiai prosovietinius ar per 
daug jau liberalius. T. Grabs-
kis, norėjęs užimti St. Kanios 
vietą, buvo neišrinktas, kaip ir 
M. Moczar, žinomasis iš 1968 
m. antisemitas. Taip pat ir 
„senelis", formalus krašto 
prezidentas H. Jablonskį buvo 
išbrokytas, negavęs minimumo 
955 balsų, reikalingų polit
biuro vietai užsitikrinti. Tuo 
tarpu St. Kania surinko 1,355, o 
min. pirm. gen. W. Jaruzelski 
1,615 balsų. 

Nauja parti jos 
vadovybė 

Stebėtojams atrodė, kad St. 
Kanios kai kurie manevrai 
galėję jam net pakenkti. Tačiau 
galutiniai slaptų rinkimų 
duomenys į centrinį partijos 
komitetą parodė, kad delegatai 
balsavo tik už nuosaikiuosius 
savo partijos narius. Iš senųjų 
tik St. Kania ir gen. W. Jaru
zelski išlaikė rinkiminius egza
minus. Žinoma, į naująją vado
vybe pateko tiek daug naujų 

veidų, jog tik po kurio laiko bus 
galima susidaryti tikrą vaiz
dą, kuria kryptimi suks Lenki
ja. 

„Jau nuo pirmųjų suvažiavi
mo dienų atrodė, kad Lenkijai 
.gresia' kelių partijų grupuotė. 
Ne todėl, kad išaugo stipri 
, Solidarumo' profesinė sąjun
ga, bet todėl, kad partija pradė
jo irti, lyg blogai sumegzta koji
nė. Jos visiško suirimo pavojus 
buvo laikinai pašalintas. Bet 
kuriam laikui? Lenkijos nei 
politinės, nei ūkiškos proble
mos nėra išspręstos, bet tik 
laikinai nustumtos į šalį. 
Krizių šaknys nėra pašalintos. 
Ar vidurio jėgos sugebės iš
laikyti pusiausvyrą? Ar libera
linės, kraštutinės, prosovie
tinės, iškils į vandens paviršių? 

Vakariečiams atrodė, kad 
partijos suvažiavimas mėgino 
pamėgdžioti vakariečių parti
jų narių sąskrydį. Tačiau, kas 
tikrai buvo būdinga — partija 
parodė, kaip giliai yra pažeista 
jos diktatūrinė struktūra", — 
rašoma NYT liepos 19 d. laido
je. 

Tikėtina, kad ir po šio 
suvažiavimo naujieji Lenkijos 
patriotai vairuotojai, kad ir 
pasislėpę po komunistų vėlia
va, suras savuose uždaruose 
pasitarimuose pakankamai 
dvasinės tvirtybės atsispirti 
per anksti viliojančioms 
išsilaisvinimo pagundoms — 
kuo greičiausiai išsilaisvinti iš 
po slegiančių maskoliškų batų. 
Nuo jų protingų apsprendimų 
gali priklausyti ne tik Lenki
jos, bet ir Europos, o gal ir kito 
pasaulio ta ik ingas vysty
masis, na, ir gražesnė, sauges
nė ateitis. 

ATOLAS — 
KORALŲ SALA 
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pasakė — Tu kalbi kaip jų sąjungininkas, 
tėvas. 

— Kodėl? 
— Iš patyrimo kalbu, — pabrėžė tėvas. — Jie 

vilkai avies kailyje. Kada buvau gimnazijoje, atei
davo instruktoriai ir mokė nepasitikėti tėvais. Ragino: 
atsiduokite partijai. Pamilkite mus! Pasitikėkite 
mumis! Tai išugdė mumyse sveiką įtarimą: vilkai 
avies kailyje. Feli, Feli, juk tie poetai dėkingi partijai, 
kad ji vežioja juos po pasaulį. Jeigu jie būtų mažytės 
šalies poetai, kas juos vežtų? Gal iš sodžiaus į sodžių? 
Dabar už eilėraštį apie upelį skraidina į Ameriką! Cha 
cha! Jie yra stambiausios pasaulyje valstybės tarnai. 
Jie tai valstybei odes rašo ir iš to gyvena. Juos į Indiją 
vežė, ir velniai žino dar kur? Vis už tuos eilėraštukus 
apie lėtą upelį su skaidriu vandeniu. Tais jų upeliais 
kraujas srovena. 

— Ne taip! — priešinosi Feliksas. — Kiekvienas, 
kas iš anapus pamato laisvą kraštą, pergimsta. Jie 
nebegrįš tokiais, kokiais išvažiavo. 

— Jie janičarai, jie čekistams raportus rašo, — 
suriko tėvas. 

— Ar tu nori, kad jie ten barikadas statytų? — 
atsisuko Feliksas. — Pastatys, sakysim, barikadą, 
juos išžudys, atveš Lietuvon minias rusų, kaip tada? 

Tėvas triukšmingai pralaužė alaus dėžutę. 
— Nejučiomis jie mus atlietuvina, — suvaldė 

karštį Feliksas. — Jie čia tėvynės vaizdų skeveldras 
dalina. Lengva susiliesti su jais: jie ten dvigubi, o mes 
čia dvigubi. Aplinkos vergai! Jie net labai kinta, 
pamatę laisvių šalį. 

Nuo sienos, šalia ugnyno, į Feliksą žiūrėjo ketu

rios poros akių. Padidinto ie nuotraukoje stovėjo prie 
laiptų turėklų tėvas, motina, Feliksas ir Vincas. Senas 
įamžintas momentas. Daili jauna pora su dviem 
mažais berniukais. Ilgam, gal amžiui, jie sujungti 
vaizde ant nepatvariausios medžiagos, ant popie
riaus. Sena, laimės sklidina diena! „Tėvas yra tėvas", 
dingtelėjo įspėjanti mintis. Šeimos santykių savybė 
įkūnyta nuotraukoje. Felikso ranka tėvo dešinėje, 
Vincas glaustosi prie motinos sijono. 

Tada tėvai jį vadino Viki. 
Po šitokių griežtų notacijų Feliksas nutarė ilgai 

pas tėvą nesirodyti. Dabar po dainininko koncerto jis 
net bijojo važiuoti pas tėvą. Tėvas, aišku, girdėjo apie 
koncertą, apie plojimus solistui. Gal ir apie gausų 
„šampano taurės pažmonį". Tėvas, aišku, turi susi
daręs savo nuomonę, savo aptarimus, paremtus jo 
senais terminais. 

Feliksas laukė, kad tėvas bus susijaudinęs, gal 
labai karingas, o gal labai prislėgtas. Tad jis aplankys 
tėvą vėliau, vėliau, kada nors vėliau, ir atvažiuos susi
taręs su Vincu. 

Bičiuliška solisto šypsena stovėjo prieš akis, lyg 
nuotraukoje matoma. Feliksas nusišypsojo: „Argi 
janičarai moka dainuoti?". 

Iš anksto susitaręs su Vingra, šeštadienio popietę 
Feliksas buvo prie Vingrų durų. Prieš metus Vingros 
nusipirko modernios išvaizdos namą. Dabar prie 
namo kabojo vėjo judinamas skelbimas ant skardinės 
lentos: parduodamas. Raudonos spalvos skelbimas 
karojo, kaip pakaruoklis ant klasiškos kartuvių for
mos dviejų stulpų kombinacijos. Tikras pakaruoklis! 
Žuvusios Vingrų santuokos alegorija. 

Kaip visi šio turtingo priemiesčio namai, Vingrų 
namas atrodė priplotas. Sienos buvo žemos, langai 
platūs, durys dvigubos. Stogas buvo beveik plokščias. 
I modernius išdykavimus linkęs architektas, prista

tęs čia standartinių namų, ieškojo išeities iš monotoni
jos. Todėl namai savitarpy kirtosi plokščių stogų 
nulinkimais: vieno stogas buvo nuožulnesnis į dešinę, 
kaimyno stogas iššaukiančiai linko į kairę. Tai buvo 
įvairu, bet kvailoka. Prie šaligatvio riogsojo dar neįsi
tvirtinę medeliai, pririšti prie storesnių už jų liemenis 
stulpelių. Tai buvo panašu į ilgą vergų rikiuotę. Į vergų 
karavaną, kuriam tuoj suskambės įsakymas: 
žengte marš! 

Vingra turėjo didoką knygyną. Kaskart, kada 
Feliksas čia lankėsi, jis sustodavo prie sienos, ištisai 
uždengtos knygų lentynomis. Feliksas skaitė knygų 
nugarėlėse pavadinimus. Knygos buvo storos, 
nugarėlės plačios. Buvo lengva ir smagu skaityti tuos 
be galo staigius, išradingus pavadinimus. Buvo keista 
matyti, kad teksto kryptis nugarėlėse atkakliai 
priešinga angliškos knygos standartinei krypčiai. 
Visos knygos buvo Vilniaus leidyklų leidiniai. 

Tai buvo kelių šimtų knygų nugarėlių paradas: 
juodos, baltos, žalios ir kitokios jų spalvos... 

Vingra sakėsi tingįs rinkti išeiviškas knygas, nes 
jos neturėjo išvaizdos, su minkštais viršeliais. Juk nie
kas Amerikoje nerenka bibliotekų iš minkštaviršeli-
nių, pigių knygų. Išeiviškų leidyklų knygos. Vingros 
nuomone, netiko rimtai knygų kolekcijai, kurioje 
knyga yra solidi medžiaginė autoriaus minties repre
zentacija. Minkštaviršelinės knygos tetinka per
skaityti ir numesti. Jų popierius trupa. Jos netinka 
patvariai knygų kolekcijai. Minkštaviršelinės knygos 
visada atrodo bėdos skaitymas: jos neįtikinančios, 
nepatraukiančios. Jos atrodo nelyginant prastai apsi
rengęs, bet pretenzingas žmogus, įsispraudęs į baliaus 
publiką. Amerikiečiai mėgsta storą, kelių svarų svorio 
knygą, kurios su viena ranka ir nepakelti. Bemaž artė
jančios prie to standarto buvo tos, vilniškės. Tad 
bibliotekos tema Vingros namuose buvo lankytojų 
pasikalbėjimų siužetas. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. liepos mėn. 30 d. MOŠŲ KOLONIJOSE 
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EL. BLANDYTĖS DAILIOJO 
ŽODŽIO REČITALIS 

pa minkštu, moterišku, kai ji de
klamuoja apie liekną medelį, jos 
balso spalva virsta pamokslavi
mu, kai autorius, būdamas kuni
gu, daro išvadą, kas atsitinka iš-

L. Fronto bičiulių kviečiama, didžiam žmogui. 
EI. Blandytė gausy ir įdomy L Baladė "Jūratė ir Kastytis" nu-
Fronto suvažiavimą praturtino! V € X } ė klausytoją į užburtą pasau-
dvasinio susikaupimo valanda. ij} k u r mirtingojo bernelio ir jūros 

Vasario 16 gimnazijos mokytoja pasiliekanti Dalia Grybinaitė (dešinėje) išlydi 
pasitraukiančią iš inspektorės pareigų Vincentą Pancerienę (dešinėje). 

SUVAŽIUOS LAISV. PAS. LIETUVIAI GYDYTOJAI 
Rugsėjo 5-6 d. Chicagoj, Con

tinental Plaza Hotel, vyks try
liktasis Pasaulio Lietuvių gydy
tojų sąjungos ir Amerikos Lie
tuvių gydytojų sąjungos suva
žiavimas. Suvažiavimą globos 
ir rengimo darbus atlieka Dli-

kalais posėdis. Po posėdžio nuo 
10:30 iki 12 bus viešos disku
sijos temomis: Jaunieji gydy
tojai — sąjungos ateitis. Ko
kie galimi ryšiai su okupuotos 
Lietuvos gydytojais, šiuose po
kalbiuose ir diskusijose kvie-

nois lietuvių gydytojų draugija, j čiama dalyvauti ir visuomenė, 
kuriai vadovauja dr. Pranas \ Ypač paskutiniosios temos no-
Sutkus. Talkon atėjo JJlinois j rėjo čia augę ir mokslus išėję 
lietuvių gydytojų ir dantų gy-; lietuviai gydytojai. Tema įdo-
dytojų moterų pagelbinis viene-\ mi ir, manoma, susilauks išskir
tas, vadovaujamas pirmininkės į tino dėmesio. Po diskusijų 1 v a i 
Stasės Labanauskienės. : Suvažiavimo atidarymas. Trum-

Liepos 19 d., sekmadienį, Pa-1 pą žodį tars suvažiavimo glo-

Š. m. liepos 15 d. Kennebunkport 
didžiojoje salėje jos klausėsi gau
sus būrys L F. bičiulių suvažiavu
sių iš įvairių JAV dalių. 

Blandytė scenos rampoje pa
skaitė psalmę, tuo lyg atiduoda
ma garbę Aukščiausiajam, kurį ji 
giliai tiki. Pabaigoje padeklama
vo Leonardo Andriekaus eilėraš
tį "Gintarėlis", lyg primindama 
kieno ir globoje mes buvome. Ši
tie du kūrinėliai nebuvo įtraukti 
į programą. 

Programą sudarė penki veika
lai: "AžuolsGirpelnys" — K Do
nelaičio. "Jūratė ir Kastytis" — 
Maironio, "Užkeikta Merga" — 
V. Krėvės, "Paskutinis pasmerkto 
jo miriop žodis" — B. Brazdžio
nio, ir po pertraukos — "Sugrįži
mas" — Vyt Tamulaičio. 

Elenos ^landytės menišką sie
lą galima pastebėti iš pirmo 
žvilgsnio. Gy „nime santūri, su
sikaupusi, savo meniską veidą 
parodo scenoje. Ten ji auga, di
dėja, iki tampa milžinu. Done
laitį sunku deklamuoti. Tik ne 
Blandytei. Jos balso intonacijoje 
pilna įvairių spalvų: kai ji kalba 
apie milžiną ąžuolą, apie jo išdi
dumą, jo išvaizdą, jos balsas tam-

saulio Lietuvių gydytojų sąjun
gos pirmininko dr. Domo Gie
draičio rezidencijoje, South El-
gfe, posėdžiavo PLG sąjungos 
valdyba ir sprendė visas su su
važiavimu susijusias problemas. 
Apie suvažiavimo ruošos eigą 
kalbėjo valdybos vykd. sekreto
rė dr. Alina Lipskienė ir UL LG 
D-jos Moterų pagelbinio viene
to pirmininkė Stasė Labanaus
kienė. Jos smulkiai išdėstė su
važiavimo atliktų darbų eigą. 
Susitarta su viešbučiu, išnuomo
tos reikalingos posėdžiams 
banketams salės. Paruosta 

; bėjas — UL Liet. Gyd. draugi-
j jos pirmininkas dr. Pranas Sut-
i kus. Invokaciją sukalbės vysk. 

Vincentas Brizgys. JAV ir Lie
tuvos himnus gieda soL Audronė 

! Gaižiūnienė, akomp. muz. A. 
; Vasaičiui. Atidaromąją kalbą 
j tars PLG sąjungos pirminin-
Į kas dr. Domas Giedraitis. 

Žodžiu sveikins ir suvažiavi-
į me dalyvaus Lietuvos genera-
| line konsule Juzė Daužvardienė, 
; sveikinimus raštu perteiks PL-
į GS ir ALGS sekretorius dr. Jo-

ir Į nas Daugirdas. 2 vai. po pietų 
ir; susitiks su publicistu svečiu iš 

deivės meilė sudarė konfliktą. 
Šis konfliktas kilo ne dėl jų mei
lės, bet dėl Perkūno pavydo, ku
ris sunaikino mirtingąjį. Čia Blan 
dytės deklamacija neatrodė kaip 
deklamavimas: buvo gražu pa
trauklu, meniška. Jos balsas tam
pa instrumentu su visais natūra
liais, nemeluotais ir nevaidintais 
niuansais. 

"Užkeikta merga" klausytojus 
nukėlė mūsų tautosakon, kur vis
kas galima, viskas tikrai vyksta. 
Blandytės išgyvenimai buvo tikri 
ir užburiantys klausytoją. Sunku 
geriau padeklamuoti. 

"Paskutinis pasmerktojo miriop 
žodis" nukėlė klausytojus į teis
mo salę. Čia Blandytė buvo drąsi, 
įsitikinusi nekaltumu; ji nebebu 
vo liekna Elenutė, bet stiprus, ne
palaužiamas vyras teisi.ie. 

"Sugrįžimas" padarė visiems 
didžiausiojo įspūdžio: sužeista 
kregždutė prašanti išdidaus ere

lio pagalbos, kad ant savo stiprių 
sparnų ją nuneštų į tėviškę... Jis 
atsisako. Atsisako ir kiti paukš
čiai. Tik silpnas paukštelis ją nu
neša tėvynėn. Tėvynė nenori iš
didžių egoistų, juos atmeta. Bet 
meilėje kregždutę ir jos gelbėto
ją tėviškė priima džiaugsmingai. 

Šitam kūrinyje susikaupė visi 
Blandytės resursai: ji vaizdavo 
kregždutę, erelį, perkūną, audras, 
jūras... Kada paklausiau Blandy
tės, kur ji mokėsi vaidybos, ji man 
atsakė — Aš mokaus iš vaikų. 
Kiek daug jų pokalbyje yra niu
ansų ir spalvų, kurias ir aš nau
doju. 

Prieš kiekvieną veikalą įtarpus 
darė J. Kojelis, apibūdindamas 
kiekvieną autorių. Tas leido at
sipalaiduoti nuo pirmykštės nuo
taikos. Muzikinę palydą, įgrotų 
plokštelių muziką tvarkė J. Vasa
ris. 

Blandytė yra unikumas: kitos 
tokios nėra. 

Elena Vasiliūnienė 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

ISNUOM. 8 kamb. butas Bridgeporte. 
Pageidaujami suaugę arba pensinin
kai. Skambint po 5 vai. vakaro tel. 
748-2728. 

ISNUOM. 6 kamb. butas (3 miegami) 
Marąuette Pke. Pageidaujami suaugę. 
Skambint 942-6742 arba 478-4145. 

ISNUOM. kambariai Baltie vasarvie
tėje, Beverly Shores, Indiana. Gera 
vieta atostogoms. Pusė mylios nuo pa
plūdimio. Skambint (21*)—874-7134. 

MISC1CLLANBOU8 

Keturi italai iš dešimties, eg
zaminuojami kaip kandidatai į 
valstybines tarnybas, nežinojo, 
kas buvo Julius Cezaris. 

Tarp tų nežinojusiųjų vienas 
galvojo, kad tai orkestro vado
vas, kitas — kad tam tikros rūšies 
sūris. 

programa. Žodžiu, darbai eina į Los Angeles Broniu Raila, kuris 
sklandžiai, ir rengėjai tikisi, kad | 
suvažiavimas būsiąs gausus da
lyviais, įdomios programos ir iš j 
visuomenės pusės susilauks rei- i 
kiamo dėmesio. Savas nuomo
nes ir pastabas suvažiavimo rei-, 
kiJu pareiškė posėdžio dalyviai 
dr. Gedeminas Balukas, dr. K. į 
Rimkus, dr. Vacys Šaulys, dr. ] 
Pranas Sutkus, dr. Alicija Rui- \ 
bienė. Posėdžiui vadovavo pats 
PLG sąjungos pirmininkas dr. 
Domas Giedraitis. 

Suvažiavimas prasidės rugsė
jo 5 d. Nuo 9 ryto iki 4 vai. 
po pietų vyks atvykstančiųjų 
gydytojų registracija. 9:30 vai. 

skaitys paskaitą: Lietuvių tau
tos heroika ir tragedija. Po pa
skaitos diskusijos, vėliau pažin
čių atnaujinimas ir vakarienė, 
kurios metu meninę programą 
atliks solistė Audronė Gaižiū
nienė, akomp. muz. Alvydui Va
saičiui. 

Vakarienėj gros Neolituanų 
orkestras, vadovaujamas Algio 
Modesto. Ir šiam pokyly laukia
ma lietuviškoji visuomenė. Tuo 
baigiasi pirmoji suvažiavimo 
diena 

Antroji, rugsėjo 6 d., prasi
deda pamaldomis 10 vai. jėzuitų 
koplyčioje, čia bus iškilmės prie 

vyksta pirmas profesiniais rei-' paminklo žuvusiems už Lietuvos 

laisvę, kurių metu bus pagerbti 
visi tautos sūnūs ir dukros, ko
voję už Lietuvos laisvę, ir prie 
paminklo padedami vainikai. Po 
pamaldų trumpa atvanga, pus
ryčiai, o po to vėl darbas. Su
važiavimas bus toliau viešbuty
je. Nuo 1 iki 5 vai po pietų 
mokslinė programa, kuriai va
dovauja dr. Jonas Daugirdas. 
Svarbi tema, būtent "Skrandžio 
ir dvylikapirštės žarnos opali-
gių tylimas bei terapija", šio
je programos dalyje bus per
duodamos paskutinės žinios apie 
(naujus opaūgjų idiagnozės ir 
terapijos būdus. Cia kalbės vi
sa eilė specialistų ir į šias ligų 
problemas žvelgs paskutiniuoju 
medicinos žodžiu. 

Suvažiavimo metu įvyks ir 
Korp! "Fraternitas Lituanica — 
Patria" visuotinis susirinkimas. 

Po darbų ir gerų paskaitų su
važiavimas baigiamas bendru 
dalyvių ir svečių pokyliu. 

Pažymėtina, kad posėdžio me
tu dr. Vacys Šaulys plačiau ap
tarė "Medicinos" žurnalo išlei
dimo rūpesčius, pažymėdamas, 
kad leidinys pasirodys laiku. 
Taip pat jis apibūdino PLG 
s-gos leidinio atsiradimo prie
žastis, suminėjo eilę redaktorių 
ir nuoširdžiai įvertino visų dar
bus. Lietuviškai spaudai atsto
vavo žurnalistas Mečys Valiu
kėnas ir šių eilučių autorius. Po 
posėdžio dalyviai buvo svetingai 
priimti ir pavaisinti. 

i. JanušaitU 

Dainavos stovyklos metinėje Šventėje jaunučiai ateitininkai atlieka meninę programą. 
Nuotr. J. Urbono 

before 
you reap. 

T 
I here are many good ways 

A to make your money vvork for you. 
And some not so good. So don't leap into 
anything vvithout taking a long, hard look. 
Especially if you have no savings in reserve. 

And if you don't have enough savings, look 
into U.S. Savings Bonds. Because Bonds do 
make sense. 

They guarantee the interest They're 
guaranteed against loss, fire, and theft. And the 
Payroll Savings Plan is a sure, easy way to 
guarantee savings. Federal income tax may be 
deferred and there's no statė or local income tax. 

A little is set aside each payday for U.S. 
Savings Bonds. \ b u r savings w ii] grovv until 
you're ready to reap the revvards of regular 
saving. 

Saving is one of the most important 
financial decisions you'U ever ^sP «?v 

JL3JK.C i SSSMJ 
. stockVs*^ in^merica. 

make. 

When you put part ofyour savings 
into U.S. Savings Bonds you're 

helping to build a brighterfuture 
for your country and for yourself. 

M A put#«e servtee o' mis pubticatton 
a*x) Tt># Adverf tvng Council . 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii 
Įvairia prekių, pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 

OOSMOS PABCEL8 EXPBES6 
2301 W. CSth SU Chicago, IL 6M2S 

SIUNTINIAI Į UETUV4 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
llllllllllllllllllllllllllUIlllllUlilUIIIIIIIIIIII 

"̂ivTo v i N G 
ŠERĖNAS perkrmuato baldus ir 
dimai ir pilna apdrauda. 
kitua daiktus. Ir iš toli miesto lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-SOtt 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 

ALBIN BANYS. Telef. 447-MOt 

R B A L E S T A T B 

73-eia ir Richmood — 6 kamb. (3 mie
gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas. 
Didelis ir gražus kiemas. $48.000. 
72-rs ir Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 mai. garažas. $51.500. 
S2-ra ir Artesiaa. 4-rių butų mūr. 
(10.000 pajamų. Kaina $75.000. 
58-ta ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininko 
paskola už 12%. 
Marųuette Parko apyl. — Liuksusinis 
12-kos butų. Pajamų virs $35,000. Sa
vininko paskola rimtam pirkėjui. 

ŠIMAITIS REMTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
2951 West 63rd Street 

TeL 436-7878 

Opea house Sunday, August 2 
12 TO 4 VM. 

6327 S. KNOX 
3 bdrm. brick Georgian on 150 ft. lot 
Gas heat. Garage. Extras. 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus 

VEDZINSKAS, 4059 Arcber Avenue, 
Chicago, UL 60632, tat 927-5660 

tmiiiiiiiiHiiiNHiminiiMiminiiiuiiiiHir 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertinai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2283 
IIIIIIIIIIHIilItMIlIlIlM 
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M. A. i I M R U S 
INCOME TA_X SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4269 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
G1MIN1V UkrUtimal. pUdomJ 
P I U E T T B 8 8 PRAŠYMAI Ir 

kitokį* blankai. 
iiiiirmmnnrrmiiniiiiiMiiimijuiiiiiiiiih 
llllilIlIUIIIIIIIHIIIItlIlIlHIlitliiliilliilIilU 

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

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 

iHiiiimmiiiimiimiimiiuiuiiuiiiMiiim 

10% _ 20% — 30% pigiau mokėsit 
" i apdraudė nuo mirtie ir automo
bilio pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Telef. 6 A 4-8654 

VA LO 
KILIMUS I B BALDUS 

Plauname ir vaikuojame 
•isą rusių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

Open house Sunday, August 2 
12 TO 4 PM. 

4038 W. 58th STREET 
4 bdrm. brick. Full bsmt. Central air. 
Garage. St. Turibius. Immediate pos-
session. Mid 60*8. 

KODĖL MOKĖTI NUOMĄ? 
Lai nuomininkai padeda jums išmo

kėti paskolą - morgičių u2 šj gražų 3-jų, 
aukštu, 8 butų namą gražioj 67-os 
ir Whipple apyl. Marąuette Parke. 

5 maš. mūro garažas su nauju sto
gu. Naujai uždaryti porčiai. Nauji ki
limai koridoriuose. Naujai dažyti lan?. 
gai. 

3 butai po 2 miegamus ir valgo
muoju. 

3 butai po 1 miegamą ir valgomuo
ju; ir 2 "garden apts." — rūsy. Kieto 
medžio grindys ir papuošimai. Visuo
se butuose virimui pečius ir šaldytu
vas. Puikiam stovy. 
Kreiptis J savininką po 6 vaL vak. 

TEL. 927-6987 

D C M E S I O 

• » * - • » • • • 

GAUTAS NEDIDELIS KIEKIS PARDAVIMUI ISTORINIO 
m KARINIO TURINIO LEIDINIŲ: 

1. Suomių - Sovietų karas (1939 -1940) P. 2ilys. 172 psl. .. $1.75 
2. Praeities Pabiros. V. Biržiška. 352 psl. Kieti viršeliai .... $2.00 
3. Vaidevutis. Z. Raulinaitis. 64 psl _ $1.00 
4. Galindai priel Romą. Z. Raulinaitis 80 psl $1.25 
5. 5 Pėstininkų DLK Kęstučio pulko kovos ties Seinais 

1920 metais. Kazys Škirpa. 124 psL $1.25 
d. Apuolės užpuolimas. Z. Raulinaitis. 100 psl $1.25 
7. Kelias j Lietuvos Nepriklausomybes atstatymą. 

Jonas Puzinas. 96 psl $125 
8. 2ygis J Lietuvą. Peter Suchemvirt. 36 psl $1.25 
9. Karaliaus Mindaugo pulkas. J. Variakojis. 120 psl $1.75 

10. Hunų žygis J Prusus. Z. Raulinaitis. 32 psl $1.00 
11. 1410 metų karas su kryžiuočiais ir 2algirio mūšis. 

O. Urbonas. 94 psl. _ $1.25 
12. Priel Vikingų audrą. Z. Raulinaitis. 72 psl $1.25 

Visas kartu užsisakant, kainuoja 20 dol. su persiuntimu. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 6SnJ St , Chicago, UL 60629 
Elinots gyventojai dar prideda 85 et valstijos mokesčio. 
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P LU M BING 
Lleensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
nmiiimiiHimiHimiiiHimuMHiHunijui 

iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvoto* ir paprastos. Radijai, 

Stsreo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S T V ' 

2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIU1U1IIIJ 

PACKAGE E X PRESS AGENCY 
MARIJA JVOREIKlENfJ 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rOslea 

prekgs. Maistas IS Europos sandUio 
2008 W. «9th S t . Chicago. rjL 

Tel. t2S-27S7 

FELIKSAS BKEBTEBIS 

SKAMBANTIS UIKAS 
Lenktynes ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu j Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu (3.48. 

Uimkymus siusti "DRAUGO" 
adresu. 

A DREAM OF FREEDOM 
ANDRĖS KUNG 

Four decades of national survival 
versus Russian imperialism in Esto-
nia, Latvia and Lithuania. 

1940-1980 
Published in 1980 by Boreas Pub-

lishing House, Cariff, Great Britain. 
Hard Cover. 272 pages. 

Autorius yra estų kilmės, gimęs 
1945 m. Švedijoje. Jis yra paraSęs 24 
knygas Švedų kalboje, kurios daugu
moje yra išverstos j anglų, vokiečių, 
japonų, latvių, norvegų,, suomių ir j 
kitas kalbas. 

Kaina su persiuntimu $18.80. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4548 W. «rd Street, 

Chieago, IL e0S3» 
ulinois gyventojai dar prideda $1.05 

valstijos mokesčio. 

imilllllllllNIIIIIIIIIIM! 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvtų 
dienraitis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 
Jiimniiiimiiiiimmiuiiiiiiuiriiiimiiu: 



KADA RUSAI IŠSIKRAUSTYS? 
Draugas Smirnov, Miunsterio Į ganų studentų iniciatyvos, ruo-

apygardos komunistų partijo? sėjai sulaukė nemalonios staig-
vadas, žiūrėjo įpykęs priešais į i menos. Po sovietinio pasiuntinio 
stalą. Nieko kito Sov. Sąjungos 
Bonnos pasiuntinybės atache ne
liko daryti. Prieš jį latvių ir 
afganų studentai buvo ištiesę 
milžinišką plakatą su užraku: 
"Lauk, rusai, iš Afganistano, 
Estijos, Latvijos, Lietuvos, Uk
rainos ir Armėnijos!" Salia to 
plakato sėdėjo tuzinas mergai
čių latvių tautiškais drabužiais. 
Jos turėjo įteikti atvirą laišką 
Smirnovui su klausimu: "Kada 
rusai išsikraustys iš okupuotų 
teritorijų?" Taip Vestfalijos 
laikraštis "Westfalische Nach-
richten" pradėjo savo korespon
dento raštą apie sambūrį Miun-
steryje. 

Miunsteryje kasmet grupė 
kairiųjų organizacijų, kartu su 
miesto jaunimo organizacija, 
ruošia "taikos savaite", kur 
komunistai iki šiolei netrukdo
mai propagavo Sov. Sąjungos 
tariamą "taikos politiką", šįmet 
per tą susirinkimą, dėl kurio 
atsakinga buvo vokiečių komu
nistų partija, dėka latvių ir af-

visų taikingų tautų priespaudą, j lonialinę administraciją ir iš- Į Kada ruaai išsikraustys iš 
kaip pav. Afganistane, Estijoje, j dangintų rusų kolonistus atgal į okupuotų teritorijų?" T. 
Latvijoje, Lietuvoje, Ukraino-; Rusiją; 
je, Čekoslovakijoje ir t. t. Tre- i _ kad Jūsų vyriausybė vi- | 
čia jame pasaulyje. Tai būtų ge- Į šame pasaulyje užbaigtų agre-

čSmirnovo melagingos propagan
dos pilnos prakalbos, žodį pa
prašė Afganistano studentų 
atstovai, o iš latvi ų PELA 
informacijų biuro vedėjas Ju-
lijs Kadelis, kurie pareiškė aš
trius priekaištus sovietinei im-
perialistiškai politikai, ypač Af
ganistane ir Pabaltijo valstybė
se, tokiu būdu sutrukdant su
planuotą komunistų "taikos po
litikos" programą. Kai afganų 
ir latvių studentai įteikė atache 
atv?rą laišką, kurio tekstas kaip 
proklamacija buvo įteiktas ir 
susirinkimo dalyviams, žmonių 
pilnoje salėje pakilo ir milžiniš
kas plakatas su jau minėtu 
tekstu. 

Laiške buvo surašyti šie rei
kalavimai: 

"Mes reikalaujame, kad Jūs 
pasirūpintumėte, kad Jūsų vy
riausybė tuoj pat užbaigtų 
Sov. Sąjungos kolonializmo po
litiką. Raudonoji armija turi 
tuojau pat apleisti priešiškai 
okupuotas teritorijas ir baigti 

Tu negali savo gyvenimo nei 
riausias būdas įrodyti Jūsų pro- syvinį tankų teroro komunizmą! : prailginti, nei praplatinti, bet tik 
paguojama taikos politiką. Mes! _ . . 
ypač reikalaujame, kad Jūsų, ** elementarinių * ™ > C * 
vyriausybė Afganistane- ! * 7 » « * * " » . P * * ™ ^ k a ! 

- tuojau pat baigtų afganų J o l e i f** vyriausybe pažeis-
tautų išnaikinimą; 

— tuojau pat baigtų teroro, , ., ., „ 
ses, palaikys nesantaiką u* k i - ^ ų gautosios paskolos turės duoti 
virčius, ši politika visuomet j apyskaitą. 
grasins pasaulinei taikai! ....Faulhaber 

pagilinti. 
F. Foch 

Žmogus nėra absoliutus vieš-
dama tarptautinius susitarimus ] p a t s s a v o gyvenimo. Žmogus yra 

Į ir neatsižvelgdama į žmogaus tei tįk j 0 užvaizdas; jis iš EHevo ran-

akcijas, kurios sunaikina laukus 
ir kaimus; 

— tuojau pat atšauktų oku
pacinę kariuomenę; 

— tuojau pat gražintų Afga-! 
nistano gyventojams laisvę, su- ] 
verenitetą ir nepriklausomybę; ! 

— tuojau sustabdytų supla- į 
nuotą rusifikacijos politiką; 

— tuojau pat sustabdytų če- j 
kos inscenizuotą žmogaus teisių į 
kovotojų persekiojimą; 

— tuojau pat baigtų Estijos, j 
Latvijos, Lietuvos neteisėtą oku- i 
pači ją ir atšauktų iš Pabaltijo i 
valstybių raudonąją armiją, ko-

*;igg*»"jiracip«aaaa 

SOVIETŲ 
NAUJI SUVARŽYMAI 

Paskutiniu metu sovietų val
džia imasi įvairiu priemonių su
varžyti savo piliečiu kontaktus su 
atvykusiais kitataučiais ir turis
tais. Kleistas naujas įstatymas, 
kuriuo nustatomos priežastys, dėl 
kurių atvykstantis gali būti iš
mestas iš Sov. Sąjungos. Be to, 
pagriežtintas ir chuliganizmo įs
tatymas, kurį lengviau pritaikyti 
savo piliečiams, palaikantiems 
-yšius su kitataučiais. Tuo pačiu 
sovietų piliečiai, kurie dirba kitų 
valstybių ambasadose ar kitose 
įstaigose, įspėti laikytis tik dar
bo kontaktų. Tie, kurie buvo 
įtarti glaudeshiais santykiais, tu
rėjo palikti savo darbus. 

Nutarta sustiprinti ideologinį 
budrumą ir kovoti prieš Vakarų 
propagandą, o taip pat užgniauž
ti įsigalėjusią juodąją rinką, ku
rion įvelta turistai ir ypač trečio
jo pasaulio valstybių ambasadų 
tarnautojai. 

Kitas įstatymas, kuris nustato 
kitataučių teises Sov. Sąjungoje, 
buvo paskelbtas Vyr. Soviete, ir 
kitais metais pradės veikti. Ta
čiau maža kitataučių bendruome
nė, kuri visą laiką sekama KGB 
ir kitų administracinių organų, 
nedaug naudosis to įstatymo tei
sėm. Ten nusakoma, kaip gauti 
vietinį darbą, nemokamą gydy
mą ar pigias keliones. 

Naujasis įstatymas kreips dau
giau dėmesio į priežastis, kuriom 
būtų lengviau nubausti ar ištrem 
ti atvykėlį. Pavyzdžiui, netinka
mas elgesys, nesiskaitymas su vie
tos papročiais, nesantaikos kėli
mas gyventojų tarpe, antisovie-
tinė propaganda ir kt. Taip pat 
kitos valstybės pilietis gali būti 
išvarytas, jeigu jis gresia valsty
bės saugumui ar viešajai tvarkai, 
arba nusideda muitinių tvarkai, 
pinigų įvežimui, ar kitaip sulau
žo sovietinį įstatymą. 

Vienas skyrius nustato keliau
ninkų judėjimą ir dokumentaci
ją. Prasižengusieji atsako krimi
naliniame teisme. 

Smulkiau suskirstant esamąsias 
praktikas ir pritaikant joms teisių 
statusą, yra lengviau nustatyti 
prasižengimus ir įmanoma grei
čiau tai panaudoti prieš kitatau
čius. 

įstatymas ateina tuo laiku, kai 
nauji vidaus nuostatai didina vie
šąją drausmę ir varžo sovietinių 
piliečių kontaktus su iš užsienio 
atvykusiais žmonėmis. 

Skyriuje apie chuliganizmą yra 
paragrafai, kuriais už viešą kei-
kimąsi ir tvarkos ardymą bau
džiama 15 dienų arešto, be teis
mo ir be apeliacijos teisių. 

Kitataučių judėjimo krašte se
kimas pertvarkytas, pakeičiant 

automobilių numerių lenteles. 
Anksčiau juo buvo juodai ant bal
to. Dabar diplomatams įvestos 
raudonos, o žurnalistams gelto
nos lentelės. Tuo būdu milicijai 
lengviau atskirti. 

Naujos muitinės taisyklės drau 
džia be specialaus leidimo iš kraš 
to išvežti meno kūrinius ar bet 
kurioj kalboj knygas, spausdin
tas prieš 1975 metus. Į tai ypač 
griežtai žiūrima: buvo atsitikimų, 
kad kitataučiai turėjo palikti pa
veikslus, kuriuos patys nupiešė. 

Ką tik išleistas naujas potvar
kis, draudžiąs visiems atvykė-
lfams, išskyrus diplomatus, turė
ti pakeičiamuosius valiutos kupo
nus. Tai padaryta, norint sus
tabdyti sovietų piliečius naudotis 
užsieniečių krautuvėmis. 

(E. L.). 

With Liberty & Justice 
Amerikiečių premijuoto PAU

LIAUS LEONO knyga, kurio
je atvirai ir drąsiai nagrinėję 
lio krašto negeroves bei pavo 
Jos ir tiesia kelius į saugų viau 
gerbūvį. 
Kaina kiet* virieliaia $535. 
minkštais - $8,96. 

Knyga gaunama ir Drauge 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiinniiiii 

LITHUANIAN PIONEER 
PRIEST 

OF NEW ENGLAND 
By 

WUnam Wolkovich-Valkavičius 
The Life, Struggles and Tragic 
death of rtev. Josepfc žebri* 
1860-1915. 

Published by Franciscan Press, 
Brooklyn, New York 1980 
Kaina su persiuntimu S&85. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 45*5 W. 6Srd SU 

Chioago, IU. 60629 
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiii 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanota* aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol. 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE. 4545 W. 63rd 
St, Chicago, IL. Illinojaus gyventojai 
prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

sūnui VYTAUTUI su šeima reiškiame 
A. f A. JONUI BELECKUI mirus, 

Brangiam tėveliui 
nuoširdžią užuojauta. 

DANUTĖ IR ALFA ARLAUSKAI 
ALĖ IR ANDRIUS BUTKŪNAI 
ALDONA IR DAVA DULAIČIAI 
ONUTĖ IR JUOZAS PELECKIAI 
DANUTĖ IR ALFA VĖLAVIMAI 
ALBINA IR JONAS VYŠNIAUSKAI 
ERNA IR ANTANAS IALKAUSKAI 

Detroit, Michigan 

Ką tik išėjo ii spaudos MARIJOS AUKSTAITES 
naujas romanas: 

"ANT MARIŲ KRAŠTO", 
pagrindinė mintis: meilė, auka, tragedija ir kova, 
herojiškumas ir humaniškumas, Lietuvos istorinis 

duelis, plačių pažiūrų. 
Knyga turi 408 pusi., kaina su persiuntimu 10.95 dot. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, +5Ą5 W. 63rd Street 

Chioago, IU. 60629 
Illinois gyv. dar prideda 60 e t valstijos mokesčio. 

.*• 

A. f A. VALENTINAS KUDIRKA 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė liepos 29 d., 1981 m., 2 vai. ryto, sulaukęs 66 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskr., Žvirgždaičių valsč. Amerikoje iš

gyveno 21 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Viktorija (Žemaitytė), 3 

krikšto sūnūs: Zigmas Rybis, Anthony Paulauskas ir A. Kripas; Lie
tuvoje sesuo su šeima ir brolio duktė su šeima; kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Priklausė Marąuette Parko Liet. Namų Sav. organizacijai, Lie
tuvių Bendruomenei, Lituanicos Sporto klubui ir Chicagos Anglijos-
Britanijos Liet. klubui. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 3 vai. popiet Petkaus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rug-
piūčio 1 dieną. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. Mergelės 
Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero liet. kapines. 

Nuoširdžiai kviečiu visus: gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdus 2MONA. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus, Tel. 476-2345. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. liepos mėn. 30 d. i 

A.f A 
J U O Z U I TARASEVIČIUI 

m i r u s , 
vel ionio našle i S T E F A I ir visiems ARTIMIESIEMS 
reiškia gilią užuojautą 

PANEVĖŽIEČIŲ KLUBAS 

Mylimam vyrui 
A. f A. 

JONUI VAIČIŪNUI 
mirusi, žmonę LAIMĄ liūdesio valan
doje nuoširdžiai užjaučiame. 

f BIRUTĖ JASAITIENĖ 

IEVA KASNIŪNIENĖ 
ALDONA PAVILIONIENĖ 

j | ; JULIJA VAUOKAITIENĖ 
BIRUTĖ ŽEMAITIENĖ 

S T A S I U I G A S N E R I U I 
staiga mirus, žmoną ALDONĄ, krikšto dukras VIOLE
TĄ ir LAIMA, dukras GIEDRA, GRAŽINĄ ir DALIĄ, 
ŽENTUS, VAIKAIČIUS, SESERĮ, BROLį ir GIMINES 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

ONA IR VIKTORAS KAŽEMEKAIČIAI 
DANUTĖ IR ANTANAS PETRAUSKAI 
ILGA IR PRANAS JURKAI 

A . f A. 
INŽ. JUOZUI SAKALUI mirus, 

reiškiame gilią užuojautą žmonai ADAI, dukrai JO
ANAI su ŠEIMA ir sūnui PRANUL 

JUOZAS IR EMILIJA GRIGALIŪNAI 
St. Petersburg, Florida 

E U D F I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeika & Evans 
• + "- Laidotuvių Direktoriai 

6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 470-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUOMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE Tel YArds 7-1138-3° 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2424 W. 69th STREET Tei. REpublic 7-1213 
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

Buvusį Skuodo gimnazistą 

Dr. KAZĮ PEMKŲ ir jo SESERIS, 
Mamytei mirus, nuoširdžiai užjaučiame buvusios Skuo
do gimnazistės, gyvenančios Detroito apylinkėje: 

JADZE LTKTORIUTE - PUTRIENt 
STASĖ SUBLINSKAITĖ - BITLERIENE 
ONA AUGUSTAUSKATTE - SIMUTIENE 
KAZĖ KNIUIPYTĖ - BALUKIENt 
R O « MEMELYTĖ - RA2AUSKIEN£ 

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

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel YArds 7-l°ll 

A f A . 
S T A S I U I G A S N E R I U I 

mirus, jo žmoną ALDONĄ, dukteris GIEDRA, VIO
LETĄ, GRAŽINĄ, LAIMĄ su ŠEIMOMIS ir DALIĄ 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

DANUTĖ IR VACYS GARBONKAI 

VASAITIS - BUTKUS 
144e SO 50th AVE , CICERO, ILL Tel Olympic 2-1003 

CHARLES STASUKAITIS 
Gordon Funeral H o m e 

172° S HALSTED STREET Tel. 226-1344 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. liepos mėn. 30 d. 

x H Lietuvių kultūros semi
narais anglų kalba dėl susidariu- Į 
sių aplinkybių neįvyks. Tačiau 
dar y ra vietų norintiems regis- i 
t ruot is j V i l i Lituanistikos se- i 
minarą rugpiūčio 9-23. Kreipt is : į 
P L J S Ryšių centras, Seminarų 

x Linas Rimka*, daugiau komisija, 5620 South Claremont, I 
kaip dešimt mėnesių dirbęs r e - ; ^ 0 3 ^ 0 - ^ 6 0 6 3 6 

daktorium "T>rauge", prieš ke- x Dienraštis "Chksago Tri-
lias dienas išvyko j Washingto- Į bune" liepos 29 d. išspausdino 
ną, D. C , nuolatiniam apsigy- j kun. j . p n m s k i o laišką, kuria-1 
venimui. Nuo rugpiūčio 3 d. Į m e primena Sovietų Sąjungos | 
jis iau pradeda dirbti Amerikos \ dalyvavimą teroristiniuose veiks 
Balso radijo lietuviškoje dalyje, muose, ypač vykdant terorą 
Linkime sėkmės, kaip ir sėk- Lietuvoje, per 4 okupacijos de- į 
mingai dirbo "Draugo" redak- šimtmečius pagrobiant ir išve-
crjoje. 

X Kazys Laukaitis, JAV L B 
Vid- Vakarų apygardos pirmi
ninkas, visu uolumu y ra įsijun
gęs į komitetą "Draugo" gegu 

žan t į Sibirą apie 300,000 Lie
tuvos žmonių. Dabar Maskva 
terorą plečia Afganistane, įve
dusi 105,000 karių. 

X Ona Kav-attfinienė, Vasario 
žinei rengti. Jis dalyvauja ne | IQ gimnazijos direktoriaus Jo-
tik posėdžiuose, be t ir darbais į n o Kavaliūno žmona, vasarą pra 
padeda gegužinę, kur i bus rug- j leidžia Beverly Shores, Ind., ir 
piūčio 2 d. marijonų sodelyje j talkina visuomeniniame darbe, 
prie '-Draugo", surengti. I š L<e- ] Rengiant Beverly Shores lietu-
monto žada atvykti ir daugiau į vių dieną — gegužinę, ji vado-
lietuvių dalyvauti gegužinėje, i vauja laimėjimams fantų su-

X Dar kartą raginame vi- j n n k t L 

sus lietuvius prisidėti prie ak- i x Pereitais metais "Draugo" 
ei jos Vytautui Skuodžiui gelbė- gegužinėje pritrūko maisto — 
ti. Skambinkite savo kongres-1 t iek daug buvo žmonių, šiemet 
menams ir prašykite, kad jie rugpiūčio 2 d. rengiamoje ge-
prisidėtų prie Atstovų Rūmų gūžinėje žada daug lankytis, 
rezoliucijos, kurią sudarė kon- bet šeimininkės garantuoja, kad 
gresmenai Dougherty. Donnelly, mais to tikrai nepritruks. Gegu-
Collins, Fenvvick ir Roe (House žinė prasidės 12 vai. šv. Mišio-
Resolution Nr. 200). Chicagoje mis prieš vienuolyno koplyčios 
gyvenantys lietuviai gali suži- duris , 
noti savo kongresmeną, skam-

CHICAGOS ŽINIOS 
SUSISIEKIMO PRIEŽIŪRA VETERANŲ SUVAŽIAVIMAS 

I 
Mere J. Byrne sudaro naują j Sekmadienio paradu Chicago-

Chicagos susisiekimo priežiūros į je baigėsi Ulinois veteranų su 
komitetą, kuriam vadovauti | važiavimas, 
kviečiamas James Clark, Pru
dential apdraudos bendrovės 
vienas vadovų. 

FESTIVALIS NAVY PIER 

Chicagos miesto festivalis 
vyksta Navy Pier patalpose. Čia 
skamba džazo ir kitokie orkes-

kuris vyko Bis-
marek viešbuty. Parade daly
vavo ir seniausias suvažiavimo 
veteranas Louis Broekman, 90 
metų, veteranų organizacijoje 
išbuvęs jau 60 m. 

DARBŲ VEDĖJO MIRTIS 

GYVATfc MA1SMN*JE 

John Patrizio buvo labai nu
stebintas, kai savo maistinėje, 
savame bute 5140 S. Kimbark, 
Chicagoje, pamatė t r i jų pėdų 
gyvatę — smauglį. Nei jis, nei 
kaimynai tokio šliužo nelaikė. 
Gyvatė buvo chemikalais ap
svaiginta ir policijos nugabenta 
į Lincoln parko zoologijos sodą. 

ALUS S O L M E R FLELD 

Prasidedant sporto varžyboms 
Soldier Field nuo rugpiūčio 8 d. 
prasidės ten i r alaus pardavinė
jimas. 2ais Chicagos Bears 
prieš New Yorko Giants. Je i 
nesusidarys jokių problemų. 

Sunkvežimių stoties darbų I 
trai, būna vaidinimai, dainos, I vedėjas Laddies Rychilik, 57 m., 
loterija, kabaretinė programa, i rastas nušautas *rtovfetėje . ^ . ^ ^ ^ ^ y į _ 
vaikų užsiėmimai ir uzkan- Roadway Express, 3434 W. 51 j rt . , , , _. „. 
džiams restoranų. Pensininkams į St., Chicagoje, kai jis pavarė iš 
įėjimas 1 dol., (vaikams 50 et. tarnybos girtą tarnautoją. 

AREŠTAS DĖL KOKAINO 

Chicagoje areštuoti t ry s vy-

mas ir kituose stadionuose. 

IŠGELBĖJO MERGAITE 

Vasario 16 gimnazijos 30 metų sukakties šventėje programą praveda direk
torius Jonas Kavaliūnas ir buvusi gimnazijos mokinė Živilė Vilčinskaite. 

ČECHOVAS SCENOJE Iš trečiojo aukšto Schaumbur-
_ _ . . *__i._„ igo priemiesty kri to 10 mėnesių 
Performers Arena teatras 1 5 * J . -.- - - „ -. , . . _ , . ». . . . m. . „^„4 amžiaus mergaite. Krintančią rai, pas kuriuos rašte narkoti-; Chicagos šiaurėje ^ t o ^nscem ^ 

kų kokaino už 160,000 dol. | zuotą A Čechovo novelę " V e - į ^ T w l , . , M/ « j . ; . J , 

DOSNUS FONDAS i d y b ų P " * * " * " 
DOČKUJ* FUJNUAis ! trumpoje J. Lawrence dramoje 

John D. ir Catherine T. Mac- j "Live Spelled Backwards" vaiz-
Arthur fondas paskyrė daugiau j duojama amerikiečių kavinė Af-
kaip 750,000 dol. paremti įvai-, rikoje. 
rioms meno šakoms Chicagoje CHICAGOJE GERĖJA 
ir apylinkėse. Chicagos Meno 

A n t r o j o ' T o m D e a l m i € g ° d a m a s išgirdo 
kūdikio riksmą. Žvelgęs p ro 
langą, pamatė, kad kitoj ga t 
vės pusėj t rečiame aukšte iš 
balkono pradėjo kabalduoti kū
dikis. Deal nubėgęs ėmęs spaus-

į ti skambutį, t ikėdamasis, ką 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

institutas, Chicagos simfoninis; Didžiųjų nusikaltimų skaičius ™* ^ ^ ^ k S ^ t e f h t 
orkestras, Field muziejus, Lyric Chicagoje nuo sausio 1 4 4 1 * £ * 

vi- liepos 22 d. sumažėjo 11.5%, r \ . A VT8 ^ * *««»F^-
| palyginus su tuo pačiu laikotar-; J° krintančią mergai tę pagauti . 

NUTEISĖ MIRTI 

bindami "Chicago City Election 
Commission" tel . : 269-7981. 
Daugumas kon n e š m e n ų tur i 
savo jstaisas Chicagoje. kurių 
tel. numeriai yra abonentų kny
goje. Nedelskite, nes kongres-
menai netrukus pradeda atosto
gauti. 

x JAV LB Lemonto apylin
kės vaT<dyba ir bažnytinis komi-

x 
neša 

opera Goodman teatras 
si gavo po 50,000 dol. 

_ . . . | piu pereitais metais. Tačiau nu-
KALĖJIME Už MUŠIMĄ '; L ^ n a i paaugo 8.4%. Buvo 

Jauni čikagiečiai J. Delvalle, i nužudyti 462 žmonės. 
22 m., J. Martinez ir E . Enri-1 . 

E. Baltrušaitienė ir kitos. Vin-iquez, abu 19 m., nuteisti kalėti 
cas Pavilčius pagelbsti. Už baro | nuo 12 iki 15 m. už sumušimą 

jos mamytė, Danutė Augienė,! BALFO GEGUŽINE 

JAUNIMO CENTRE 
Liepos 26 d. visi buvo kvie-1 sukasi Juozas Bagdžius su savu j R. Aąuadc. 21 m. 1980 m. ge-

į Jaunimo centrą I štabu, ir svetingas Povilas Ur-
kė, tardamas pajuokianti žodį 

^ d ^ a ^ ^ o e n d r a d a ^ i č i a m i skubėti j Jaunimo centrą j štabu, ir svetingas Povilas Ur- gūžės 2 d Aquad~ juos pruien-
b^s nadedančios lieoninės dar- » paremti Balfą, kuris kovoja i bonas. Čia nuotaikas lydi Bal 
Į S J ^ T Į r Į T r • S h ? - r t ^ r n t h v a r g U K^™*3-™ Pasauly- fo centro valdybos pirmininkė j pasiviję Aquado taip j ; muse 

kar tu sudėjus 4,551 le i Marija Rudienė ir inž. Antanas j švino vamzdžiais, kumštimis ir 

Tai didelė pagalba li-
skrities pirmininkas Stasys j %em^ k r i i v a g e r ų >m 

ir 

pefinų pietus. Gautas pelnas 
bus skiriamas Vakarų Vokieti-j 
joje esančiai Vasario 16 gim-' 
nazijai paremti. 

x lietuvių Krikščionių De
mokratu Chicagos skyrius ren- j 
gia išvažiavimą į ponų Vlado 
ir Lidijos Šoliūnų rezidenciją, 
esančia 8335 Fieldcrest, Willow 

tTimrac TvT*»<» ! *" " ^ buvo be sąmonės. Padarius ope-
Visais kenais M ^ I ^ ^ v a n ų . Gegužmei jpusejus, > a c i ^ s m e g j i s g d a l i e s 
X į sa . K Jiai., da* | d o v a n o g p a s k i r s t o m o s įamungie- ; p r a r a d o ^ ^ v i s i t r y s ri. 

šiems, šių dovanų paskirstymu | s i p a ž i n o k a l t a i s . 
ir sutelkimu rūpinosi ilgametis 
BaJfo o skyriaus Marąuette 
Parke pirniininkas Juozas Mac-

išdirbo 
valandą. 
goninei. 

jVanagūnas 
X Ed. ir G. Petrauskai, For t | kevičius. 

Lauderdale, Fla., ka r tus su pre-i p r i e š dvyliktą plaukia vilksti-
numeratos mokesčiu atsiuntė 20 n ė s automobilių ir suka j Jau-

_. 2 : d o l . auką lietuviškos spaudos i n i m o e e n t r a . jaunimo centre 
, . . „ , , - ? ' . . stiprinimui. Ed. ir G. Petraus-i m^,,. Rai-fn riarhininlrn Stabas d., tuoj po šv. Mišių, ruošia ce- . ' . ., . ^ _ ; v i s a s t J a J 1 0 oaroimnicų suioas. 

_ y . ~ \ , kus skelbiame garbės prenume- ri^sioip <snlAip laimės šulinvs : ... , 
_ . , . ..... , _ . - . , _ & f _ aidžioje saieje laimes suunys . k e v i ^ i u s į ^ j s drauge su sių 

ra tona is , o uz paramą tariame j S U tūkstančiu dovanų. Jau iš1 

ačiū. 'vakaro krutėjo laimės šulinio 
x Ingrida BubKenė, JAV LB j darbininkai su vadove Birute 

Kultūros tarybos pirmininkė, j Jasaitiene. 
ateinanti sekmadienį atvyksta! «*» ankstyvo ryto virtuvėje; apie tūkstantį. Tai reta sių die-
i Chicagą dalyvauti savo tarny- i prakaitą lieja ilgamečiai Balfo nu renginiams. Tik Balfas su-
bos posėdžiuose, bet žada da-1 darbininkai Kostas ir Kotryna | silaukė tokios paramos S savo 
lyvauti ir "Draugo" gegužinė- j ^ P ^ 1 J i e ™°&* lietuviškus i tautiečių. Be abejo, Balfo va-

. j e ir čia susitikti su įvairiais! valgius — dešras su kopūstais, į dovybė visus Balfo gegužinės 
Springs, m. Išvažiavimas jvyks k u 3 t ū r i n i n k a i s M kul tūros sri-1 k ^? e l i - virtinukus. Ir visko bu-! dalyvius su padėka, pagarba ir 

" - ' ^^ ^ermaįSi pritrūko skanių | meile mini ir minės. Sutinkam 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Liepos 30 d. 
Susimąstę Balfo Chicagos ap-! Rudis, neseniai grįžę iš Kinijos, j diržais, kad mušamam išsiliejo i 1Q19 m jamestovvn, Va, ati-

vertin- k r a U J a S g a i v 0 ^ 5 5 ^ ^ | darytas pirmasis atstovų suva-

eilučių autorių j a s ^dalino lai
mingiesiems. 

Zvalgomės minioje. Dalyvių 

žiavimas Amerikoje. 

1718 m Anglijoje mirė Penn-
sylvanijos įkūrėjas William 
Penn. 

1909 m. JAV valdžia pirmą 
kartą pirko lėktuvą sumokėda
ma 31,000 dol. 

Markham priemiesty D. King, 
21 m., nuteistas mir t i . J is įsi
brovė j plokštelių krautuvę, k u r 
pardavėju dirbo s tudentas D. 
Miller, 17 m. Užpuolėjas liepė 
atidaryti seifą. Kai šis nepa
klausė, privertė jį atsiklaupti 
prie seifo i r nušovė kulka į 
galvą. Pagrobė 7 doi. 

iiiiiiniiuiiiiiiiiiiiiiimiiiuiuiiinimrai 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo vai.: 9 v.t r. iki 6 v. • . 
šcStad. nuo 9 v. r . iki 12 v. d. 

ir pagal susitarimą. 
776-5162 a r b a 776-516S 
2649 W. 6Srd Straet 
Chicago, m . 60629 

Tel. 

rugpiūčio 9 d. 
popiet. 

Renkamės 1 vai. 
fpr.) 

X Birželių 
įvyks rugp. 2 

t ies darbuotojais. 

Kun. Jonas 

PRIEMIESčru AUTOBUSAI 

Kai kuriuose Chicagos prie
miesčiuose dėl finansinių sunku
mų visai sustabdytas autobusų 
judėjimas. Dabar daromos pa-j 1918 m. Pirmojo pasaulinio 
stangos, pasitarimai su šoferių karo mūšyje Prancūzijoje žuvo j liiinjmii;lMmiminMimmnminimnm 
unijų nariais, norint atidaryti amerikietis poetas Joyce Kil- r ' 
bent dalinį autobuse susisiekimą I m e r -
Jcliete, Auroroje ir kai ku-j 1 & ? 1 m « A p o u 0 15" astro-
riuose kituose vakarų prremies-: n a u t a i D a v i d SeM i r J a m e s ^ 

i win nusileido ant mėnulio, ciuose. 

valgių gana anksti. 
Atgaivos kampeliai rūpestin-

BYLA DEL GYDYMO 
Chicagos universiteto ir Mi-

1976 m. daugiau kaip 100,000 
žmonių žuvo žemės drebėjimo 

Balfo darbininkas Kostas Ja- . .. . ± , . _ . , , . . , t TI vi i apylinkes teisme, reikalauda nuška. Aktyviai kruta Feliksas! ** . " T11. . ' . , . . 

paskirstymas su "Biržietiška 
alaus bačkute". Gros E. Knolio 
orkestras. Visi kviečiami links
mai praleisti popietę su biržė-
nais. Klubo valdyba 

fpr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei-1 g a " 

Kavine rūpinasi Vita Baleišytė, 

„. x Kun. Jonas Savukynas, 
d - s e S a ^ ' 0 " ^ 0 3 A u Š r O S V a r t ų ^ ^ P ^ l g a i tvarkomi. Po Repšių ga-

12 vai Vvčiu salė ie"47 Street ! J O S k u m & a s ' ^ a v o l a i S k ^ • s e" i mintų valgių skubame į kavinę. 
• « S T ? , Tr !STUator iaus Charles Percy (1981 \Z ? i a g n L ; 8 Visi nori narą 
ir Campbell Ave. kampas. V a f a i l . . - - „ m , , . • • ; _ . . _ ^ ir m SP115118- V1S1 n o n P a r a 

v i r t u v e baraa • — f ^ I S S L l ^ t S S S * * ^ ^ " ^ ^ 
laiko ryšj su JAV Valstybės 
departamento pareigūnais so
vietų reikalams, kurie praneša, 
kad sovietų valdžia y ra atmetusi 
gausius prašymus (Vvt. S ' m o 
dį) pamatyti kaip JAV pilietį, gimtadienį, kuris yra liepos" 29 tė kilniai šalpai. Minios tarpe 
sutinkamai su mūsų konsuliari- d ? n e t i k užsiprašė šv. Mišias, \ sukasi ir Jaunimo centro va-
niu sutarimu su Sovietų Sąjun-, ^ t ir prisiuntė 20 dol. auką | dovybės su jos siela Irena 

Sen. Sen. Perey pažada:«.Draugui", nes visą gyvenimą Kriaučeliūniene. Cicero uolieji 
namais nuošimčiais. Kreipkitės Į "asmeniškai apeUuoti" į sovietų!^ i r J O S „^ręg y y ^ g b u v o i j e . balfininkai B. ir V. Motušiai. 
į Mutual Federal Savings. 22121 p a r e ^ ū n u s "gerbti konsuliarinį j tuviškos veiklos "ir lietuviškos Džiaugiasi gera sėkme ir Balfo 

ir Balfo veteranų kaip ilgametis! , , v - • " . ~ • • £T ^ " u m ų ~Z Xll*x. Tf . 
Rrifo A I H M Z . Kostas J s u ; chaelReese ligonines įskele bylą metu šiaurės rytų Kmijoje 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, iUkiote 60629 

Tel. — T76-87C0 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

Sereičikas, Bronius Andriukai
tis. Prie įėjimo vartų kiekvie
ną pasitiko ir apdovanojo įėji
mo bilietu š tabas, vadovauja
mas Juozo Blažio. Pasikalbame 

I su sena Balfo Cicero miesto vei-
x Konstancija Stankienė, a. kėja Ona Zailskiene. Zailskai, 

a. Antano Stankaus našlė, pri- j tarptum sielą Balfui buvo užra-
rimindama savo mirusio vyro ' šę, dalį savo gyvenimo pašven-

DR. ANTANAS KUČAS 
mos, kad Illinois valstija neina- įHiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiililiiimimiilllllliimillimiillllIllllllllllllIllIlll^ 
žintų ligoninėms mokėjimų u ž ; s ~ 
šelpiamųjų gydymą. Tos ligo- j s 
ninės yra 1971 m. pasirašiusios i 5 
sutartį su valstija gydyti Illi
nois neturtėlius, kurių gydymo 
lėšas parūpina Medlcal<3. 

West Cermak 
VI 7-7747. 

Road — Telef 

x ftv. Antane Taupymo ir 
Skolinimo Bendrovei, WiUow-
brook. DL, yra reikalinga pa
tyrusi tarnautoja dirbti pilną 
laiką kaip kasininkė (teller). 
Prašome kreiptis į Dfsrmis Gri-
haoskas šiuo teL: 789-0T77. 

(pr) 
x Bmltic Monumentą, Inc., 

«621 W. 71 St. TeL 476-2882. 
Atdara kiekvieną dieną nuo 10 
vai. ryto iki 5 vai. vak. Antrad. 
ir ?ekmad. uždaryta. fsk.) 

X Jei SKJTLANDžrU tau tik 
reik, tuoj pas Pet rą ir užeik! 
— rNTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. 2913 West 63rd 
St., Chicago. TU. 60629. Telef. 
436-4337, (sk.) 

X Brtdįceporto restoranui rei
kalinga virėja (kalbanti lietu
viškai a r angliškai). Skambinti 
Gražinai telef. 326-276L (sk.) 

susitarimą ir parodyti j am gai 
lestingumą". 

x Leo VeneRos, Fennville, 
Mich., atsiuntė 5 dol. Po 3 dol.: 
Ona Alesiunas, Pulkerija Taru-
lis. Po 2 dol. — AJfons Lisz-
kiewich ir J. Matiukas. Visiems 
ačiū. 

x L. B. Brigjhton Parko He-
tn \ ia i , kurie dar neužpildėte 
vyr. amžiaus surašinėjimo an
ketų i r esate reikalingi pagal
bos, prašome tuojau pat kreip
t is į valdybos sekretorę Meilu-
vienę, 4525 S. Rockwell. Pa-

; skambinus telef 523-3899 — 
atvyks j namus. 

Apylinkės valdyba 

spaudos rėmėjai. Už auką nuo
širdžiai dėkojame. 

X Hiacintas Sovaradis, Cice
ro, DL, dažnai mus pariame au
komis. Sj kartą, mokėdamas 
prenumeratą. įteikė 10 dol. au
ką. Labai ačiū. 

x Jurgis Malskis, Cleveland, 
Ohio, Juozas Dlugauskas, New 
Britain, Conn., Vladas Knistau-
tas, Cleveland, Ohio, Algirdas 
Banys, Bloomfield Hills, Mich., 
prie prenumeratos mokesčio pri-
dr io po 10 dol. aukų. Nuoširdus 
ačiū. 

PARAMA MENAMS 
Ulinois menų taryba paskirstė 

1,524,016 dol. keturiems šim
tams organizacijų, puoselėjan
čių įvairiais meno rūšis. Metinis 
Ulinois menų tarybos biudžetas 
yra 2,870,691 dol. 

(pr.) 
X Reikalinga moterim a r vj 

ras arba pora pasaugoti namus 
ir šiek tiek pašeimininkauti 
Vieta netoli Lemont. Suintere
suoti yra prašomi skambinti va
karais 8-10 valandomis teie' 

257-7388. 

x Arch. J . Mufokas, Santa 
Monica, Cal., dr. A Valiuškis, 
3arrington, R. L, atsiuntė po 
1 0 dol. aukų lietuviškos spau-
^ s paramai. Dėkojame. 

x Jno7as Akpetis, Filizabeth, 
~^ew Jersey, mirus Liucijai Jan-
ūnienei. ios atminimui įteikė 

^ r Julių Vėblaitį 10 dol. auką 
Draugo" naramai. Nuoširdžiai 

(sk.) * dėkoiame. 

vyriausias iždininkas Kostas 
Čepaitis. Salėje Ąžuolas Stel
mokas moka pritaikyti muziką 
prie amžiaus. Bet reikia stebė
tis, kad visi smagiai šoko pol
ką, gal net ir jaunuosius pra
lenkdami. Kai saulutė ritosi už 
didingų Jaunimo centro rūmų, 
būreliai lietuvių suko namo. 
Širdyje lieka giedrios nuotaikos 
ir dėkingumas lietuvių visuo
menei, kuri parėmė Balfo pa
stangas, atidavė auką ir jungė
si j didžiąią talką padėti vargs
tantiems lietuviams. 

Šią sėkmę savo talka užtikri
no mūsų spauda Margutis. So-
nhia Barčus, Aldona Daukus ir 
Babo Brazdžionio radijo valan
dėlės. 

Balfininkai išlaikė didįjį ban-
lymą. Žiūrėk, kaip puikiai pa-
-yko gegužinė. Kokia puiki nuo-
aika. Pareiškia tai mūsų žy- \ 

-mis visuomenininkas dr. Leo
nas KriaučelJūnas, draugr iš-
eikšdamas Balfui sėkmės lin-. 

kėJĖmus. J- J«tmWHs 

ARKI\7. JURGIS MATULAITIS 
s MATULEVIČIUS 
| Gyvosios krikščionybės apaštalas 
į Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORE I 

= Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie = 
5 Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę i r vienuo- 1 
| lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą kriks- | 
| čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla y r a pr ie pabaigos 5 
I Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu i r prašyti s 

šv. Tėvą iią beatitikacijos bylą pagreitinti. 1 
Veikalas yra 592 psl„ didelio formato, kietais viršeliais. | 

I Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus s iųst i : = 

I DRAUGAS, \Sk5 W. 6Srd SU Chicago, 1L 606t9 | 
^iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

<? 

Lidija Kalryt* nran^irifįa W ' , T ^ 
Vasario 16 gimnaznos 30 motų su
kakties minėjime. 

LIETUVOS B A 2 N 
1-mas tomas. Telšių Vyikupij 

B R O N I U S K V I K 
Telšių vyskupija yra 1-as tomas ii LIETUVOS BA2NYCIŲ se

rijos leidžiamų knygų. 
Leidinys gerai paruostas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 

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

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. DideHo formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22.50. 
Illinois gyventojai dar prideda SI 20 valstijos mokesčio. 

i;t.ukrmu> siųsti: 
DRAUGAS, J,5Jf5 West 6Srd St, Chicago, IL 606Ž9 

"~fr j 


