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CHULIGANIZMAS 
SOVIETŲ SPAUDOJE 

naziją atvyko Juozas Misiūnas, 
baigęs 4 klases, pareiškęs norą 
mokytis ir vėliau stoti į vienuoly
ną. Buvo priimtas, ketverius me
tus išlaikomas ir mokomas vie
nuolyno lėšomis. 1930 m, baigė 
gimnaziją ir rudeniop įstojo į Pa 
gryžuvio jėzuitu naujokyną. Kai 
po dviejų metų naujokyną bai
gusieji, padarę įžadus, turėjo vyk
ti į Olandiją filosofijos studi 
joms, Misiūnas tam jautėsi nepa 
siruošęs ir nerodė jokio noro. Vy 
resnieji, žinodami didelius studi
jų reikalavimus, pabijojo, kad Mi 
siūnas, būdamas nestiprios svei 
katos ir gana vidutiniu gabumu, 
nepajėgs JŲ eiti, gali greitai persi
tempti ir susirgti, todėl nuspren 
dė leisti jam dar vienerius metus 

mas jam visokius nebūtus, paties j pasirengti, pasimokyti svetimu 
išgalvotus nusikaltimus, kurie kalbu, fiziškai sustiprėti, tuo tiks 

Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komitetui 

Nuorašai: "Vagos" leidyklai 
Vilniuje, "Tiesos" redakcijai, 
"Komjaunimo tiesos" redakcijai. 

Šiuo raštu noriu atkreipti Lie
tuvos KP CK dėmesį į vieną ne
normalų, skaudų ir kenksmingą 
dalyką — faktą, būtent, į tarybi
nės spaudos platinimą chuliga
nizmą. Juk žeidžia ne vien tik 
kumščio smūgis, bet dar labiau 
melagingas kaltinimas, prasi
manymas ir šmeižtas. Chuliga
nas ne vien tas, kuris užpuola ir 
muša nekaltąjį, ne vien tas, kuris 
apspiaudo veidą ir purvais drabs 
to drabužius — chuliganas ir tas, 
kuris apšmeižia žmogų, primesda-

SKUODŽIO REIKALAS 
JAV KAPITOLIUJE 

Britanijos sosto įpėdinis princas Čarlis ir Vali jos princesė Diana Šiandien pradeda savo povestuvinę kelionę. 

teršia doro Žmogaus vardą. 
Tokio chuliganizmo yra pilna 

prieš metus "Vagos" leidyklos iš
leistoje Broniaus Jauniškio kny
gelėje "Be iliuzijų", kurioje auto
rius su šarlatanišku įžūlumu 
svaido žiauriausius kaltinimus 
niekuo nekaltiems žmonėms. 

Rašysiu čia apie man gerai pa
žįstamus asmenis ir žinomus įvy
kius, kuriuos grubiausiu būdu 
šmeižia ir iškraipo Jauniškis, 
ypač skyriuje "Užgesinta šviesa". 

Kauno jėzuitai nuo 1925 metų 
savo bendrabutyje kasmet nemo
kamai išlaikydavo ir savo gim
nazijoje mokydavo visą eilę netur 
tingų jaunuolių. Pirmenybė bu
vo teikiama tiems, kurie pareikš
davo norą vėliau stoti į vienuo
lyną. Baigę gimnaziją, jeigu į vie 
nuolyną nestodavo, būdavo para 
raginami, kai tik galės, už bend
rabutį ir mokymą atsilyginti, 
kad už tuos pinigus galėtų moky
tis kiti. Terminas niekam nebuvo 

lu pasiuntė jį ne į Valkenburgą 
(Olandijoje), bet į Mitelšteiną 
(Silezijoje). Tačiau ir po metų 
Misiūnas buvo lygiai toks pat 
silpnas ir studijoms abejingas. (Ji 
nebuvo ligonis, gydytojai nerado 
jame jokios ligos). Tada jį pasiun
tė į Kauną, kur jis 1933/34 moks
lo metais buvo Kauno jėzuitų 
bendrabučio žemesniųjų klasių 
mokinių prefektu. Tuo metu aš 
buvau tos gimnazijos mokytoju ii 
universiteto studentu; su Misiū
nu susitikdavau beveik kasdieną. 
Sunkiai jam sekėsi palaikyti draus 
mę ir tvarką. Pagaliau 1934 me
tų vasarą Misiūnas prisipažino, 
jog baigęs gimnaziją į vienuoly
ną stoti nenorėjęs, o stojęs tik jaus 
damas pareigą, nes juk ketverius 
metus buvo nemokamai išlaiko 
mas ir mokomas. Tada jam buvo 
pasakyta: "Žmogau, ne čia pate-

IRANAS REIKALAUJA 
IŠDUOTI PABĖGĖLI 

Paryžius. — Buvusio Irano pre 
zidento pabėgimas į Prancūziją 
sukėlė Irano valdžios pyktį. Prie 
Prancūzijos ambasados įvyko ira
niečių demonstracija. Dalyviai 
reikalavo, kad Prancūzija išduo
tų "kriminalistą" Bani Sadrą. Jei 
prancūzai to nepadarys, jiems gre 
sia tas pats likimas kaip Ameri
kos prezidentui Carteriui. Minia 
šaukė "Mirtis Mitterranduil" Ka-

buvo vienas svarbiausių revoliu
cinės valdžios žmonių. Bijoma, 
kad bus pasikėsinimų buvusį pre
zidentą nužudyt?, Paryžiaus poli
cija saugo butą, kur Bani Sadras 
apsigyveno. 

Komentatoriai rašo, kad Bani 
Sadrui pavyko užmegzti artimus 
ryšius su kairiaisiais Irano mu
sulmonais — liaudies "mujahide-
enais" ir su Irano aviacijos kari-

ringieji demonstracijos dalyviai Į ninkais. Valdžia jau senokai įta 
ragino pulti pranzūzų ambasadą 
ir paimti diplomatus įkaitais. 

Irano parlamente karingą kal
bą pasakė pagarsėjęs "korikas" 
ajatola Sadegh Khalkhali, buvęs 

aukščiausias revoliucinis teisė-kai. Kodėl prieš ketverius me
tus to nesakei? Prievarta niekas į įas> Pasiuntęs mirti šimtus iranie-
vienuolyną nevaromas ir prievar-

r statomas ir prievarta ;tr"teismo|ta padaryti įžadai negalioja". At-
keliu iš nieko atsilyginimo nebū- leistas nuo įžadų, Minimas išvy
davo reikalaujama. Nėra nė vie
no atvejo, kad tuo reikalu būtų 
buvę kreipiamasi į teismą. 

1926 m. į Kauno jėzuitų gim-

ko, kurį laiką, girdėjau, studijavo 
universitete, berods kalbotyrą, 
paskui mokytojavęs. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Zagrebo festivalis 

Kroatijos sostinėje Zagrebe ne
seniai buvo surengtas religinės 
muzikos ir poezijos festivalis, ku
riame dalyvavo poetai, solistai ir 
religinės muzikos ansambliai iš 
Įvairių Jugoslavijos vietovių. Fes
tivalio jury komisiją sudarė baž
nytinės muzikos instituto Jugos
lavijoje, profesoriai ir katalikiš
kųjų laikraščių redaktoriai. Festi
valis vyko Zagrebo arkivyskupi
jos seminarijos patalpose. 

Tikybos mokytojai 
Vengrijos katalikų Bažnyčios |T» paskirtas palaimintojo Maksi-

iniciatyva, krašto valdžiai da- milijono Kolbės vardo fondo pir-

Gerėja sveikata 
Popiežius Jonas Paulius II-sis 

Gemelli poliklinikoje audienci
joje priėmė kardinolų kolegijos 
dekaną kardinolą Confalonieri. 
Tai jau antra oficiali popiežiaus 
audiencija, liudijanti, jog palaips
niškai gerėjant Šventojo Tėvo 
sveikatai, gydytojai leidžia Jonui 
Pauliui II-jam kasdieną daugiau 
laiko skirti darbui. 

Palaimintojo fondas 
Madrido arkivyskupas ispanas 

kardinolas Enriąue y Tarancon 

vus leidimą, Vengrijoje yra įsteig 
ti neakivaizdiniai teologijos kur
sai pasauliečiam religijos moky
tojam parengti. Turimomis žinio
mis, į kursus yra įsirašę 450 pa
sauliečių, kiti 150 asmenų yra įtei
kę prašymus kursuose dalyvauti. 
Vengrijos katalikų Bažnyčia da
bar taip pat svarsto galimybę įs
teigti neakivaizdinius kursus pa 

čių. Jis kaltino Bani Sadrą nusi
kaltimais, kurių revoliucinis Ira
nas niekad nepamirš. Jis turi bū
ti teisiamas liaudies teisme. Mes 
reikalaujame, kad vyriausybė nu 
spręstų, ką daryti su Prancūzijos 
ambasada, kalbėjo ajatola. Kitaip 
liaudis pati imsis žygių, pasakė 
Khalkhali. 

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministerija paskelbė, kad nėra 
kalbos apie buvusio prezidento 
išdavimą. Prancūzijos spauda 
nurodo, kad Prancūzijoje politi
nę globą buvo radęs ir dvasinis 
Irano vadas ajatola Khomeinis. 
Tuometinis Irano valdovas, ša
chas Pahlevi mielai būtų "priė
męs" ajatola, jei prancūzai būtų 
jį išdavę, tačiau šachas net nerei 
kalavo jį išduoti. 

Bani Sadro svečiavimasis Pran 
cūzijoje, kur gyvena jo dvi duk
terys ir teta, sudaro Paryžiaus 
valdžiai nemažą rūpestį. Prieš 
Bani Sadrą nusiteikę ne tik da
bartinės valdžios žmonės, bet ir 
pabėgę šacho rėmėjai, kurių daug 
gyvena Prancūzijoje. Bani Sad
ras neturi daug draugų, nes ša
cho šalininkai neužmiršo, kad jis 

ria aviacijos karius. Neseniai 
trys aukšti karininkai buvo su
šaudyti. Kiti 64 laukia teismo. 
Irano karo lėktuvai beveik ne
naudojami, nes nepasitikima la
kūnais. 

Daug sunkiau Bani Sadrui bus 
rasti bendrą kalbą su Paryžiuje 
gyvenančiais buvusiu premjeru 
Bachtiaru ir buvusiu divizijos va
du gen. Oveisi, kurie vadovauja 
išeivių grupėms. 

Bani Sadras pareiškė Paryžiu
je, kad jis galbūt išvažiuos iš 
Prancūzijos, nes čia jam nelei
džiama politikuoti. 

Ketvirtadienį Irane buvo su
šaudyti Bahai sektos 9 veikėjai, 
kurie buvę Izraelio šnipai. Šio ti
kėjimo žmonių Iranas sušaudė 
jau 73. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Valstybės departamentas 
patvirtino, kad bus atgaivinti dip 
lomatiniai ryšiai su Gvatemala, 
su kuria ryšius buvo nutraukęs 
prez. Carteris dėl žmogaus teisių 
laužymo. 

— Ketvirtadienį prezidento 
žmona Nancy Reagan grįžo iŠ 
Londono, kur dalyvavo princo 
vestuvėse. Jos jai palikusios neiš
dildomą įspūdį. i 

— Irane žemės drebėjime žu-l 
vusių skaičius pasiekė 8,000, o su
žeistų buvo apie 60,000. Kerman 
provincijoje daug kaimu sugriau
ti. 

Washingtonas. — JAV Senato 
narys Charles Percy (R. 111.) ket
virtadienį, liepos 30 d., Jungtinių 
Amerikos Valstybių Senatui pa
siūlė rezoliuciją, raginančią So
vietų Sąjungą paleisti Mordovijo-
je kalinamą Lietuvos mokslinin
ką Vytautą Skuodį. Tuo tarpu rug 
piūčio mėn. pradžioje JAV vyriau 
sybės sudarytoji Helsinkio komisi 
ja numato pravesti apklausinėji
mą V. Skuodžio reikalu. 

Pastangos gelbėti bado streiką 
paskelbusį V. Skuodį vyksta tuo 
metu, kai JAV Kongresas skuba 
užbaigti vasaros sesiją ir skirsty
tis atostogų. 

Rezoliuciją JAV Senatui drau
ge su Sen. C. Percy pasiūlė šie 
Amerikos senatoriai: Alan Dixon 
(D. — 111.), S. L Hayakawa (R. 
— Calif.) ir Christopher Dodd 
(D. — Conn.). Ruošiant šį pra
nešimą dar nebuvo žinomas rezo 
liucijos numeris. 

Anksčiau šią savaitę keturi 
kongresmenai pasiūlė 

joje įvardinamas kaip Benedict 
Scott) "pilnai rėmė Lietuvos tau
tinį ir religinį judėjimą, talkino 
Lietuvos Tikinčiųjų teisėms gin
ti katalikų komiteto veiklai ir įsi
jungė į Lietuvos Helsinkio gru
pę". Toliau rašoma, kad V. Skuo
dis buvo suimtas 1980 sausio 9, tų 
pačių metų gruodžio 22 nuteistas 
septyneriems metams griežto re
žimo lageryje ir penkerių trem
ties už "antnsovietinę agitaciją ir 
propagandą" ir šiuo metu kali 
sovietų lageryje Mordovijoje. 
Birželio 15 jis paskelbęs bado 
streiką. 

(Bus daugiau) 

pobūdžio rezoliuciją JAV Atstovų 
Rūmams. Rezoliucija Nr. 200 pa 
siūlė Atstovų Rūmų nariai Char
les Dougherty, Brian Donnelly, 
Cardiss Collins (čikagietė, kurios 
atstovaujamoje apskrityje Vy-

Sovietų ginklai 
plaukia į Kuba 

Washingtcmas. — Valstybės se 
kretorius Haigas pareiškė sena
to komitete, kad Sovietų Sąjunga 
šiais metais labai padidino savo 

panašaus j ginklų siuntimą į Kubą. Iš čia tie 
ginklai keliauja į Centrinę Ame
riką. Ginklų skintos šiemet bus 
dvigubai didesnės už pernykš
čių metų. Labai daug ginklų atsi 
duria Nikaragvoje ir Salvadore. 

Sekretorius pridėjo, kad so-
tautas Skuodis gimė ir buvo pa-Į v i e t u vyriausybė išleido 16 bil. 
krikštytas, ir Roe. 
Senatui pasiūlytoje rezoliucijoje 
glaustai nupasakojamo. V, Skuo
džio kilmė ir veikla Lietuvoje Pa
žymima, kad Skuodis (rezoliuci-

Airiai badauja 

doil. ginklams į atsilikusias šalis. 
Jis patarė sustiprinti Amerikos 
paprastųjų ginklų gamybą. 

"Pravda" kritikuoja 
prez. Mitterranda 

Maskva. — Pirmą kartą sovie-
Belfastas. — Du airiai kaliniai! tų spauda užsipuolė naująjį Pran 

Belfasto kalėjime visai arti mir 
ties. Kevin Lynch, 25 jau neteko 
sąmonės po 70 dienų badavimo. 
Kitas airis Kieran Doherty, irgi 

Britanijos sosto įpėdinio ves125 metų, po 71 badavimo dienos 
irgi visai nusilpęs, jį palaiko tik 
stipri sveikata, jis buvęs gimnas
tikos ir sporto entuziastas. 

Londonderry katalikų arkivys
kupas Edward Daly kreipėsi į ka-

'ie*ų nepasitenkinimą įvairiais j H™"*, kurių šiuo metu aštuoni 1Ų lenktynėms, rašo "Pravda 
sunkumais. 'badauja, ragindamas mesti strei-

—Nauju ambasadoriumi į Sau i ką ir pradėti naujas diskusijas, 
di Arabiją paskirtas Richard Mur Naujos mirtys nieko neduos, pa-
phy, dabartinis JAV ambasado- reiškė arkivyskupas ^ 

Afganai pabėgėliai 

tuvės Sovietų Sąjungoje nebuvo 
minėtos. Tik vienas televizijos ko 
mentatorius užsiminė, kad britai 
siekia plačiai išgarsintomis cere
monijomis uždengti paprastų pi 

cūzijos prezidentą Mitterranda. 
"Pravda" rašo, kad anksčiau Pran 
cūzija laikėsi "nepriklausomos" 
linijos, tačiau dabartinis prezi
dentas pasuko į artimesnį bendra 
darbiavimą su JAV. Mitterrandas 
neseniai pritaręs naujų strategi
nių Nato raketų išstatymui Va
karų Europoje. Tuo Prancūzija 
išreiškė pritarimą naujoms gink 

mminku. Naujojo fondo tikslas 
yra ugdyti pilietinę sąmonę šiuo
laikiniame pasaulyje krikščioniš
kojo humanizmo šviesoje. Fon
das teiks premijas, skirs stipendi- Įją greičiausiai įvyks ateinančiais 
jas, spausdins įvairius leidinius, Į metSi\^ prieš pasibaigiant minė-
rengs kultūrines manifestacijas, i jjmam, kuriais Ispanijos katalrkai 
Palaimintasis Maksimilijonas Kol• atžymės šventos Teresės iš Avilos 
bė, kaip žinoma, paaukojo savo | m j r t i e s keturių šimtų metų sukak 
gyvybę Auschwitzo nacių koncen 

sauliečių seserų vienuolių paruoši gracijos stovykloje už mirties 
mui dirbti žmonių pagalbos sri-ibausme nuteistą šeimos tėvą. 
tyje. Vengrijos katalikiškuose 
sluogsniuose pažymima, kad dėl 
valstybinio personalo stokos, so
cialinės pagalbos srityje Vengri
joje jaučiama didelių trūkumų. 

Atidėjo kesone 
Ispanijos vyskupų konferencija 

pranešė, kad spalio mėnesį nu-

tį. Šventasis Tėvas buvo nutaręs 
spalio mėnesį Ispanijoje dalyvau
ti šios sukakties minėjimų iškil
mingame atidaryme. Ispanijos ka 
talikai sutiko, kad kelionė būtų 
atidėta, trokšdami, kad popiežius 

Pakvietė Walesę 
Lenkijos nepriklausomos pro

fesinės sąjungos "Solidarumas" 
lyderis Lech VValensa priėmė 
kvietimą dalyvauti visuotiniame 
Vakarų Vokietijos katalikų suva
žiavime, — Katholikentag, — 
kuris įvyks Duesseldorfe rugsėjo 
1 — 5 dienomis. Walensą į suva
žiavimą pakvietė neseniai Len
kijoje lankęsis Duesseldorfo bur
mistras. Vakarų Vokietijos visuo
tiniai suvažiavimai — Katholi
kentag — suttaukia šimtus tūks
tančių tikinčiųjų. 

Lenkų protestai 
Varšuva. — Aštaioniuose Len 

kijos miestuose vakar vyko taikin 
gos demonstracijos, dalyviai rei- 60 mylių nuo sienos, 
kalavo maisto produktų, kurių; 
parduotuvėse vis rečiau pristato
ma. Varšuvos "Solidarumo" sky
rius paskelbė, kad trečiadienį 
įvyks įspėjamasis streikas. Auto
busų vairuotojai streikuos tris va
landas, visos įmonės — dvi valan 
das. Darbininkai gatvėse nešiojo 

rius Filipinuose. 
— Pakistano gyventojų surašy 

mas parodė, kad gyventojų skai
čius siekia 83.7 milijonų, kada 
1972 m. jų buvo 65 mil. 

— Marokas ir Libija nutarė at
gaivinti diplomatinius ryšius, ku 
rie buvo nutraukti pernai balan
džio mėn. 

— Sirija paskelbė, kad Izraelis 
"brangiai užmokės" už savo skrai 
dymus virš Libano. Sirijos val
džios laikraštis rašo, kad Ameri
ka turi sustabdyti bandymus pa
versti Artimuosius Rytus Ameri
kos daržu. 

— Izraelio premjeras Beginąs 
vis dar negali sudaryti vyriausy
bės. Vyksta ginčai su religinių 
partijų atstovais. Beginąs pagrasi 
no, jei iki ketvirtadienio nebus 
susitarta, reikalauti naujų parla
mento rinkimų. 

Angolos valdžia paskelbė, 
kad Pietų Afrikos kariuomenė 
turi užėmusi Angolos teritorijoje 
nemažus plotus. Kai kur P. Afri
kos kareiviai laiko užėmę kaimus 

Apie du milijonai afganų pa
bėgėlių gegužes pabaigoje buvo 
Pakistano teritorijoje. Tai reiškia, 
kad pabėgėlių iš Afganistano skai 
čius per paskutinius šešis mene 
sius padaugėjo šešiais šimtais 
tūkstančių. Vien Jungtinių Tau
tų Organizacijos komisariatas pa
bėgėlių reikalam aprūpina vieną 
milijoną septynis šimtus tūkstan 
čių afganų pabėgėlių. Pabėgėlių 
skaičiui daugėjant, komisariatas 
buvo priverstas pabėgėlių fon
dus padidinti apie 50 procen
tų. 

matytoji popiežiaus Jono Pauliaus j atvyktų į Ispaniją visai pasveikęs užrašus: "Viso pasaulio alkanieji, 
II- jo apaštalinė kelionė į Ispani- \ ir pilnai atgavęs jėgas. vienykitės' 

— Prezidentas Reaganas pasą 
kė kalbą valstijų seimelių narių 
suvažiavime Atlantoje. Jis pažade 
jo sugrąžinti daugiau valdžios ga
lių valstijoms. Per paskutinius 40 
metų federalinė valdžia ėmė iš 
žmonių per daug mokesčių, atė
mė iš valstijų per daug galių ir 
per laisvai elgėsi su Konstitucija, 
pareiškė jis. 

— Jungtiniame Kongreso imi
gracijos komitetų posėdyje valsty
bės prokuroras V/illiam Smith pa 
siūlė naujas gaires imigracijos 
klausimams spręsti. Jis nurodė, 
kad valstybė prarado savo sienų 
kontrolę. Šiuo metu Amerikoje gy 
vena tarp 3 ir 6 milijonų nelega
lių imigrantų. 

— JAV valstybės departamen
to sekretoriaus asistentas vieši In
dijoje, kur vyksta pasitarimai dėl 
Amerikos pažado tiekti Indijai 

Vokiečių sunkumai 
Bona. — Vak. Vokietijos kanc 

leris Schmidtas pareiškė, kad eko 
nominiai sunkumai neleis Vokie 
tijai išpildyti pažadų, — pakelti 
išlaidas gynybai 3 nuoš. Veikiant 
infliacijai, V. Vokietijos išlaidos 
gynybai visai nepadidės 1982 m. 

Perversmas Gambijoj 
Londonas. — Į Britanijos prin 

co vestuves atvyko nedidelės Af 
rikos valstybės Gambijos prezi
dentas Dawda Kairaba Jawara. 
Jam esant Londone, valdžią pa
grobė komunistinė Gambijos gru 
pė, sudaryta iš 12 žmonių. Suki
lėliai užėmė radijo stotį, aerodro
mą. Pranešimai iš kaimyninio Se
negalo sako, kad krašte dar vyks 
ta kovos. Kariuomenėje buvo 
daug užmuštų. Dar priešinasi 
krašto policija. 

Gambija nepriklausomybę ga 
vo 1965 m. ir nuo to laiko vado
vauja prezidentas Jawara. Jo prie 
šin inkai skelbia įvedę "proleta
riato diktatūrą". 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 1 d.: Alfonsas, Vil-

tė, Sudavis, Gaudą. 
Rugpiūčio 2 d.: Euzebijus, 

atominėms jėgainėms reikalingą Teodota, Tugaudas, Varpūnė. 
uraną. Rugpiūčio 3 d.: Nikodemas, 

— Turkijos vyriausybė planuo Marana, Manigirdas, Lengvė. 
ja pirkti Amerikoje pusę milijo-, gaulė teka 5:43, leidžiasi 8:10. 
no tonų kviečių. ORAS 

— Amerika ir Kanada pasira
šė sutartį, kuri reguliuoja tūnos. Saulėta, temperatūra dieną 85 
žvejybą Ramiajame vandenyne I L, naktį 70 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 1 d. 
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JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLOS PASAKA 

Seku, seku pasaką... Pasaką 
be nykštukų, karalių, be raga
nų —raganių. Ir viskas vyko ne 
toli toli, ar seniai seniai, o 
Dainavoje, kur vieną gražią 
liepos mėnesio dieną sekė dar 
gražesnė, nuotykių ir draugys
tės kupina. Po poros pirmų 
susipažinimo dienų, kai vaka
re rankom sukibom vakaro 
maldai, jau buvome viena šei
ma — jaunųjų ateitininkų sto
vykla. 

Suvažiavome 106 stovyklau
tojai ir 46 vadovai iš įvairiau
sių vietovių: Californijos, Dela-
ware, Floridos, I l l inois , 
Indianos, Kanados, Louisia-
nos, Michigano, New Jersey, 
Nofth Carolinos, Ohio, Okla-
homos, W a s h i n g t o n o i r 
Wisconsino. Ypač daug šįmet 
buvo „pirmokų-antrokų" — 
bepradedančių stovyklauti. 
Tuoj juos, capt, išdalinom būre
liais, paskyrėm vedėją — drau
gą — patarėją. Taip ir prigūžė
jo baltieji nameliai, tūnantys 
ant gražiųjų Dainavos kalve
lių „Vilkų" (vadovas — Aras 
2Ūoba), „Milžinų" — (Andrius 
Pabedinskas), „Lokių"—{Algis 
Kazlauskas), „Malūnų" — 
(Danius Barzdukas), „Ryklių" 
— (Viktoras Kaufmanas), 
„liūtų" — (Jonas Sidrys), 
„Šatrijų" — (Laima Sidrytė), 
„Našlaičių" — (Lina Ziedo-
nytė), „Gintarėlių" — (Ramo
ną Bielskytė), „Eglučių" — 
(Bernadeta Abromai ty tė) , 
„Žemuogių" — (Rita Ostraus
kaitė), „Kregždučių" — (Rita 
Stukaitė) ir „Lietuvaičių" — 
(Violeta Slivinskaitė). Būrelių 
vadovams talkininkavo Rimas 
PuŠkorius. 

Berniukų „dva ro" pa t s 
vyriausias buvo dr. Stasys 
Rudys, o mergaičių „palocių" 
pirmąją savaitę globojo Ramu
nė Račkauskienė. Antrą savai
te tas pareigas perėmė Jurina 
Rugienienė. Visų vadų vadas, 
kuris, kaip toj dainoj, dažnai 
„grojo savo dūdą", tai komen
dantas Juozas Polikai t is , 
kuriam nemažas rūpestėlis 
buvo šios stovyklos suorgani
zavimas. Jis dabar gali pelny
tai gėrėtis jos va is ia i s . 
Užklaustas, jis pasidžiaugia: 
„Geri vaikai, vadovai, gera 
nuotaika..." 

bingais pranešimais. Nužy
giavę į valgyklą, „riju riju" 
suryjam Onos Norvilienės gar
džius valgius, kuriems produk
tus suvežė ūkvedys Rimantas 
Gražulis, o gaminti padėjo Zita 
Šoliūnaitė, padedama Nidos 
Pemkutės, Ramunės Rygėly
tės ir Dalytės Trotman. Susi
tvarkę savo guolius, išsiskirs-
tom po stovyklos rajoną dieną 
paįvairinti užsiėmimais. 

Vieni salėj traukia „Ri dig 
dai , ri dig do..." Dariaus 
Polikaičio diriguojami; kiti iš 
molio lipdo puodus ar kryžius, 
sekdami dr. Marytės Gaižu-
t ienės pa ty rus ias r a n k a s . 
Vėliau įvairiom spalvom 
glazūruos ir „iškeptus" vešis 
namo. Treti pavėsyje trepsi 
tautinius šokius su mokytoja 
Živile Vaitkiene, Audriui Poli-
kaičiui akordeonu pritariant. 
Rankdarbių mokytoja Valen
t ina Černiauskienė su padėjėja 
Gaile Černiauskaite užsiė
musios didžiulį kambarį, ku
riame krūvos pradėtų, nepra
dėtų, ba ig tų ir nebaigtų 
darbelių — trapunto, medžia
ginių paveikslų, dėžučių, juos
tų, pušies ir drebulės lentelių — 
kuriuos, vienus degina, kitus 
siuvinėja lietuviškais moty
vais, ar kitaip apdirba, ir taip 
noriai, kad net per laisvalaikį 
čia grįžta. Beržų ir eglių apsup
ti , pavėsyje du stalus apspitę 
s t o v y k l a u t o j a i D a l i o s 
S t a n i š k i e n ė s r e d a k c i n ė s 
rankos globoje rašo straips
nelius stovyklos laikraštėliui 
„Užburta karalystė". Ąžuolo 
paunksmėje, kol šelmis vėjelis 
nuvarė į salę. buvo Nijolės 
Gražulienės pasakų kampelis, 
kuriame klausėsi pasakų ir jas 
iliustravo, kiekvienas ruoš
damas savo pasakų knygą, 
priedo „užsigardžiuodami" 
trumpesniais pasakiniais eilė
raštėliais. Pirmąją savaitę prie 
didžiulio akmens rinkdavosi 
kun. Jono Staškevičiaus prave
damiems pašnekesiams reli
ginėmis temomis, o antrąją — 
būrėsi prie Janinos Udrienės 
ateitininkų ideologijos žinių 
pagilinimui. Supažindinti su 
apylinkės gamta, išsivesdavo 
būrius Kristina Kutkutė, kuri 
atkreipdavo dėmesį į užtin
kamas gamtos įvairenybes, ku-

Jaunučių stovyklos Dainavoje uždarymo 
stovyklos komendantas Juozas Polikaitis. 

iškilmėms renkasi stovyklos vadovai. Priekyje — 
Nuotr. J. Urbono. 

Sporto šventė... Dvi dienas 
stovykloje mirguliavo geltoni, 
žali, raudoni, balti ir juodi 
marškinėliai, kuriuos dėvėjo 
komandos, sudarytos taip, kad 
jėgos būtų maždaug lygios. 
Atnešama Olimpinė liepsna, ir 
šventė prasideda. Futbolas, 
tinklinis, kvadratas, krepši
n is . „Permesk!" „Mušk!" 
„Mūsų sviedinys!" „Saugo
kitės!" Komandos kovoja, 
pasidrąsindamos šūkiais, o 
prie medžio pūpsantys gaivi
nančio vandens sklidini ąso
čiai greit ištuštėja. Vakare 
kaspinuoti raudonais kaspi
nais gaudo mėlynais kaspi
nais pasižymėjusius, ir atvirkš
čiai; sodina į kalėjimus, vagia 
vėliavas — vėliavėlių žaidi
mas. Antrąją dieną išbandom 
lengvosios atletikos ir plau
kymo gabumus. Laimingieji 
laimėtojai rankas iškėlę 
pasiekia per kelią ištiestą vir
velę. Plaukikai Spyglį kone 
ištaško. Vakare — komandų 
pasirodymai. Šūkiai, dainos, 
šokiai. Čia trijų teisėjų akivaiz
doje irgi vyksta „rungtynės". 
Galų gale iš gerokai nuvar
gusių varžovų paaiškėja visas 
kitas perviršijusi komanda. 
Tai baltieji. Antra vieta tenka 
mėlynai komandai, trečioji — 
žaliai. Kitą dieną per vėliavų 
pakėlimą, laimėtojams išdali
nami pažymėjimo kaspinėliai. 

Kasdien, papietavę, po poil
sio valandėlės, sprukdavom į 
antrąją Spyglio pusę, į paplū-
dymį, kuriame budėjo vandens 
sargai: Rūta Kulytė ir Vidas 
Žlioba, ir vandens saugumo 
instruktorė Rasa Kutkutė. O 
vandenėlis toks šiltas, toks 
viliojantis, rodos visą dieną 
mielai jame mirktum. Tik 
pavakarinių skanėstų visi no
riai šokdavo iš vandens užkąs
ti. 

Tada vėl užsiėmimų valan
dėlė, per kurią kai kurie 
stovyklautojai su visokiom 
keistų formų dėžutėm rinkda
vosi pas Darių Polikaitį. Iš ten 
sklisdavo įvairūs garsai, o besi
baigiant stovyklai, maloniai 
visus nustebino jų darbo rezul
tatai. Tai buvo Dariaus suor
ganizuotas orkestrėlis. 

Jaunučių ateitininkų stovykloje, 
orkestrėlis repeticijos metu. 

Dainavoje, Dariaus Polikaičio (dešinėje) suorganizuotas 

Nuotr. J. Urbono. 

Taigi, sudūduoja k o m e n d a n 
tas, ir keliasi s tovykla po sal 
daus ir ramaus miego, kun u2 
tikrino budėtojas J o n a s 
Grėbliauskas. Sužygiuojam į 
vėliavų aikštę, kurią puošia di 
džiulis meniškas lietuvi Akas 
kryžius, ir vienas būrelis ban 
do kitą nukonkuruoti kury 

irias paskui stovyklautojai 
piešė. Sporto aikštėje aimana
vo kamuoliai, spardomi ar 
gaudomi pagal sporto vadovo 
Pauliaus Staniškio švilpuką. 
Jo didžiausias uždavinys, tai 
sporto šventė — mažoji 
Olimpiada, trukusi net dvi 
dienas 

Štai jau ir vakaras. Gražiųjų 
Dainavos vakarų ramybę 
tedrumsčia tik uodų spiečiai. 
Bet kai laužas liepsnoja ir visi 
dainuoja, kas čia tokio, kad ir 
„įdūrė". O laužai degė net kelis 
vakarus. Viename rodėsi vado
vai, kitame stovyklautojai, 
trečiame savo kūrybos ope

retes išdainavom, o paskutinia
me iš kažkur priviso raganų ir 
velnių. Po pirmojo laužo dar 
susibūrėme salėje tradici
niams šokiams. Polkai su ragu
čiais visus išviliojus, jokių ragi
nimų nebereikėjo. Šokom, 
trypėm, kiek kojos leido, plo
dami į taktą, kol rankos gėlė. 
Šeštadienį, stovyklą aplankius 
tėveliams ir svečiams, prieš 
p a s i l i n k s m i n i m o šokius 
pademonstravom savo talen
tus bandydami pralinksminti 
užburtos karalystės karalių 
savo pasirodymais: dainomis, 
fleita, violončele, akordeonu, 
pianinu. Vieną vakarą pralei
dome rinkdami taškus už lietu
vių kalbos žinojimą įvairiose 
srityse, kaip: gamtos, sporto, 
valgių ir t.t. Kitą — vyresnieji 
kūrė radijo valandėlei progra
mą, jaunesniesiems krykštau
jant įvairiausių žaidimų sūku
ryje. Vėliau susėdę klausėm 
radijo stoties WABAS įdomių 
pranešimų. Šias ir kitas vaka
rines programas suruošė Mir
ga Bankaitytė, Raminta 
Pemkutė ir Živilė Vaitkienė. 

Visų sveikatėlę rūpestingai 
prižiūrėjo dr. Petras Žlioba ir 
gailestingosios seserys Vida 
Damušienė ir Raminta Mar-
chertienė, todėl veik visi buvo 
sveiki, sveiki namo grįžo. Su 
stovyklautojų sąrašais, dieno
tvarkėm ir kitokiais raštais 
kruopščiai dorojosi stovyklos 
sekretorė Irena Polikaitienė. 
Dvasiškais reikalais kreipė
mės į kapelionus kun. Joną 
Staškevičių ir kun. Viktorą 
Dabušį. Kad būtų prasmin
gesnės šv. Mišios, kartais jas 
išklausydavom ne visi kartu, o 
atskirai, mažesnėmis grupė
mis. Pirmos savaitės penkta
dienio vakarą paskyrėm susi
kaupimui, į kurį rinkomės su 
savo darbo kryželiais, padary
tais iš krūmų šakelių ir pievos 
gėlių. Kitą penktadienį prisi
minėm persekiojamus tikin
čiuosius Lietuvoje. Vaidintos 
Kronikos ištraukos padarė gilų 
įspūdį ir padėjo įsisąmoninti, 
ką reiškia būti skriaudžiamam 
ar areštuojamam už tikėjimą. 

Rodos jau galima susidaryti 
stovyklos vaizdą. Argi galima 
išpasakoti visas stovyklos 
linksmybes ir įvairenybes? 
Peršasi tik viena pastaba. Prieš 
porą metų stovyklon suva
žiavę vaikai atlietuvėjo po maž
daug savaitės grynai lietu
viško stovyklinio gyvenimo. 
Šįmet tokio persilaužimo nebu
vo, nes vaikai dažnai griebiasi 
angliškų žodžių, nebe iš tingė
jimo ar mandrumo, o papras
tai — kalbos nebemoka. 

Dienoms smagiai vienai po 
kitos beriedant, staiga atėjo ir 
paskutinis vakaras. Išsipustę, 
išsipuošę rinkomės iškil
mingai kalakutų vakarienei 
papuoštoj valgykloj. Pasku
tinysis vakaras — puota jūros 
dugne, kurią pradėjo vadovų 
vaidinta „Jūratė ir Kastytis". 
Trumpoje programoje šiltai 
sutiktas pasirodė Dariaus Poli
kaičio suorganizuotas orkestrė
lis. Pats Darius dar išpildė savo 
kūrinį poeto Bernardo Braz
džionio žodžiams „Aš čia 
gyva". Jis skamh.no pianinu ir 
dainavo, o mes plojom, net atsi
stoję. Akordeoną puikiai apval
dė Rimas Bilūnas. Keletas 
būrelių pasirodė su stovykloje 
išmoktais tautiniais šokiais. 
Sustūmę kėdes prie sienų, 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 
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šokom ir plojom, plojom ir šo
kom paskutinį kartą. 

Sekmadienį lietutis suvarė 
visus vidun išklausyti šv. 
Mišių, švenčiant 25 metų 
Dainavos stovyklavietės 
sukaktį. Šv. Mišios buvo konce-
lebruotos vysk. Povish, kun. V. 
Dabušio ir kun. K. Puge-
vičiaus. Pamoksle vyskupas 
linkėjo, kad pasėta stovykloje 
sėkla atneštų vaisių. Tą patį 
linkime ir mes visi, kurie dir
bome šioje stovykloje, kurie 
sėjom tą lietuviškumo ir atei-
tininkiškumo sėklą tose 106 
jaunutėse širdyse. Tada ir ši 
pasaka, kaip visos, turės 
laimingą pabaigą. 

Nijolė Gražulienė 

DĖMESIO! 
Jubiliejinio „Ateities" 

kongreso banketo vietos ribo
tos. Kad išvengtų nusivylimų, 
visi iš kitų vietovių atvykstan
tys dalyviai, norį dalyvauti 
bankete, prašomi apie tai 
nedelsiant raštu ar telefonu 
pranešti Vyt. Šoliūnui: Hwy 83 
and 111 Str., Lemont, IL 60439. 
Tel. 312-257-6739. 

ARTĖJA „ATEITIES" 
KONGRESAS 

Mielas,-a ateitininke, nepa
miršk savo auką pasiųsti finan
sinio vajaus iždininkui Broniui 
Polikaičiui, 7218 S. Fairfield 
Ave., Chicago, IL 60629. Čekius 
rašyti: Federation .Ateitis". 

MIELI 
ATEITININKAI 

Pirmą mėnesio ketvirtadie
nį, rugpjūčio 6 d. 9 vai. ryto 
rinksimės Tėvų Jėzuitų koply
čioje šv. Mišioms. Po pamaldų 
dalyvausime Šv. Rašto būrelio 
pokalby - paskaitoj „Velykinė 
paslaptis ir sakramentinis 
gyvenimas", kurį paruošė 
seselė kazimierietė Janina 
Golubickytė. Seselė jau ketvir
tą kartą sutiko mums savo 
darbu padėti: su trimis paskai
tomis ir vieną kartą su vaikais 
— priešmokyklinio amžiaus ir 
didesniais, ruošdama plakatus 
šv. Mišioms. Anksčiau klausy
tojai buvo patenkinti jos 
paskaitų konkretumu, maldų 
paprastumu ir nuoširdumu. 

Kviečiame visus kartu su 
mumis pasimelsti, pagalvoti ir 
pagilinti meilę Dievui, kuris juk 
yra mūsų didžiausias turtas. 

Vida Tijūnelienė, 
Šv. Rašto būrelis. 

DETROITO 
SENDRAUGIAI 

Nauja Detroito ateitininkų 
sendraugių skyriaus valdyba 
pasiskirstė pareigomis: Vanda 
Majauskienė — pirmininkė, 
Kęstutis Keblys — sekretorius, 
Linas Mikulionis — iždinin
kas, Joana Kurienė — narė. 

metams Vz metų 3 mėn. 
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Kanadoje (kanadiškais dol.).... $46.00 $26.00 $18.00 
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Kitur - Amerikoje $40.00 $22.00 $15.00 
Savaitinis $28.00 $17.00 

* Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik ii anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 
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DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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vai. ryto iki 3 vai. popiet 

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTCMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - CR 6-2400 

Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4 ir 
7 9 antrad ir penkt 10 4 šeštad 10 3 vai 

Tel. ofiso ir buto: Olympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
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Valandos pagal susitarimą 

Ofs HE 4-1818: Rez. PR 6 9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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JOKS 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 Ked^ieAve Chtcapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos Dagai susitarimą 

įstaigos ir buto tel 652-1381 

DR. FER0. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARP 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. W. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt 

Ofs 742 0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dunda* Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel. 372-5222.236-6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO VVABASH AVE 

Vaiandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberte Road 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

-

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPT0METRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contect lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv S 7 vak 
Ofiso tel 776 2880. rtzid. 448 5545 

Išmintingas žmogus turi il
gas ausis ir trumpą liežuvį. 

Vokiečių priežodis 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

" H M V H S t . 
476-2112 

Vai pagal susitarimą Pirm. antr. treč 
ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai 

Ofiso tel. 434-2123. namu 448-6195 

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

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

ir 6-7 — iš anksto susitarus 
- • • 

Tel REliance 5 1811 

0R. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 West 59ttt Street 
Vai pirm antr . ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir šest 
uždaryta 

Ofs tel 566 3166. namu 381-3772 

0R. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 -7 ) šeštadieniais paaat susitarimą 

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. 

Tel. - 778 3400 

http://skamh.no


Pastangos 

VYT. SKUODŽIUI 
" GELBĖTI 

Norėtume išgelbėti kiek
vieną savo tautietį, kuris yra 
nuteistas kalėjimu ir tremtimi 
ir išvežtas į sunkiuosius Sibiro 
dajtms. Bet tai nėra įmanoma 
tokioje politinėje sistemoje, 
kokia yra komunistinės Ru
sijos imperijoje, kur viešpatau
ja ^prievarta, bausmės, tero
rizavimas, tautų naikinimas ir 
naujų grobimas. Galime tik 
skelbti apie tas nuolat daro
mas skriaudas ir neteisybes, 
kurių pasaulis nemato, nesu
pranta ar nenori suprasti. Tad 
pirmiausia ir reikia pralaužti 
ignorancijos, apsileidimo ir 
nesirūpinimo kitais užtvaras. 
Reikia įtikinti laisvuosius ma
tyti ir iš faktų daryti išvadas, 
pažinti komunizmą ir jausti 
atsakingumą už laisvę tų tau
tų, kurios komunizmo vergiją 
jau neša dešimtmečius. 

Vardais ir pavardėmis išei
vijoje paskelbiami didvyriai, 
kurie drįsta savo tautos, savo 
sąžinės ir žmonių laisvės rei
kalus ginti prieš tironišką 
komunistinę valdžią, prieš iš
kreiptus užslopintos sąžinės 
veiksmus. Naikinamos pa
vergtos tautos, naikinami net 
tie, kurie komunizmą nešė tan
kais ir durtuvais, kalėjimais ir 
Sibiro taigų kančiomis. Ar tai 
Viktoras Petkus, ar Balys 
Gajauskas, ar P. Paulaitis ar 
dabar Amerikos lietuvis Vy
tautas Skuodis — visi jie yra 
mūsų broliai ir laukia mūsų 
pagalbos jų kančioms paleng
vinti. 

Jie žino, kaip žinome ir mes 
išeivijoje, kad bolševikinės ne
tiesos, propagandinio melo ir 
žiauriausių persekiojimų nesu
laikys tik gyvieji tautos liu
dininkai i— išeivių grupės. Bet 
ir jie,ir mes žinome, kad išeivi
ja laisvai-gali reikšti savo troš
kimus, laisvai užtarti savo per-
sekiojamu8 brolius, dargi 
pasikviesdama talkon nesu
gadintą laisvojo pasaulio dalį. 

Prieš neteisingą propagan
dą išeivija turi pastatyti tiesos 
žodį. Melo skraistę nudengti, 
kad visi matytų tikrąjį ko
munizmo veidą. Pasigyrimus 
ir diktatorių išaukštinimus tu
rime parodyti jų žiaurioje kas
dienybėje, kurioje naikinami 
milijonai žmonių. Šiuo būdu te
galima pralaužti izoliacijos sie
ną, šiuo būdu pralaužti užkie
tėjusias egoistines sąžines. 
Turi prabilti gėris pasauline 
plotme prieš komunizmą, kaip 
žmonijos naikintoją ir dabar
ties civilizacijai didžiausia 
grėsmę 

reikia jausti, kai žmonių per
sekiojimai išsivysto į nuolati
nę kančią, nuolatines baus
mes, kasdieninę baimę — 
kiekvieną minutę jie gali būti 
suimti ir neteisėto teismo nu
bausti ilgiems metams. O tai 
reiškia vergo būseną ir mirties 
artėjimą. Ir tai ne tik paskiro 
žmogaus, bet ir tautos. Masi
nis žmonių naikinimas yra 
tautžudybė, kurią dabar iki 
kraštutinumo vykdo okupan
tas pavergtose tautose. 

Okupuotos Lietuvos pogrind
žio spauda, rašyta ašaromis ir 
krauju, parodo pavergtųjų ko
vą už tikėjimą, tautiškumą, 
auklėjimo galimumus, už teisę į 
savo vaikus. Reikia tik paskai
tyti „Kroniką", „Aušrą" ir ki
tą jų primityvios išvaizdos, bet 
drąsios minties spaudą ir susi
daryti vaizdą, kokia iš tikrųjų 
yra dabar mūsų ar mūsų tėvų 
tėvynė. Iš čia sužinome jų sie
kimus, svajones, tikroviškus 
svarstymus apie ateities gali
mumus būti laisviems. Tai ir 
rašoma mums, kad mes galėtu
me skelbti pasauliui jų kančias 
ir persekiojimus, kaip tikrieji jų 
troškimų liudininkai. 

PAVERGTU TAUTŲ SAVA/TE 
Paminėta Ukrainos nepriklausomybės paskelbimas 1941 m. 

Rimties valandėlei 

Lietuviškoji išeivija, jei ją ga
lima dar tokia vadinti, kuria sa
vo gyvenimą Amerikoje lais
vai ir nevaržomai. Kartu su 
aplinkos gyvenimu ji kenčia 
nesėkmes, kartu džiaugiasi lai
mėjimais. Ir negalima sakyti, 
kad tie naujieji amerikiečiai n e 
mylėtų to krašto, kuriame bai
gia savo gyvenimus ir jau per
leidžia kūrybą ir savos kultūros 
plėtimą naujoms kartoms. Tik 
vieno negali atsižadėti — jie 
yra atsakingi ir už savo tautos 
kamieną, kurio istorines glū
dumas nešiojasi savo dva
siniam pasauly ir kurio negali 
nedalioje palikti savam li
kimui. Tauta nėra tik pakeliui 
likęs akmuo ar nusruvenęs upe
lis, bet tie gyvieji žmonės, kurie 
neturėjo laimės tapti laisvojo 
pasaulio, juo labiau laisvos ir 
demokratinės valstybės pilie
čiais. 

Atsisakyti ginti priešo nai
kinamas savo tėviškes būtų 
atsisakymas savo praeities ir 
žmoniškumo, kuris ne ati
mamas, o tik sugadinamas pa
naudojant blogam. Už tuos 
žmones, kurie krauju, praeiti
mi ir charakteriu yra sujungti 
su mumis, yra atsakingas kiek
vienas, kuris nėra praradęs 
sąmonės apsispręsti žmogiš
kuose reikaluose. Juo labiau tai 

Vienas galimumas pagelbėti 
vienam iš tų kenčiančiųjų, ku
rie dėl tikėjimo ir tautinės 
sąmonės kalėjimuose, tai Vy
tauto Skuodžio — Benedict 
Scott atvejis. J is yra Amerikos 
lietuvis. Jis pats save tokiu lai
ko, nors ir mažas tėvų parvež
tas Lietuvon, ten baigęs moks
lus, išsi lavinęs ir tapęs 
specialistu, profesorium. Bet 
dėl karjeros jis neatsižadėjo sa
vo tėvynės, savo tautos ir savo 
tikėjimo. Jis geriau kenčia, ne
gu veidmainingai tarnauja 
priešui, kuris jo akivaizdoje 
naikina jo tautą. 

Jo atvejis mums yra ir pa
lankus, kaip kadaise buvo pa
lankus Simo Kudirkos atvejis. 
Tik reikia išjudinti vandenis, 
kad jie sukeltų dideles bangas, 
kad jie muštųsi į krantus ir kal
bėtų draugams ir priešams apie 
jį ir jo tarptautines teises. Tai 
nelengvas uždavinys, bet jau 
kartą išmėgintas. Jau turime 
patyrimo ir sugebėjimų jo var
du kalbėti platesnei visuo
menei, pasiekti Amerikos vie
šumą ir parodyti, kas rūpi 
mums ir kas turi rūpėti kiekvie
nam amerikiečiui. 

Pastangas Vytautui Skuo
džiui gelbėti deda Liet. Jau
nimo sąjunga, pabaltiečių 
informacijos centras, o prie jų 
dedasi visa lietuviškoji bend
ruomenė. Ir negalima sustoti 
pusiaukelėje — visi turi, kaip 
jau buvo raginama, rašyti sa
vo kongresmenam8 bent po 
laišką ir prašyti prisidėti prie 
Vytauto Skuodžio gelbėjimo 
akcijos Atstovų rūmuose, ra
šyti savo senatoriams, prašant 
prisidėti prie tos pačios veiklos 
Senate. Kaip prieš kelerius me
tus, taip ir šiandien mūsų atsto
vai turi išgirsti stiprų mūsų 
šauksmą. Prie mūsų prisidės ir 
tie amerikiečiai, kurie nėra lie
tuvių kilmės, nes V. Skuodis 
yra amerikietis gimimu ir už jį 
yra visi atsakingi. Išjudinti šį 
kartą vandenis reikia daugiau 
jėgų ir pastangų, todėl reikia 
pagalbon kviestis ir daugiau 
žmonių, kad Skuodžio gelbėji
mas būtų jau ne tik Senato ar 
Atstovų rūmų reikalas, bet pe
reitų ir į Valstybės depar
tamentą, į Baltuosius rūmus, 
kaip Ameriką užgaunąs ti
roniškas komunistų veiksmas. 

Gelbėti Vytautą Skuodį vi
sas pastangas reikia derinti 
taip, kad veiktų valdžios vir
šūnes ir užkietėjusius ko
munizmo vadus. Tai visų pa
reiga. Kartu tai būtų ir 
įrodymas, kad tautinė mūsų gy
vybė dar nėra sunaikinta ir kad 
mes dar tiksliai ir teisingai 
atliekame tautos liudininkų 
pareigas. 

Pr. Gr. 

Birželio 30 d. prezidentas R. 
Reaganas išleido 1981 m. pro
klamaciją, kurioje pabrėžęs 
kad pagal JAV konstituciją 
valdžios įteisinimą sudaro val
domųjų sutikimas ir kad šios 
idealios sampratos laikosi mili
jonai žmonių, kurie gyvena 
kraštuose, kur dominuoja sve
tima karinė jėga ir svetima 
marksistinė - leninistinė ideolo
gija. 

Tarp kitko paminėjo, kad „Ši 
savaitė turi priminti amerikie
čiams eilę istorinių tragedijų, 
pradedant sulaužytus paža
dus Jaltos konferencijos, kas 
vedė prie paneigimo pačių pa
grindinių asmens laisvės for
mų ir žmogaus orumo milijonų 
žmonių Rytų Europoje ir Azi
joje... 

„Per Pavergtųjų tautų savai
tę mes amerikiečiai turime iš 
naujo patvirtinti mūsų pačių 
savivaldos tradiciją ir pasiųsti 
pavergtoms tautoms vilties pa
reiškimą, vilties, paremtos įsi
tikinimu, kad laisvi vyrai ir mo
terys galutinėj išvadoj laimės 
prieš tuos, kurie neigia asmens 
teises ir skelbia valstybės pir
mumą, vilties mūsų įsitikini
mo, kad žmogaus dvasia galu
tinėje išvadoje triumfuos prieš 
valstybės kultą. 

„Nors mes teisingai didžiuo
jamės, kad valdžia yra atsa
kinga žmonėms, mes negalime 
tuo pasitenkinti. Pavergtųjų 
tautų savaitė suteika mums 
galimybę viešai iš naujo pa
tvirtinti mūsų įsipareigojimus 
laisvės idealams ir tuo būdu pa
laikyti vilties švyturį visoms 
pavergtoms tautoms". 

Pavergtųjų tautų savaitei ir 
Ukrainos nepriklausomybės 
40-tas metines paminėti Ats
tovų rūmų nariai Edward J. 
Dervrinski ir Samuel S. Strat-
ton, Pavergtųjų tautų komiteto 
ir Amerikos Ukrainos kong
reso vardu išsiuntinėjo kvie
timus dalyvauti priešpiečiuose 
Kongreso rūmuose. Minėjime 
dalyvavo per 300 asmenų, jų 
tarpe gausus Atstovų rūmų na-

DR, D KRIVICKAS 

rių būrys ir keletas senatorių. Iš 
lietuvių minėjime dalyvavo 
Lietuvos atstovas dr. S. Bačkis 
ir žmona, dr. K. Jurgėla, E. Jur-
gėlaitė, M. Samatienė, dr. D. 
Krivickas. Minėjimą pradėjo 
profesorius Lev Dobrianski, 
nenuilstomas kovotojas už 
Ukrainos laisvę, pareikš
damas savo gilų įsitikinimą, 
kad Rusijos imperija žlugs. 
Minėjimui pravesti pakvietė 
E.J. Dervrinski, kuris pristatė 
dalyvaujančius Kongreso na
rius ir garbės svečius. 

Pagrindinę kalbą pasakė 
Jaroslav Stetsko, ministras 
pirmininkas Ukrainos vyriau
sybės, sudarytos 1941 m. bir
želio 30 d. Jis trumpai priminė, 
kad Ukrainos valstybės ats
tatymą rėmė pagrindinės vi
suomeninės grupės ir bažny
čios hierarchija. Vyriausybės 
manifeste, tarp kitko, buvo pa
brėžta, kad „Visiškas Rusijos 
imperijos sunaikinimas per 
Ukrainos nacionalinę revoliu
ciją ir ginkluotus sukilimus vi
sų pavergtųjų tautų yra vienin
telis kelias pasiekti Ukrainos 
valstybės nepriklausomybę ir 
išlaisvinimą visų Maskvos pa
vergtų tautų". 

Paskelbus Ukrainos vals
tybės atstatymą, ukrainiečiai 
pradėjo kovą prieš nacius ir Ru
sijos komunistus. Ta proga jis 
priminė, kad panašūs įvykiai 
buvo ir Lietuvoje. Tačiau ne
trukus vadovybė ėmėsi griežtų 
priemonių prieš Ukrainos vy
riausybę: keli tos vyriausybės 
nariai, įskaitant Stetsko ir 
Banderą, buvo areštuoti. Trys 
iš jų buvo nužudyti. Keliais 
atvejais Stetsko nacių buvo 
verčiamas atšaukti nepriklau
somybės paskelbimą ir atsis
tatydinti iš ministro pirmi
n inko pareigų. Tačiau 
kiekvieną kartą jis tuos rei
kalavimus atmetęs. 

Pailiustruoti, kad ukrainie
čiai vedė kovą dviem frontais, 

Izraeliui skirtieji amerikiečių F-16 lėktuvai. 

t.y. prieš vokiečius ir rusus, jis 
pacitavo 1941 m. lapkričio 25 d. 
vokiečių saugumo policijos po
tvarkį, liečiantį Ukrainos 
nacionalistų organizacijos lik
vidavimą: „Patirta, kad Ban
derą judėjimas ruošia revo
liuciją Reicho komisariate 
siekiant sudaryti nepriklau
somą Ukrainą. Visi Banderos 
judėjimo pareigūnai turi būti 
tuoj areštuoti ir po intensy
vaus tardymo turi būti slaptai 
likviduoti kaip plėšikai". 

Chruščiovas savo atsimini
muose taip pat patvirtinęs, kad 
ukrainiečiai kovojo ir prieš so
vietus: „Antrame karo periode, 
jis (Stepan Bandera,Ukrainos 
išsilaisvinimo judėjimo ly
deris) kovojo ir prieš mus, ir 
prieš vokiečius. Vėliau po karo 
mes netekome tūkstančių vyrų 
žiaurioje kovoje tarp ukrainie
čių nacionalistų ir sovietų kari
nių jėgų". Si kova truko nuo 
1941 m. iki 1951m. 

Dabartinė tarptautinė pa
dėtis, Stetsko nuomone, esanti 
ypatingai grėsminga. Rusiško 
imperializmo ekspansija vi
siems esanti žinoma. Draugin
gumo, suraminimo, konverga-
cijos ir detantės politika 
pasirodė esanti nesėkminga su
laikyti šimtmetinį imperializ
mą, siekiantį pasaulinio vieš
patavimo. 

Anot Stetsko, Vakarai turi 
suprasti, kad Rusijos imperijos 
viduje yra nauja ideologinė, 
revoliucinė didžioji galybė — 
pavergtos tautos, kuri griau
na imperiją iš vidaus. Irimo 
procesas Rusijos imperijoj esąs 
skirtingų' tarpsnių atskirose 
tautose: Afganistane, Ukrai
noje, Lenkijoje, Lietuvoje, Tur
kestane. Turėdamas tai galvo
je, jis pasiūlė įvesti į Vakarų 
politinę ir karinę strategiją to
kius punktus: 

1. Laisvas pasaulis turi 
įtraukti Sovietų Rusiją į idėjų ir 
ideologijų kovą, pripažin
damas, kad pavergtųjų tautų 
išsilaisvinimo judėjimai yra 
teisėti šių kraštų atstovai vi
suose tarptautiniuose foru
muose, įskaitant ir Jungtines 
Tautas. 

2. Vakarai turi suteikti tau
tinio išsilaisvinimo judė
jimams priėjimą prie įvairių 
masinės komunikacijos formų, 
kad palengvintų susižinojimą 
su žmonėmis už geležinės už
dangos plačios apimties. 

3. Turi būti taip pat parūpin
ta parama kariniam pasiruoši
mui ir taip pat ir kitų politinių, 
materialinių ir technologinių 
paramos priemonių. 

4. Visos laisvojo pasaulio 
tautos turi paskelbti Didžiąją 

BAŽNYČIOS MISIJA 
PASAULYJE 

Bažnyčia yra Kristaus pra
tęsimas pasaulyje. J i yra pa
šaukta atbaigti Kristaus per
galę ir pašvęsti pasaulį, kurį 
Kristus pagrindinai pakeitė. 
Bažnyčia turi grąžinti pasau
liui jo pilnybę, kurios buvo ne
tekęs, išlaisvindama visa iš 
nuodėmės vergijos ir sutiekda-
ma jam galimybę pasiekti tą 
tikslą, kuriam pasaulis buvo 
sukurtas. 

Šią mintį galima pavaizduo
ti tokiu palyginimu: Kristus pa
statė pasaulį ant bėgių, bet 
Bažnyčiai skirtas uždavinys, 
kad pasaulis važiuotų į jam 
skirtą tikslą — garbintų Dievą, 
skelbtų jo grožį ir gėrį ir padėtų 
žmogui pasiekti amžinąją lai
mę — išganymą. 

Reikia pabrėžti kitą svarbų 
faktą. Kristus atpirkimu n e 
grąžino pasaulio į natūralią 
harmoniją. Kristaus įsikūni
jimu ir atpirkimu pasaulis yra 
pakeltas į antgamtinę būklę ir 
turi padėti žmogui ne tik pa
siekti savo tikslą — Dievą, bet 
ir tapti Dievo vaiku, Kristaus 
broliu ir taip dalyvauti Švč. 
Trejybės gyvenime. 

Pasaulis ir visos krikščioniš
kos realybės yra kristocent-
rinės. Dėl to turi paruošti žmo
gų susitikimui su Kristumi, kad 
jis taptų jo paveikslu. Iš to iš
vada, kad Bažnyčia ne tik iš 
naujo pašvenčia pasaulį, bet ir 
jį jungia su Kristumi. Iš to atsi
randa laipsniai tikslų, kuriuos 
šv. Paulius taip nusako: „Vis
kas jūsų, bet jūs patys — Kris
taus, o Kristus — Dievo" (I 
Kor.3,22). 

Pasauliui pašvęsti arba grą
žinti jam prarastą šventumą 
Bažnyčia yra gavusi iš Kris
taus trejopą galią: mokyti, pa
šventinti ir valdyti. 

Mokymo plotmėje Bažnyčia 
pašvenčia pasaulį skelbdama 
Evangeliją, Dievo nuo amžių 
nuspręstą planą ir pilnai ap
reikštą per Jėzų Kristų visai 

nepriklausomybės Chartą vi
soms tautoms, pavergtoms 
Rusijos imperializmo ir ko
munizmo . 

Savo pranešimą jis baigė 
generolo J.F.C. Fuller žodžiais: 
„Tiktai Vakarų valstybių vie
nybė ir jų sutarimas su tau
tinio išsilaisvinimo judėjimais 
už geležinės uždangos gali 
patikrinti galutinę pergalę... 
Pagrindas yra aiškus. Tai yra 
Kremlius gyvena ant vulkano. 
Ir daugiausia sprogstanti jėga 
pasauly glūdi ne vandenilio 
bomboje, bet širdyse paverg
tųjų tautų, pajungtų po gele
žiniu batu". 

žmonijai. Evangelijos tiesa iš
laisvina žmogų, išaiškina jam, 
koks yra Dievo planas žmo
gaus atžvilgiu, atskleidžia jam 
kilmės ir Ūkimo tiesą. Tokiu bū
du mokomoji Bažnyčia ne tik 
nukreipia žmogų į kelią, kuris 
veda į Dievą, bet suteikia visai 
žmonių mąstysenai naujas gė
rio ir tiesos idėjas. Teisingai 
italų filosofas Benedetto Croce 
pripažino, kad krikščionybė bu
vo didžiausia istorijoje revo
liucija. J i per dvidešimt amžių 
savimi apvaisino žmonijos gal
vojimą. 

Bažnyčia pašventina pasau
lį savo pašventinamąja galia. 
Mišių aukoje ji pakeičia dviejų 
žmogaus darbu pagamintų na
tūralinių elementų — duonos ir 
vyno — esmę, kurie tampa Kris
taus kūnų ir krauju. Kituose 
sakramentuose Bažnyčia daik
tus ir veiksmus pakelia iki sim
bolių ir malonės teikėjų. Taip 
sutvirtinimo ir ligonių sak
ramentuose alyva tampa sim
boliu sielos pašventimo ir ma
lonės gavimo. Kunigystės ir 
santuokos sakramentuose 
veiksmai, kaip rankų uždėji
mas, sutarties ištarimas, yra 
taip pat malonės gavimo sim
boliai. Visais šiais atvejais yra 
pasaulio ir jo realybės pašven
timas. 

Pagaliau Bažnyčia, vyk
dydama savo valdomąją galią, 
tęsia Kristaus, visatos galvos ir 
karaliaus, valdžią. Bažnyčia 
pajungia Kristui visą kūriniją, 
pažymėdama ją Kristaus ženk
lu, kad visame atsispindėtų 
Kristaus dvasia. Bažnyčia tai 
daro sukurdama arba prisidė
dama prie sukūrimo žemiš
kosios tvarkos pagal Dievo pla
ną, kad pasaulio ir žemiškoji 
realybė pasiektų savo tikslą. 

Perimdama žemiškąsias ins
titucijas Evangelijos raugu, 
Bažnyčia siekia, kad jos tar
nautų žmogui ir padėtų jam pa
siekti jo tikslą — susitikti su 
Kristumi ir būti jo pašventin
tam. 

• • 

Pop. Jonas XXIII savo en
ciklikoje „Pacem in terris" la
bai gražiai išreiškė šią mintį 
sakydamas, kad „Bažnyčia pa
švenčia pasaulį, veikdama ti
kėjimo šviesa ir meilės jėga, jog 
žemiškosios institucijos, turin
čios ekonominius, socialinius, 
kultūrinius ir politinius tikslus, 
būtų tokios, kad nedarytų kliū
čių, priešingai, padėtų ar pa
lengvintų žmonėms siekti to
bulumo, tiek gamtinėje, tiek ir 
antgamtinėje plotmėje" (Pa
cem in terris n. 147). 

J. V. 
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ATOLAS -
KORALŲ SALA 

J U R G I S GLIAUDĄ 

— Sakykim, kad taip, — pareiškė Girinis. 

Valandėlę Girinis ir Feliksas tylėjo. Apgraibomis jie 
jau žinojo, kad tokį planą Vingra puoselėja iš seno. 

— Ar nebus tik pragaras gerais norais grįstas? — 
abejingai nuvapėjo Girinis. — Esu įsodintas į roges, o 
vadelės arklio uodega. 

Išrovęs nosinę iš kelnių kišenės, jis šluostėsi savo 
pusplikį viršugalvį ir riebų veidą. Atrodė, jis prarado 

— Tad, —pradėjo kaip paskaitą Vingrą, —mums išdidžią visažinančiojo ir visad sarkastiškai nusi-
privalu veržtis iš etninio geto. Tai mūsų egzistencijos teikusiojo išvaizdą. Jis buvo lavoniškai rimtas, 
prasmė. Mūsų šokiai tėra šokiai savybėje. Savų — Nebūk skeptikas, — oriai patarė Vingra. — 
gastrolierių rečitaliai tėra rečitaliai savybėje. Tvarkoj. Mes senų vardų nejudiname. Apie juos jau sudarytos 
Savi pas savuosius. Tvarkoj. Kas seka toliau? Va, ten nuomonės iš jų rašto. Mums tu reikalingas, naujas ir 
už geto slypi begalinė erdvė, kur visiems, ir mums, visad piktas. Toks tinka mazochistus pliekti. Senieji 
užteks vietos. Vyrai, paleiskime satelitą į tarptautinę buvo ir liks etninio geto trubadūrais. Tu esi naujas! Tai 
literatūrinę stratosferą. A? Kaip? Jeigu problema su tavo privilegija. Rašyk apie amerikiečius aštriai, nuo-
finansais, sudėsime. Tai nėra fantazija. Tarėmės gi dingai. Jiems tai į sveikatą. Juk jie tik tokį vertina, 
apgraibomis. Mintis tampa kūnu. Išleiskime Girinio kuris jiems vožia per snukį. Ir pamanyk: geriausiai 
romaną geroj amerikiečių leidykloj, paleiskim per parduodamų knygų sąrašuose „vertimas iš lietuvių 
gerus agentus. Agentą užpirkai, leidykla manu- kalbos". Nedvejok, aš tavim pasitikiu. 
skriptą vertina. Girinis parašys, tikiu, gerai parašys — Dėkingas, — Girinis santūriai pamojo galva, 
atvirą, žiaurią, apnuoginančią amerikiečių gyvenimą — Padėčiai išsiaiškinti, pasitarkime. Kalba, kaip 
knygą. Ir bus trumpa, lemtinga pastraipėlė: „vertimas Ariadnos siūlas, iš labirinto išveda, 
iš lietuvių kalbos"! Sensacija! Per lietuvio rašytojo Jis pasiraivė plačiame minkštasuolyje, ieš-
įžvalgumą amerikiečiai lietuvių nuomonės prizmėje, kodamas padėties, kuriai esant mintims ir įkvėpimui 
Knyga ne apie etninės mažumos reikalus, kas Ameri- kalbėti patogiau sruventi į sąmonę ir rastis ant 
kos masėms svetima. Apie juos pačius, apie amerikie- liežuvio. Pliktelėjęs Girinio viršugalvis, jau atrodė 
čius, juos apnuogina, juos aplenkia, juos demaskuo- Feliksui, buvo tikrai parengtas beletristinio satelito 
ja!... Skaitys, griebs. funkcijoms: veržtis virš stratosferos, virš kontinentų, į 

Jis sustojo, atsiduso, atgavo kvapą: aukštį, iš kur visa Žemės planeta atrodo kaip 
— Pinigų mums užteks užpirkti visus, ką šiame nedidukas melsvaspalvis kamuoliukas. 

projekte reikia užpirkti. Kyšiai, atmokėjimai, viskas. Knygų nugarėlės sukluso, nes kiekvienas autorius 
Nemuš, bet juos, amerikiečius, pasodinti į jų getą. Juk instinktyviai linkęs kito autoriaus mintis arba 
jie mazochistai! Kas prie jų plakasi, tokio jie nemato, atmesti, arba pasivogti. 
Kas juos pliekia, tokį nešioja ant rankų. Vertimas iš — Atsimenate, — pasakė Girinis, — lankėsi 6 a 
lietuvių kalbos! Šita pastraipėlė iki debesų iškels mūsų poetai iš Lietuvos. Geri jie skribos, geri pašnekovai, 
tautinį prestižą. Tai plieno griaučiai. bet pamėginkime ištempti juos amerikinės poetinės 

Jis pajuto, gerklė sausa — ir išgėrė pilną taurę, potencijos rėmuose. Iš jų metaforų, siužetų ir formos 

padvelks senamadiškumas. Taip jau seniai buvo rašy
ta. Toks rašymas jau seniai poilsiauja literatūros 
archyvuose. Beletristikoj, kaip modernioj tapyboj, 
tašką atrasti reiškia laimėjimą. Paprastą tašką pasta
tyti naujoj vietoj tai laimėjimas modernizme. Kas 
Vakaruose sensta, Lietuvoje kūdikiškai atgimsta. Ir 
vis kelių dekadų atstumu. 

— Tu nesibaidai šitaip reikštis mano bibliotekos 
akivaizdoje, — pokštiškai prikišo Vingra. — Juk tos 
knygos, autoriai jų in corpore puls tave kaip širšių liz
das. 

— Tegu puola, — nusipurtė Girinis. Jis buvo 
patenkintas, net laimingas, gavęs progų kalbėtis vien 
literatūrinio projekto tema, kur jo vaidmuo toks visa-
lemiantis faktorius. — Tegu jie puola. Jie gi žino, a i 
juos myliu, juos garbinu. Bet plačiai rinkai naujo 
taško kultas, vyrai, netinka. Biržoje nekotiruoja senti
mentų, Amerikos literatūroje nekotiruoja ekspe-
rimentikos. Žinokite, mūsų poezijos į Amerikos strato
sferą neiškelsi. Poezija čia mašinizuota. Pas mus gi i i 
prancūzų skolinama su pastoralinėmis medi
tacijomis, su metafiziniu gelžbetoniu. Proza, vyrai, 
iškels mūsų raštiją, jeigu su prozos forma atsigrįiime j 
nemirtingus prancūzų prozininkus. Saikingas realiz
mas! Juo seka visos labiausiai ir geriausiai parduo
damos ir perkamos knygos. Norėčiau ekspe
rimentuoti, bet skersai kelio naudingas realizmas! 
Daug apie tai saviesiems rašiau: žirniai į sieną. Taa 
gera, kas etniniam getui gera! Su tokiomis premi
somis einame į projektą. Atmetame sartrus ir mori-
jakua, gerbiame floberus ir mopasanua. Tegyvuoja 
mūsų projekto naudai Kapotas reportažas apie masinę 
žmogžudystę ir apakusius žmogžudžius. 

— Juk kūrinio išliekamoji vertė kokybėje, na 
pardavimo kiekybėje, — pastebėjo Feliksas. 

(Bus ipugiau) 
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R E N G U S I A I C H I C A G O J E 
RogpJftSo 2 d. — BLržėnų klu- M. Marijos Gimimo parapijos 

bo gegužinė • pobūvis Vyčių sa- salėje. 
lėje. 

— "Draugo" gegužinė prie 
"Draugo" patalpų. 

Rugpjūčio 9 d Ocero Me
džiotojų-žuvautojų klubo metinė 
gegužinė klubo ūkyje, prie An-
tioch, HL 

Rugpjūčio 16 d. — Zaraslskių 
klubo gegužinė Vyčių salėje ir 
sodelyje. 

Rugpjūčio 16 d. — lietuvių 
Tauragės klubo gegužinė šaulių 
namuose. 

Rugpjūčio 30 d. — lietuvių 
Respublikonų Illinois lygos me
tinė gegužinė Skripkų sodyboje, 
Lookport, Illinois. 

Rugsėjo 4 d, — C Jonučo pa
roda Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje. 

— Ateitininkų kongreso su
sipažinimo vakarams. 

Rugsėjo 5 d . — "Ateities" 
žodžio ir muzikos vakaras Jau
nimo centre. 

Rugsėjo 5—7 d. — Ateiti
ninkų, kongresas Jaunimo cen
tre. 

Rugsėjo 5—6 d. — Pasaulio 
ir Amerikos lietuvių gydytojų 
sąjungos suvažiavimas Conti
nental plaza viešbutyje. 

Rugsėjo 6 d. — Lietuvos Vy
čių gegužinė Vyčių salėje ir so
delyje. 

Rugsėjo 10—13 d. — Santa
ros-Šviesos suvažiavimas, Tabor 
Farm, Michigan. 

Rugsėjo 13 d. — Cicero LB 
apylinkės rungiamas Tautos 
šventės minėjimas Sv. Antano 
parapijos salėje. 

— Lembnto LB gegužinė Um
brasų sodyboje. 

Rugsėjo 19 d. — "Draugo" 
vakarienė Jaunimo centre. 

Rugsėjo 20 d. — "Lietuvos 
aidų" radijo programos pikni
kas Saulių namuose. 

3 v. dramos "Živilės" pa- elektros srovę. 

— Akademinio skautų sąjū
džio metinė šventė Saulių na
muose. 

— Amerikos lietuvių Tary
bos metinis suvažiavimas Tau
tiniuose namuose. 

— Dariaus Girėno lit. mokyk
los pobūvis Jaunimo centro ka
vinėje. 

SpaBo 23 — lapkričio 1 d.— 
Dešimtoji metinė Lietuvių foto
grafų paroda Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre. 

Spalio 24 d. — "Margučio" 
radijo 50 m. veiklos sukakties 
pokylis Jaunimo centre. 

Spalio 24 d. — lietuvių Tau
ragės klubo banketas Saulių na
muose. 

Spalio 25 d. — Antano Škė
mos 
statymas Jaunimo centro didž. 
salėje. Stato Dalilos Mackialie-
nės vadovaujamas Los Ange
les Dramos sambūris. Rengia 
JC moterų klubas. 

Spalio 31 d. — Skautų rengi
nys Jaunimo centro didž. salėje. 

Lapkričio I i - Tėvų Jė
zuitų filmo pristatymas Jauni
mo centro kavinėje. 

Lapkričio 7 d. — Anglijos 
- Britanijos lietuvių klubo ba
lius Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. 

— lietuvių fondo banketas 
Oak Lawn Tower I^n 

Iiųiinritto 8 d. - Chicagos 
lietuvių styginio ansamblio 
koncertas Jaunimo centro didž. 
salėje. 

— Marijonų bendradarbių 
žaidimų popietė marijonų vie
nuolyne prie "Draugo". 

Lapkričio 13 d. — Gage Par
ko LB apylinkės vakaronė so
cialiniais reikalais Jaunimo cen
tro kavinėje. 

Lapkričio 14 d. — Chicagos 

MOKSLO IR TECHNIKOS 
TRIUMFAS 

Švedijos Alfa —Lavala firmos, 
apie kurios laimėjimus Arabijos 
dykumose jau buvo rašyta pra
eitame "Latvijos" numeryje, šve
du laikraščiai skelbia dar ir kitus 
jos tyrinėtoju ir konstruktorių 
laimėjimus. Yra pavykę praktiš
kai panaudoti saulės šilumą 
elektros srovės gamybai. Praėjo 
tie laikai, kada elektros energijos 
gamybai galima buvo naudoti pi
gią naftą. Todėl JAV Havajų vals 
tija pakvietė Alfa — Lavala fir
mą tyrinėti galimybę vandenyno 
vandens šilumą panaudoti elek
tros energijos gamybai. Darant 
tyrinėjimus prie Keahole Point, 
šiai firmai ir pavyko konstruoti 
nedidelį laivelį —plaustą su tur
binomis ir 1979 m. rugpiūčio mėn. 
firmos vadovybė prie Stokholmo, 
Tumboje gavo telegramą, kad 
naujo būdo jūros jėgainė pirma 
pasaulyje jau pradėjo gaminti 

•Vlfa —Lavala firmos pirmoji 
jūros gilumos elektros jėgainė pa
vadinta Mini — Otec (Ocean 
Thermal Energy Conversion). 
Jos pajėgumas yra tik 50 kilova
tu. Tačiau tai tik pradžia naujo 
pigaus energijos šaltinio: firma 
tikisi, kad per aštuntą ir devintą 
dešimtmetį jos metodu konst
ruotas jėgainės pajėgumas pa
sieks 40 milijonu vatų. 

T. 

Paieškojimas 
JONAS STAŠAITIS, Vokie

tijoje gyvenęs Lerte. Anksčiau gyv. 
Chicagoje. Prašomas atsiliepti arba 
apie jį turintieji žinių pranešti šiuo 
adresu: Birute Adomaityte, 2822 W. 
Marųuette Road, Chicago, OL 8062». 

Rugsėjo 25 d. — MontrealioI Aukst. lit. mokyklos balius Jau-
"Gintaro" ansamblio liaudies 
instrumentų plokštelės prista
tymas Jaunimo centro mažojoje 
salėje. 

Rugsėjo 26 d. — Montrealio 
"Gintaro" ansamblio koncertas 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Rengia "Grandies" ansamblis. 

Rugsėjo 27 d. — Antano Va
nagaičio kūrybos koncertas 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Programą atliks Toronto 
"Volungė" ir solistai. Rengia 
"Margutis". 

Spalio S d, — Cicero Jūros 
saulių "Klaipėdos" kuopos "Švy
turio" balius Saulių namuose. 

— Gage Parko LB apylinkės 
balius Jaunimo centro didž. sa
lėje. 

— Marąuette Parko LB apy
linkės linksmavakaris su šo
kiais Tautiniuose namuose. 

Spalio 4 d — Madų paroda 
Jaunimo centro didi. salėje. Ren
gia Putnamo Seselėms remti 
draugija, 

- Spalio 9 d. — Marąuette Par
ko LB apylinkės vakaronė Jau
nimo centro kavinėje. 

Spalio 10 d. — Cicero LB apy
linkės tradicinis rudens balius 
Sv. Aoitano parapijos salėje. 

Spalio 11 d Spalio 9-tosios 
(Vilniaus pagrobimo) minėji
mas Jaunimo centre. Rengia 
Vilniaus Krašto liet. sąjungos 
Chicagos skyrius. 

— ALRK Moterų sąjungos 
Chicagos apskrities suvažiavi
mas marijonų vienuolyne prie 
"Draugo". 

Spalio 16 d. — Tautodailės 
paroda Jaunimo centro mažojo
je salėje. Rengia skaučių sese
rijos vadija. 

— Gage Parko LB apylinkės 
vakaronė socialiniais reikalais 
Jaunimo centro kavinėje. 

Spalio 17 a - Lietuvių 
Tautiniuose namuose Sių namų 
dešimtmečio sukakties minėji
mas. 

— Lietuvos Dukterų draugi
jos balius Jaunimo centro didi. 
salėje. 

— Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų banketas ftvč. 

Šios problemos teoretinis pa 
grindas žinomas jau seniai: įvai 
riy vandens sluoksnių didelis tem 
peratūros skirtumas yra žymus 
energijos šaltinis. Vandenyno 
srities, kokių 20 laipsniu platuma 
nuo ekvatoriaus i abi puses, van
duo paviršiuje yra labai šiltas, o 
apie 750 metrų gilumoje labai 
šaltas — tik 61. C. Alfa —Lavala 
firmos konstruotame įrengime 
aktyvioji medžiaga yra skystas 
amoniakas; tas išgaruoja šilumo
je ir jo garai suka turbiną, kuri 
varo elektros generatorių. Šaltas 
gilumos vanduo tuos garus at
šaldo ir vėl paverčia į skystą 
amoniaką ir tai be galo. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
I E Š K O M A P I R E T I 

Ieškome pirkti neperdidelį gerą varto
tą automobilį. Gali būti ir senesnių 
metų. Pageidaujame iš pirmo savinin
ko arba vyresnio amž. žmonių. Skam
binti prieš piet Dalindai Matulevičie
nei, o po 6 vai. vakaro Sauliui telef. 
523-5882. 

D S M E S I O 

PACKAGE EIPRESS AGEJICY 
MARMA NOREIKEE1C9 

SIUNTINIAI 1 UETUV* 
Labai pageidaujamos fftrosj r&Jies 

prekSs. Maistas 11 Europos sandiUv 
20O8 W. Stth St.. Chlcsjo. m. «MM 

Tel. 825-2787 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai j a s pla
čiai naudoja. Bet tinka ir v isų luo
mų atstovams turėti graiiaa vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

R E A L E S T A T E 

nimo centro didž. salėje. 
— Brighton Parko JJB ban

ketas šaulių namuose. 
Lapkričio 15 d. — D. Stan-

kaitytės ir A. Grigo koncer
tas Jaunimo centro didž. salėje. 
Rengia Skautybės fondas. 

— Liet. istorikų draugijos 
renginys Jaunimo centro ma
žojoje salėje. 

Lapkričio 21 d, — Pedagogi
nio lituanistikos instituto ab
solventų vakaras Jaunimo cent
re. 

Lapkričio 25—28 d — Moks
lo ir kūrybos simpoziumas Jau
nimo centre. 

Lapkričio 28 d — "Lituani-
cos" futbolo klubo tradicinė va
karienė su šokiais Saulių na
muose. 

—Lapkričio 28 d — Lietuvių 
operos tradicinis metinis balius 
Tautiniuose namuose. 

Grnodfio 6 d — Jaunimo cen
tro tradicinė vakarienė didž. 
salėje. 

iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiii 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos i r paprastos . Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

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

VA LOME 
KILIMUS IR BALDUS 

visą TOStą grindis. 
BUBNYS 

Tel — RE 7-5168 
» > • > > • • - • > H I U » « « t « > » » • • • « 

<Arcber H©Hdays" 
1981 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

Dar yra vietų šiose grupėse: 
rugsėjo 17 — $1059.00 t spalio 8 

o 
rugsėjo 24 — $1059.00 •• gruodžio 26 

We ii help you make the right movė 

JEI GALVOJATE 
P I R K T I A R P A R D U O T I , 

n u o m o t i a r a p d r a u s t i s a v o n u o 
s a v y b ę C h i c a g o j e a r b e t k u r 
A m e r i k o j e , p r a š o m e s k a m 
b i n t i a r u ž e i t i į m ū s ų į s t a i g ą . 

M e s v i s u o m e t p a s i r u o š ę 
j u m s p a t a r n a u t i . 

M e s p r i k l a u s o m e M L S 
ir t u r i m e k o m p i u t e r į . 

V i r š 5 0 0 - t a i n a m ų 
p a s i r i n k i m a i . 

B U D R A I T I S R E A L T Y C O . 
6 6 0 0 S . P u l a s k i R o a d 

T e l . 7 6 7 - 0 6 0 0 

B E A L E S T A T M 
*SS**»S^^«-*Bl»»«»»^BB»*«BS»^«Bs»*>««S»*«»»"^""»^""" , » , "*"S>*^«"»-** 

73-eia ir Ricfamond — 6 kamb. (3 mie
gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas. 
Didelis ir gražus kiemas. $48.000. 
72-r» ir Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 maš. garažas. $51,500. 
62-ra ir Artesian. 4-rių butų mūr. 
(10,000 pajamų. Kaina $75,000. 
55-ta Ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininko 
paskola už 12%. 

Marųuette Parko apyL — Liuksusinis 
12-kos butų. Pajamų virš $35,000. Sa
vininko paskola rimtam pirkėjui. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
2951 Wcst 6Srd Street 

Tel 436-7878 

P A R D A V I M U I 

— $1019.00 

— $ 979.00 

MEMBER 

Visos grupes aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimos vadovų. Prie Sių 
grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS ir KANADOS MIESTŲ, su pa
pildomu mokesčiu. 

Registracijos reikalu kreiptis p 

TRANS-ATIAKTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 W. Broadway, P.O. Box 116, S. Boston, Mass. 02127, TeL (617) 2684764 

įstaigai vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUD2I0NAS 
Prices are baaed on double occupancy and are subject to changes. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus. 

»llllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII!£ 

I COSMOS PARCELS EXPRESS ! 
i C O R P . i 

1962 METAIS 

uiiiiiMiiiiriiiMiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiiiiiii 

P LU M BlNG 
Licensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 636-2960 
iiniiHiimmi iiiiitiiniimiilfi.Mniii. 

STASYS SAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus i i lauko 
ir i i vidau*. 

Darbas garantuotas. 

4612 S . Paulina St . 
( T o r o e f Lake) 

c£!^zJ&SZ Lskarabinti 927-9107 
centre. Rengia plokštelei išleis
ti komitetas. 

Kovo 28 d, — Putnamo sese
lių rėmėjų vakariene Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. 

I 

ALAUS DARYMAS 

Ale tikras lietuviškas gėrimas tai 
alus, kurį mūsų sentėviai labai ge
rai sutaisyt galėjo. Jie davė miežius 
pirmufiau dvi dienas markyt, pas
kui juos pylė į žaką ir tą Žaką išil
gai išleido ir šiltai laikė. Kad mie
žiai sudygę buvo, tai jie tą žaką var
tė ir ant kakalio džiovino. Tą sa
lyklą smulkiai sumalė ir su ver
dančiu vandeniu užšutino. Paskui 
jieji nuleido tą verdantį vandenį ir 
porą stundų su afynais virė. Kad 
jis buvo atsalęs, tai jie mielių už
davė ir uždengė kubilą, kur alus 
turėjo rugt. Potam su kaušu nusė-
mė mieles į kitą sūdą ir alų į ber-
tainiukus jkošė. 

Karias Kapelerb (H „Kaip senieji 
lietuvininkai gyveno") 

P U S M E Č I U I 
$ 1 2 1 . 0 0 C h i c a g o j e 

$93.00 
G i c e r o j e 

by VNESHFOSYUOBG 

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį maty 
skubiai ir tiksliai aptarnauji 

sava skaitlingi klijentira. siunčiant | 
DOVANAS-SIUNTIMUS 1 LIETUVA LATVIJA I 

ESTONUA, UmmiJA ir i t. Į 
G A V 4 J A S NIEKO NEMOKA, | 
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI | 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI = 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS | 

Visuose mūsų įkyriuose rasite dideli kiekį įvairių aukštos = 
kokybės prekių prieinamomis kainomis 5 

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
C O R P . 

4 8 8 MADISON A V E N U E 
(tarp 51 ir 52 gatves) FLOOR Sis* 

NEW YORK, N. Y. 10022 
Tslsi (212) 758-1150/1 

S K T 1 I 1 I : 

Skubiai parduoda CORDOVOX 
akordeoną. 

3-jų dalių setas. 
Taip pat parduodu 5 akrus miško. 

Netoli Neisllsville, Wisconsin — (yra 
2 šaltiniai). 

Prašau skambinti telef. 778-5690 

MISCELLAN £ O U S 

IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIIIIlllllllllllllllliiiiiiiH 
(vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandėlio. 

COSMOS P A R C E L S E X P R E S 6 
2501 W. 69th SL, Chicago, IL 80629 

SIUNTINIAI 1 UETUV4 
TeL —- 925-27S7 

Vytautas Valantinas 
llllllllllllllilIlIlIlIHIllIlllIlUUIUIIIIIIIIIIII 

" " M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrauato baldus ir 
dimai ir pi lna apdrauda. 
kitus daiktas . Ir i i toli miesto lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — W A 5-8083 

| NAMŲ APŠILDYMAS 
s istatau naujus pečius ir vandens iil-

ytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius j gazinius. 

ALBIN BANYS, Telef. 447-8804 

I 

(10/20/5/UM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amfios 82 iki 80 m. 
6 5 2 9 S o . K e d z i e A v e n u e 

!. BACEVIČIUS — 778-2233 

E L E K T R O S 
{•ĖDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dtrbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai Lr sąžlntngal. 
4514 S. Tatanan Ave, 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTI* 

T A I S O 
SKALBIMO Ht DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną DečkJ 
Tsl. 888-8824 po 5 vai. vak. 

Kalbėti lietuviškai 

Apple-Vsfley, Mkss. 88124 
NevrYork. N . Y. M M 
New York, N. Y. IMU 
Rsekssssek. N. h 87891 
So. Boston, Mass. 82127 
Chicago, m. 90928 
Clevebnd, ObJo 44134 
Port Wayne, tad. MM6 
Grand Rastos, Mleh. M M 
Bvidf>port* CotHL ©••10 
Hartford, Cona M1M 
Lakewood, N. I. §8701 
Los Angelas, Calif. 88912 
Mlaml Beach, Fta. 33139 
New Haven,, Cosn. 88811 
Nenrsrk, N J. 871M 
PMfsdstpbls, Pa. 18122 
PMIadelphia, Pa. 18141 
Ptttsburfh, Pa. 1S28S 
Wsterbury, Cosn. 88719 
Wottsstsr, Masą 81919 
trvtafton, N. J. 97111 
t M M N ą O B 44998 

7929 W. 1S9 St. 
4S Seeoad Avenue 
125 W. 14tb Street 
112 Mara St-

S83 Wsst Broadway 
2S01 Wett 98 St. 

8888 State Road 
1887 Bemeks Rd. 
«3«-S8 Bridge St. N W 
1889 Sesview Ava. 
818 Psrk S t 

241 Fourtb S t 
818 S. Atlantic Rlvd. 
1352 WashlngtonAve. 

1329 Bonlevard 
888 Sanford Avenue 
1214 N. S a S t 
482S Old York Rd. 
1M7 E. Canon Street 
888 Cook S t 
144 Mlubury Street 
1882 SprlntfMd Avt. 
M9 W Pvd*ral St. 

812 — 4 S - 7 9 8 S s 
AL 4 - 5 4 5 8 s 
CH S-258S 5 

291—342-9119 \ 
417—298-8794 

WA 5-2737 
884-1738 
432-5492 

GL 8 -2258 
298 — 387-2883 

248-9473 
PO 3 - 8 8 9 9 

AN 1 -2994 
395—532-7029 

LO 2 -1448 
373-8783 

PO 3 - 4 8 1 8 
GL 8 -8884 
HU 1-2739 

758-1998 
SW 8 - 2 8 8 8 

374-8449 
RI 3-9449 

aasgaBjge i • i — — 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

VEDZINSKAS, 4959 Archer Avenue, 
Chicago, DL 90932, tsL 927-5980 

*"* MBSSBBSMsSSI asssaBsassaB 
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M. A. i I M K U S 
INCOMK TAX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
4258 S. Maplewood, teL 254-7459 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iakvUUmai. pildomi 
PILIETYBES PRA1TMAI lr 

kitokia blankai. 
•iiiirmniiiiiiiiiiiinifiiiiiiimtiiiiiiiiiiiiiii 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376. 1882 arfa* 376-5896 
itmmtiiiimiiimiiiiniiiiiiiiimiiiimmii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Dmndimas — Valdymas 

Narnę pirkimas — Pardavimas 

I N C O M E T A X 
Notariatan — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I C I U » 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
nmiiiimiiummiiiiMiiiimiiiiiHiiimMii 

KODfiL MOKĖTI NUOMA? 
Lai nuomininkai padeda jums išrao 

keti paskolą - morgičių už šį gražumų 
aukStų, 8 butų namą gražioj 67-os 
ir Whipple apyl. Marąuette Parke. 

5 maš. mūro garažas su nauju sto
gu. Naujai uždaryti porčiai. Nauji ki
timai 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. r- . .«.,.. 

Kreiptis i savininką po 8 vaL vak. ' 

TEL. 927-6987 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadienį 
ragpiOčio 2 d. nuo 1 iki 4 vai. popiet 

7239 S. RICHMOND STREET 
Tuščias 4 miegamų muro namas. 

Pilnas rūsys. 2 maš. garažas. Nebran
gus. 

72-ra lr St. Louis Ave. Naujai de
koruotas 2-jų miegamų mūr. bunga-
low. Labai geram stovy. Pamatykite 
šiandien. 

99-ta ir RockweU S t 4 miegamų 
mūrinis. 20 metų senumo. Pilnas val
gomasis. Ihi vonios. Nebrangus., u& 

89-ta ir Komensky Ave. 4 miega
mų mūro rezidencija. 2 maš. garažas. 
Savininkas priverstas parduoti Virs 
50,000 dol. 

• . . . 

81-ma lr Lawndale. 3-jų mieg. mūro 
bungak>w. Pilnas valgomasis. Virš 
40,000 dol. 

• 
81-ma ir FalrfieML 9 butų mūro na

mas. Puikus investavimui. Savininkas 
padės finansavime. y% įmokėti. 

98-Oa lr Trlpp. 2 ofisai, 1 krautuvg 
ir 2 butai. Naujesnis mūras. Galimy; 
bė perimti esamą paskolą. 

BUDRAITIS BEM.TY 
6600 S. Pulaski Rd. 

767-0600 

10% — ao% — 30% plctea mokėsit 
ni apdraudę nuo uanlea te antomo-
>>nio pas mos. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208V2 West 95th Street 

Telef. OA 4-8654 

FELIKSAS BRETMERIS 

SKAMBANTIS LAI U S 

PAJAMOMS NUOSAVYBĖ — 2 na
mai po 3 miegamus. Aluminum apkal
ti. Viename name pastogė ir pilnas rū
sys. 75 x 125 pėdų sklypas. 2 maš. ga-
ražas. Harvey, m. Skambinkite, tarp 
6 ir 9 vai. vak. tel. 331-5423. 

• ... . 

liNTJOMOJAMA — POB RENT 
^"^***B****—,* , ,* ,888*SBS**»^B»*«s»s|SB»sjss^&siiB»»»st«B»*^» 

ISNUOM. 4 kamb. butas (2 miegami). 
PeCiais apšild. Brighton Parke. Vedu
sių porai. 

Skambint 8884039 

&IHIIIMHIIIIUIIUI INIIIIIIIIIII 

Lenktynes ir šypsenos . Gyvenimo 
bangose. Veidu į Lietuvą. Eilėraš
čiai svet imomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $3.48. 

U s s s k y m u s s iųst i "DRAUGO" 
M adresu. 

s> i 

ISNUOM. kambariai Baltk vsssrvie-
t«K Beverty Sborss, Indiana. 20 do; 
ir daugiau j savaite. Galimybė naudo
tis virtuve ir TV. Gera vieta atosto
goms. Pusė mylios nuo paplūdimio. 

Skambint (219)—874-7134 

Išnuomojamas 4-rių kambarių butas 
gerame rajone, antrame aukšte, suau
gusiems asmenims be gyvuliukų. Yra 
šaldytuvas, plyta, krosnis ir kilimai 

2844119 
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ŽEMES AMŽIAUS TEORIJA 
P. INDREIKA 

Nors žmogus jau seniai gy
vena ant žemes paviršiaus, bet 
jo žinios apie žemę yra labai 
ribotos, nes kas dedasi žemės 
viduryje geologinėms tyrinėji
mams neprieinama. Surinktos 
žinios yra paremtos geofiziniais 
ir geocheminiais bei astronomi
niais daviniais. Tačiau, žmogus 
nuo pat atsiradimo žemėje ją 
domėjosi ir kai išmoko rašto, be 
kitų dalykų, ėmė užrašinėti pa
tirtus reiškinius ir apie žemę. 
Tokių užrašų yra išlikusių iš 
VU a. pr. Kr. laikus, kurie yra 
perpinti legendomis, padavimais 
ir mitologija susijusia su vul
kanų išsiveržimais ar žemės 
drebėjimais. Žemės amžiaus, 
jos paviršiaus ir gelmių tyrinė
jimas jgavo mokslinį pobūdį 
naujaisiais kokais, kai palengvi
no technologinės priemonės. 

Tačiau, kad žemė yra penk
toji planeta savo didumu ir už
imanti trečią vietą savo artumu 
nuo saulės astronomams jau 
buvo žinoma nuo senesnių lai
kų, kada jie nustatė, kad sau
lė yra visų planetų centrinis 
dangaus kūnas. Dabar jau tiks
liai apskaičiuota,, kad mūsų že
mė nutolusi nuo saulės 149,660,-
000 km., o saulė nepaprastai 
įkaitusių dujų rutulys ir moks
lininkų spėjimu, praėjus 14 bi
lijonų metų virs į labai karštą 
žvaigždę ir daugiau žemės ne
bešildys. 

Tada žemė bus labai paseilė
jusi ir sulaukusi bilijonus me
tų, nes dabar jos amžius skai
čiuojamas 4.5 bilijono metų. Nei 
vienas iš jos amžiaus pranašų 
neužrašė jos tikslios gimimo da
tos, o žemė turinti moteriškos 
kilmės vardą slepia gimimo me
tus. Todėl tarp mokslininkų, 
norin$ų nustatyti jos metri
ką, dažnai kyla nesutarimų: 
koks Ii tikrųjų, yra žemės am
žius. 

Geofizikas ir archeologas Don 
L. Anderson, vadovaująs Cal-
tech seismologijos laboratorijai, 
išveda, kad ankstyvesni išve
džiojimai, remiantis vakarinės 
Grenlandijos saloje uolų forma
cijomis, yra netikslūs, nes tos 
uolos tesiekia tik 3.8 bil. me
tų. Tokiu būdu tarp priimto že
mės amžiaus 4.5 btL m. susi
daro 700 mil. metų skirtumas. 
Šio skirtumo išlyginimui D. L. 
Anderson sukūrė naują teoriją 
išvesdamas, kad žemės amžius 
turėtų būti daug didesnis. Am
žių glūdumoje, dėl mums nežino
mų priežasčių, tarp dangaus kū
nų įvyko susidūrimas ir, jiems 
susprogus, pasipylė daugybė 
nuolaužų, kurios, bekeliaudamos 

per begalinę erdvę ir priartėju
sios prie saulės apie pusantro 
milijono km., pradėjo suktis or
bitoje. Karšti saulės spinduliai 
atklydusias uolas pavertė ug
nine mase. Amžių slinktyje uo
lų rinkosi daugiau ir daugiau, 
kol jos pradėjo atvėsti, suda
rydamos kelių šimtų km. storu
mo dangą. Tuo tarpu žemės vi
durys tebebuvo verdantis; jo 
temperatūrą palaikė nepapras
tas spaudimas ir karštis nuo 
irstančių elementų. Ant susi
dariusio žemės branduolio tirp
damos uolos jį apliejo 10 km. 
ir daugiau storumo apvalkalu, 
kuris dabar vadinamas litosfe
ra. Sis apvalkalas vis storėjo 
ir vietomis pasiekė 500 iki 800 
km. storumo. 

Tačiau, yra nustatyta, kad 
žfctnės plutos struktūra labai 
komplikuota ir daugelio geolo
gų ir seismologų nuomone yra 
sudaryta iš dviejų skirtingų 
kristalinių dangų: granitinės ir 
bazaltinės. Bazaltas yra vulka
ninės kilmės uoliena, kurios 
daug randama Airijoje ir nau

dojama gatvių grindimui, sta
tybai, ypač užtvankų ir uostų. 
Aukštoje temperatūroje bazal
tas paverčiamas vilna, panaudo
jant izoliacijai ir t t. Granitą 
mes galime pamatyti kapinėse 
iš kurio daromi paminklai ir kt. 

Kas randasi po žemės pluta 
geologams neprieinama. Jų stu
dijoms trūksta gilių žemės plu
tos atidangų. Didžiausia ato
danga — JAV Colorado upės 
vagoje Gran Canyon, kuriame 
atsidengia 1600 m. storio kris
talinių sedimentų ir uolienų. Gi
liausiai žmogus yra įsirausęs į 
žemės plutą apie 3 km., o gi
liausias gręžinys pagręžtas 8 
km., Tescas, beieškant naftos. 

Per paskutinius šimtmečius iš 
įvairių susirinktų davinių yra 
sudaryta geologinių amžių su
siklostymo lentelė, ir uolienų 
sluoksniai suskirstyti į eras, pe
riodus ir smulkesnius tarpsnius. 
Tarptautiniais geofiziniais me
tais (1967-60) buvo atlikti pla
tus žemės gelmių tyrinėjimai, 
kurie turėjo įtakos žemės plu
tos ir jos amžiaus nustatymui. 
Tačiau, žemės paviršių nuolat 
suaižo ugniakalniai, dažnai že
mės drebėjimai, kontinentų plu
tų judėjimai, įdubimai, kurių 

raukšlėse susitelkė vandenynai 
ir iškilo aukščiausias pasaulyje 
kalnas — Everest, siekiąs 8,848 
km. aukščio. 

Tokiu būdu, kol susiformavo 
mūsų planeta — žemė praėjo 
gal milijardai metų. Bet reikia 
tikėti mokslininkais, nes jie kar
tais prikuria gražių teorijų, o 
poetai apdainuoja diktatorius ir 
imperatorius, o kuklūs filosofai 
visada sako, kad žmogaus sta
tyti paminklai yra bereikšmiai, 
nes, atsitikus žemės drebėjimui, 
jie sugriūna, kartu palaidodami 
ir mokslininkus, dar nesuspėju-
jusius atspėti žemės amžių. 

PIENO GAMINIAI LIETUVOJE DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 

1935 metais Kaune ant Nemuno 
kranto, patogioje susisiekti vietoje, 
buvo pastatyti šaldytuvai pieno 
produktams, kiaušiniams, vaisiams 
laikyti ir sandėliai su įrengimais 
kiaušiniams konservuoti, o 1936 m. 
greta šaldytuvų pastatyta mo
derni pieninė su specialiais skyriais 
stasanizuotam - pasterizuotam pie
nui, kefyrui, pieno milteliams, kazei-
nui, kondensuotam pienui, pieno 
šampanui ir valgomiesiems ledams 
gaminti. Pradėjus veikti pieninei ir 
šaldytuvams, žymiai kilo apyvarta. 

(B „Žemės ūkio gamybinė 
kooperacija nepriklausomoje 

Lietuvoje 1920 - 1940") 

Brangiai Mamytei 
A . f A. 

L I U D V I K A I B U T K I E N E I 
Lietuvoje mirus, 

jos dukrą mielą dr. Juliją Smilgiene ir Šei
mą nuoširdžiausiai užjaučia ir liūdesiu 

VERUTĖ, STASYS IR ALGIMANTAS 

MYKOLAIČIAI 

MARtyJETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami « • 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tos reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pinnad. 
kr hetvfctad. vakarais Iki 9 vai. 

3314 Wost 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

— — — — — — — — — — 

WAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

n ] • Par<—ds. Taftas 
Viri 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
MIS So. Pateški Rd.. Chieago 

— Ml-4111 

rnationai Jtlla. 
su bendradarbiu 

JONU ADOMĖNU 
pristato 

BALTIJA — LAISVALAIKIU 
• Pasirinkimas iš 5 kelionių maršrutų 
• Pirmos klasės patarnavimai 

• Via Finnair - CSA 
• Su palydovu i i JAV 

• Prieinama, viską — (Skaitoma Kaina 

Programoje 
• Paga! tvarkaraščius tarptautiniu džety skraidos iš Ne* Yorko su pilnu patarnavimu skrendant 
• Pirmos klasės viešbučiai su vonia/shower (dviem asmenim kambary) 
• Trys valgiai kasdiena Lietuvoje. Pabaltijo apylinkėse 
• Intunsto vadovo-vertėjo patarnavimas 
• Platus jžymybiŲ apžiūrėjimas, jskaitant jėpmo mokesti; muzieius 
• Persėdimai j ir iš aerodromų 

Specialūs ORBITAI R patarnavimai 
(Yorko • Lietuviškai kalbantis amerikonas palydovas išvyks su 15 ar daugiau keleiviu grupe iš I 

• Lankymosi teatruose pagal kelionės marš'uta 
• Oru susisiekimas tarp Rusiios miestų 
• RUSIIOS vizų sutvarkymas ir įskaitytas mokestis 
• Galima gaut' papigintas kainas vaikams 
• Rankpinigių irnokėfimas po 100 dol asmeniui 
• Jvainų kehonių maršrutuose jskartoma Vilnius. Riga. Tallm, Maskva. Leningradas. Roma ir Prague 

Pilnos dienos ekskursija į Kaune «' puse dienos apsilankymas Trakuose. 

Toli Frea (800) 223-7953 
NY Stata (212) 986-1500 

ORBITAIR INTERNATIONAL. LTD. 
20 East 4€th Street 
New York. New York 10017 
Prašau prisiųsti man „nemokama" brošiūrą su pilna informacija apte kainas ir 
datas penkių kelionių programoms) Pabaltijo kraštus. 

Vardas 

Adresas 

Miestas ir Valstybė 

A.fA.JUOZUI LAUDINSKUI 
m i r u s , 

žmonai VYTAI, dukrai GRAŽINAI su ŠEIMA, TAMO
ŠIŪNŲ, VENCLOVŲ ii; AUSIEJŲ ŠEIMOMS, GIMI
NĖMS bei ARTIMIESIEMS reiškiame giliausią užuojautą. 

ONA SILIŪNIENĖ 
SOFIJA PLENIENĖ 

P A D 
M C S Ų M I E L A S 

A. f A. BALYS VOSYLIUS 
mirė 1981 m. liepos 13 d., palaidotas liepos 18 d. Švento Kazimiero 
kapinėse, Chicagoje. 

širdingiausias ačiū visiems laidotuvių dalyviams, pagerbusiems 
velionio atminimą gražiomis atsisveikinimo kalbomis, gėlėmis ir 
aukomis Sv. Mišioms. 

Gerbiamam kan. V. Zakarauskui už šv. Mišias, pamokslą, paly
dėjimą i kapines ir maldas mūsų nuoširdi padėka. 

Nuoširdus ačiū skautams už reikšmingą atsisveikinimui giesmę 
ATEINA NAKTIS, sugiedotą sukibus rankomis prie velionies vyr. 
skautininko karsto. Taip pat ačiū karsto nešėjams už paskutinį pa
tarnavimą. 

Ypačiai ačiū Algirdui ir Irenai Budreckams už nuoširdų rūpestį 
ir pagalbą, o laidotuvių direktoriui Donald A. Petkui ir jo padėjė
jams už malonų patarnavimą. 

LUOLC ZIDONYT£ 
Giminių vardu 

Perskaitę Draugą, duokhe j i kiliems 

A. f A. JOSEPH BIKNIUS 
Gyveno Chieago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirt liepas 31 d., 1981 m., 6:05 vai. ryto, sulaukęs 84 ra. amž. 
Gimė Lietuvoje, Užvenčio parapijoje. Amerikoje išgyveno 65 

metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eva (Dantaitė), sūnus Teo

doras, duktė Birutė Burian, žentas James, sesuo Stella Streso su 
seimą, pusbrolis William Radžius su žmona Ethel, pusseserė Valė 
Radžiūtė, švogeris Kasper Danto su žmona Petronėle ir šeima, ir 
kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st 
Street. Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpiūčio 3 dieną. B koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas j Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamai 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: 2mona, eflans, duktė ir tentas. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus, Tel. 476-2345. 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratu reguliaei-
maa n balansavimam. BUMBal Dosv 
untuvaLTjknetamtejivanndftiaiirai. 
ti pataisymai. FLRESTONE THUCS. 
Wheel alignment and balaadng. 
Brakes. Shock aboorben. MufBari 
and pipes. Tune-upa. 
Change of oil and ffltera. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wnt 5ttti Strtft - Ttl. « 1-7777 
Vdkia nuo 7:00 vai ryto iki 0:00 vai. vokam. 
Šventadieniais atdaryta — Sav. MULAS CESAS 
soitadtenJaJa nuo 7:00 vaL ryto iki 4 vaL popiet. 

<F 
KUR TAS ŠALTINĖLIS 

Jauties datai m pasala, (vairių instrumentų palyde. 
UMSOO v . JVBDBS senaaa, usenvoi atminimų, rsnje piujiames 

vedėjas, gyv. Watehung. N J. 
Dvtefe psuaJUtų albumas n » • — B — kasnuo* $14.*. m. gyv. 

prideda 70 c. valstijos mahifta. 
Užsakymus siusti: 

DftAUGAft, 4MS W. «*tt §L, 

Brangiajai motinai 

A. A A. Anelei Gerkienei - Šukaitytei 
mirus, sūnus Valentiną su žmona INGE, PAULIŲ su žmo
na MTrai ir visus k i tus GIMINES i r ar t imuosius nuošir
džiai užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

ROMAS ir NIJOLĖ BILIŪNAI su ŠEIMA 
Ramstein A.B., Vokietija 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
. 

4330-34 So. Ca'ifornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-^852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefoną- — YArds 7-1 74 I-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH YVESTERN AVE. 
Tel. 7378600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

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



DRAUGAS, Šeštadienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 1 d. 

x Kun. Vitas Mikokūtte pra
ėjusį šeštadienį atsisveikino su 
Šv. Kryžiaus parapijos lietu
viais ir kitais parapiečiais, sek
madienį Mišių komentatorius 
perskaitė jautrų ir nucširdų bu
vusio klebono atsisveikinimo 

x Rytoj, rugpiūčio •> d, visipaišką. Susikūrė ir komitetas 
keliai veda j "Draugo" gegužinę, i rūpintis tolimesniais šv. Kry-
Iniri bus sode prie marijonų I * • • • parapijos lietuviškais rei-
vienuolyno ir "Draugo", 45451k a l a i s- ? komitetą įeina: O. 
W. 63 S t Gegužinė pradedant j Kunsmanienė, M. šulaitienė, S. 
Sv. MiSiomis 12 vai. Jos bus a t - Į B a r t k u s - J- Mačiulis, J. Kara-
našaųjamos vienuolyno kieme I aj** G r Sandoskienė. Kun. Mi-
prieš koplyčios duris. Po to bus i kolaitis nuo rugpiūčio 1 d. jau | 
pietus, pramogos, dovanų pa-: persikėlė į Svč. M. Marijos Gi-j 
skirstymas ir atgaivos baras, j m i m o Par- kleboniją Marąuette 
Kas norės, galės susimokėti pre- P a r ^e. 
numeratą ar įsigyti naujų kny- j x Kazys Baronas, mūsų dien-
gų "Draugo" administracijoje, j rag^o nuolatinis bendradarbis ir 
Automobilius galima pastatyti į įdomių Europos įvykių apžval-
"Draugo" kieme, Kilbourn gat- į gįmnkas, šiuo metu su šeima 
vėje ir Sbop^N-Bag parduotu- į atostogauja. Jis redakcijai at
vės aikštėje. Visi kviečiami irjgjuntė linkėjimus iš gražiosios 
laukiami. I igpanijos miesto Comarruga. 

X Vakar dienos "Draugo*' I Apgailestauja, kad dabar "vi-
laidoje, skelbiant informaciją | soj Europoj" lyja. 
apie Vytauto Skuodžio gelbėji- X "Lietuvių Dienos", muš

truotas žurnalas, birželio mėne
sio laidą, jau pasiekė redakci-

, ,. ją. šiame numeryje minima žur-gressional distnct" atstovo vie-i ,. . „ . . , . . ^ ™4.;„„ 2 , . ^ - ^ , . . nahsto Pranio Alšeno 70-ties 

mo akciją, buvo išleistas kon-
gresmano Melvin Price (demkr. 
iš East St. Louis), 23-ojo "Con-

Bayonėje, N. JL, prakasant pamatus Kultūros centrui. Iš kairės pirmoje eilėje: Mary Jancki, Stanley Laskowski, 
kun. Lucilo B. Quiambao, Helen Clarke, Jean Lorenzo, Stanislovas Tumas, Antanas Mickevičius (Miskewitz) su kas
tuvu, dr. Anthony Tortore, kun. James Tortora ir kt. Antroje eilėje: klebonas kun. Albertas J. Matulis, Ervardas 
Mickevičių (Miskewitz), jų kairėje ketvirtas iš eiles stovi to religinio auklėjimo centro architektas Jonas D. Na-
krosis iš Kearney, N. J., ir kt. 

CHICAGOS ŽINIOS 
60,000 FESTIVALY 

Atidarant Chicagos festivalį 
Navy Pier liepos 29 d. susirinko 
rekordinis lankytojų skaičius — 
60,000 žmonių. Festivalis tesis 
12 dieni}. 

BYLA DfSL MOKESČIŲ 

Chicagos advokatai nuspren
dė kelti bylą dėl įvedamų nau
jų mokesčių: 1% nuo profesio
nalų patarnavimo. Advokatai 
bandys įrodyti, kad tai nesideri
na su konstitucija. 

OPERAVO NE TĄ KOJA 
Du Cook apakr. gydytojai — 

chirurgai suspenduoti, kad su
klydo darydami operaciją 9 m. 
berniukui. Jis turėjo nuo gi
mimo deformuotą vieną koją. 
Reikėjo laužti kaulą ir koją 
sutaisyti. Chirurgai sulaužė 
kaulą sveikos kojos, tik vėliau 
pastebėta klaida, reikėjo ir ant
rą koją laužti ir operuoti. 

metų amžiaus sukaktis, pami
nimi 1941 m. didieji trėmimai j 
Sibirą, duodamas pirmojo ryti
nio pakraščio tautinių šokių 
šventės, vykusios Hartforde, ap
rašymas ir kt. Angliškoje pa
minima pogrindžio spauda, lei-

tinės įstaigos telefono numeris: 
618—274-2200. Taip pat bu
vo padaryta korektūros klaida 
16-ojo rajono atstovo iš Rock-
ford pavardėje; turėtų būti: 
Lynn M. Martin. 

X Antano Vanagaičio kūry
bos koncerte rugsėjo 27 d. Jau- džiama okupuotoje Lietuvoje 
nino centre programą atliks To
ronto mišrus choras 'Volungė", 
diriguojamas muz. Dalios Vis-
kontienės. Taip pat programo
je dalyvaus solistai Algirdas 
Brazis, Audronė Gaižiūnienė-Si-
monaitytė, Nerija Linkevičiūtė 
ir Jonas Vaznelis. 

X Audronės Barunaitp-Willeke 
Santaros-Šviesos dvidešimt aš
tuntajame suvažiavime rugsėjo j 
10-13 d. Tabor Farmoj, Sodus,, 
Mich., skaitys paskaitą apie į 
"Aldoną Gustą ir tėviškės ner
vų voratinklius". 

X Ateitininku Namų geguži
nė rugpiūčio 16 d., sekmadienį, 
prasidės 11 v. r. De Andrea 
koplyčioje su šv. Mišių auka. I 
Po to A Namiį soduose bus | 
muzika, dainos ir skanūs, įvai 

IŠ A R T I I R T O L I 

SUGAVO PIKTADARĮ 
Policija sugavo jau anksčiau 

ieškomą J. Robinson, 18 m., 
kuris kaltinamas nušovęs Ch 
Diliberto, 62 m., kai šis važia
vo automobiliu prie 65 gatvės 
ir Western, Chicagoje. 

INDŲ RAŠYTOJAS 

LIETUVIŲ LIGONINĖJE 
K. Kannadasan, indų poetas 

laureatas, filosofas, dainų kū
rėjas, sunkiai susirgęs alsavi
mo takais, gydomas Šv. Kry
žiaus ligoninėje. Kannadasan 
parašė apie 150 poezijos ir fi
losofijos knygų Indijoje. Po 
Ameriką keliauja su paskaito
mis. 

SUSTIPRINO APSAUGA 
Chicagos festivaly Navy Pier 

užpuolus vieną 19 m. merginą, 
sustiprinta policijos sargyba. 
Policininkai budi net su treni
ruotais šunimis. 

ŽIAURIOS GAUJOS 
Keturi gaujos nariai, automo-

1 1 VAUTYBISE 
— Kun. Albertas J. Matulis, 

Šv. Mykolo lietuvių parapijos 
klebonas Bayonne, N. J., New-
arko arkivyskupijos statybų 
planavimo ir vykdymo komisi
jos narys nuo 1976 m., savo ir 
kitų parapiečių rūpestingai re
miamas, 1974 m. pastatė ištai
gingą kleboniją, o 1977 m. — 
menišką bažnyčią. Šiais metais 
gruodžio mėn. bus pastatytas 
modernus religinio auklėjimo 
centras su įvairiems renginiams 
skirta salė. Jam apšildyti bus 
panaudota ir saulės energija 

l Šio centro pamatai prakasti 
1981 m. birželio 24 d. 

DIDŽ. IRITA1IJ0J 
— PLB Vsuomennnii reikalų 

komisijos narė, P U S valdybos 

Vaclovu Kleiza apie įvairius lie- Į vicepirmininkė Gintė Damušytė. 
tuviškos veiklos reikalus ir PLB — Tarptautiniam Eucharisti-
valdybai perdavė 400 doL Ar- niam kongrese, kuris Lurde bu-
gentinos lietuvių bendruomeni-1 vo iškilmingai užbaigtas liepos 

UŽDARYS HILTON 
VIEŠBUTĮ 

Chicagos Hilton viešbutis prie I b a i u trečiadienį privažiavo prie 
Grant parko, 720 So. Michigan, I n a i m i 2 8 6 6 So- R«%eway Ave., 
bus uždarytas 1984 m. gruodžio! Chicagoje, ir vienas iš jų per-
31 d. Taip paskelbė v a d o v y b ė j e Prieangy sėdėjusią 16 m. 
Hilton bendrovė stengiasi g a u - ! 1 ^ 1 * ^ ^ Z e n a d ^ Medines. Ji 
ti leidimą pastatyti naują vieš- b u v o n u v e ž t a i Sv. Antano ligo-
butį šiaurinėj miesto centro da- I f * ° P 8 8 1 ^ i M t Si**i> k u r 

ly. Dabartiniai viešbučio rūmai ' i r T*' mt°j v f e t o j ' 2 7 0 1 & 
geiiLinua u c m v i ų ocuun iun iHu-1 v o įSKiimingai u&uaigias nepūs *- Karlov Ave i taverna, iė io t rvs 
nio solidarumo įnašų bei auką Į 23 d., dalyvavo su oficiale Va-! statyti 1927 m., juos nupirko ' * Į * » **** 
Vasario 16 gimnazijai i r litua
nistikos katedrai. 

— Jaunimo vadovė (Mokslei
vių ateitininkų sąjungos pirmi
ninkė), Lemonto, JAV, lituanis
tinės mokyklos mokytoja ir 
"Spindulio" tautinių šokių gru-, 
pės vadovė Rasa šoliūnaitė nuo 
liepos mėnesio vidurio iki rug
piūčio pabaigos gyvena ir dirba 
Su Argentinos lietuvių jauni
mu. Ją kvietė ALOST vado
vybė, o kelionę parėmė PLB ir 
PLJS valdybos. 

AUSTRALIJOJE 
— Australijoje 9d rugsėjo 1 

tikano valstybės delegacija ne-
! paprastiems reikalams pasekre-
Į torius Msgn. Audrys Bačkis, 
j vysk. Antanas Deksnys iš Ro

mos, iš okupuotos Lietuvos bu
vo vysk. Liudas Povilonis su 
apie keturiolikos dvasiškių dele
gacija. Taip pat dalyvavo ir 
daug Prancūzijos bei Vokieti
jos lietuvių. 

ŠVEDIJOJ 
— lietuvių Švedijoje yra apie 

100-tas šeimų, išsiblaškiusių po 
visą kraštą. Daugiausia jų gy
vena Stockholme ir Goeteburge. 
Švedijos LB valdyba yra Stock
holme, į kurią šiais metais buvo 

Hilton bendrovė 1951 m. NežL 
noma, kas bus daroma su rū
mais, kai viešbutis bus uždary
tas. Chicagos miestas nenori, 
kad rūmai būtų nugriauti ar 
palikti tušti. 

PRAPLĖS NAVY PIER 
Mere J. Byrne baigia dery-į 

bas su Rouse firma Navy Pier 

vyrai ir, atrodo, be jokios prie
žasties ėmė šaudyti Buvo nu
šautas J. Esąuivel, 42 m., o su
žeistas M. Bogojevic, 30 m. 

X Sol. Laima Stepaitienė Mi
rus lietuviški valgiai. Visi Chi- i a no konservatorijos profeso-
cagos ir apylinkių lietuviai yra: r į a u s V l . Badiali dėka, šią va-1 *• Keston kolegijoje, Londone, 
laukiami. (pr.) saT^ Italijoje yra užangažuota tvarkydama anglų kalba me-

X Keliaukime su biržėnafe. _ atlikti keletą dainų ir arijų re-
Apiankysime Ispaniją. Maroką, čitalių. Solistė šiomis dienomis 
Portugaliją. Kelionė truks 14, įskrido Europon, kur taip pat 
dienų. Išskrendame spalio 5 d. I a t l i k s m e n i n § programą Euro-
Registruokitės iki rugpiūčio 15 'P 0 3 ^ t u v i ų studijų savaitėje j ros projektą globoja kun. K 
d. Informacijai skambinkite po P r i e Paryžiaus. Linkime užtar-1 ^gevicms, vadovaujamas l ie-
3 vai. popiet tel. (312)—778-• n a u t o pasisekimo. 

vicepirnuninkė poUtiniams rei- dienos vyksta PLB valdybos . ^ ^ . ^ ^ V a l e n t i n a s 
kalams ir Lietuvių informacijos *--aW"-*-"' ii«f«™«.i,~» <*~,„A~, 
centro New Yorke darbuotoja 
Gintė Damušytė šią vasarą dh* 

džiagą apie religinį persekiojimą 
okupuotoje Lietuvoje ir talkin
dama dr. Bordeaux vadovauja
mam tyrimų centrui. Sį vasa-

paskelbtas h'etuviškos spaudos TT.„ . . . . . . _ 
T,O„-;.. ,, —nt.TLH-- irVl.i^,^! Vilkenas, vicepirmininku Juozas 

Lingis, sekretorium Gintautas 
Būga, iždininku Feliksas Takas 

2023. (sk.) i 
x Bsltie Monumentą, Inc., 

MII W. 71 S t TeL 476-2882. 
Atdara kiekvieną dieną nuo 10 
vai. ryto iki 5 vai. vak. Antrad. 
ir sekmad. uždaryta. (sk.) 

tuvių informacijos centras ir 
PLB. PLJS bei Didžiosios Bri-

x -Ateities" 70 m. jubiBejtti ^ ^ rjetuvių sąjungos vai 
atšvęsti Žodžio ir Muzikos va
karas, rugsėjo 5 d., šeštadienį, 
7:30 v. v. Jaunimo centre. Bi
lietai Varnelių "Gift Interna
tional", tel. 471-1424. (pr.) 

dybos. 

ARGENTINOJE 

x RAŠOMOSIOS maS. LietuvUku 
raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi 

— Argentinos lietuvių or
ganizacijų spaudos tarybos 
(ALOST) sekretorius kun. Aug. X Baltic Bfossoms gėlių par

duotuvė rugpiūčio mėnesį už-1 Steigvilas liepos mėnesį lankė-
suose modeliuose gaunamos CHICA-1 sidaro atostogoms. Visiems mū- j si Chicagoje, JAV, pasitarė su 
G0JE: Draugas — 4545 W. 63rd St, sų klientams, pažįstamiems iri PLB valdybos pirmininku Vy-
ir vakarais pas A. Daugirdą, t e l . - Į d r a u g a m s t a i p pat linkime ge-
<78-7399 arba tiesiai iš SPARTA savi-' H 

naujų prenumeratorių konkur
sas — vajus, kuriam 1,000 do
lerių paskyrė kun. dr. Juozas 
Prunskis iš Chicagos, JAV. Kon
kurso rezultatus surinks ir pre
mijas įteiks Australijos L B 
kramto valdyba* kurioje gjiais 
reikalais rūpinasi valdybos na
rė Aldona Butkutė. 

PRANCŪZIJOJ 
— Rugpiūčio pirmą savaite 

prie Paryžiaus vyksta 28-ji Eu
ropos Lietuviškųjų studijų sa
vaitė, kurios metu yra Europos 
LB kraštų valdybų pirmininkų 
ir valdybų dviejų dienų suvažia
vimas. Savaitėje ir LB suvažia
vime dalyvauja PLB valdybos 
pirmininko pavaduotojas Vac
lovas Kleiza, vicepirmininkas 
švietimo reikalams kun. Anta-

•fiimniiiiiiiiiitiiiiitHtniiiiii 

Advokatas 
GINTARAS P. 6EPENAS 

ipa^efcsft restoranų, Diešbučlų' Darbo vai : 9 v. r . f ld 6 v. v 
pramogų vieta su čiuožykla. | Soštad. nuo 9 v. r. iki 12 v. i 

ir pagal susitarimą. 
. TeL 

Chicagos universiteto teatras, i 
vadinamas Court Theatre, esan-' 
tis University ir 57 gatvės san1 

kryžoje, pasirenka klasikinius 

ŠEKSPYRO KOMEDIJA 

ninko: J. J. Giedraitis, II Barry Dr., 
E. Northport, N. Y. 117S1. (* . ) 

X Akiniai siuntimui į Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio 2437 V2 W. U-
thuani&n Plaza Ct. f69th St.) 
Chicago, UI. 60629. Telef. — 
778-6786. (sk.) 

rų atostogų. (pr.) 
X Lietuvos Dukterų draugijos 

gegužinė įvyks rugpiūčio 9 d., 
sekmadienį, 12 vai. 71-os ir Ca-
Jifornia Ave. kampas, Marąuette 
parke. Būsite vaišinami lietu
viškais šiltais valgiais, gira ir 

tautu Kamantų ir pavaduotoju I nas Saulaitis i r P U S valdybos 

ir valdybos nare Kristina Gu 
senius. Prie Bendruomenės vei
kia jaunimo sekcija, kuriai va
dovauja Marija Ceginskaitė. 
Bendruomeninėe veikla apima 
einamuosius lietuviškus reika
lus, Vasario 16-sios dienos mi
nėjimus ir talkminkavimą bend
rose pabaltiečių organizacijose. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Klaipėdoje įrengiamas nau 

jas, jau trečias uostas. Čia bus 
įruošta nauja automobilių ir 
žmonių perkėla per Kuršių ma
rias į Neringą, nes senoji prie
plauka Danės upės žiotyse jau 
nebepajėgia patenkinti gausė
jančio keleivių ir transporto 
priemonių srauto. 

veikalus. 'Dabar jame statoma 
Šakspyro komedija "The Co-
medy of Errors", vaizduojanti 
dvi dvynukų poras ir susidaran
čias juokingas padėtis juos su
maišius, šią vasarą pakaito
mis tame teatre dar statoma 
Moljero "Šykštuolis" ir C Mo-
watt "Fashion". 

776-5162 arba 7764(16* 
2649 W. 6Srd Street 
ChJeago, VL 60029 

iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuimiiiiimniiiiiii 

Advokatas JONAS GIEAITIS 
6247 So. Kedzie A veone 
Chicago, Iffinois 60628 

TeL — 7764TNM> 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

feeštad. 9 vaL r. iki 1 va i d. 

PADEKIME VYTAUTUI SKUODŽIUI 
Kaip skelbiama šios "Draugo" 

laidos pirmajame puslapyje, 
JAV Senate jau yra pasiūlyta 

kitais skanumynais. Veiks d o J rezoliucija V. Skuodžio reika-
.vanų paskirstymas. M a l o n i a i ! lu. Visi Uetuviai kviečiami sku-

x NAMAMS PIRKTI PA-! kviečiame visus lietuvius daly-!^11 s k J m b l n *i savo senato-
SROLOS duodamos mažais mė-|vauti. Savo dalyvavimu parem-i1^™* ^ ..*e P " 8 1 ^ 1 * p n e 

nesiniais įmokėjimais ir priei-^site draugijos užsimojimus Ug/į &os rerohucijos^ Illinois gyven-
namais nuošimčiais. Kreipkitės į. tuviškai šalpai. Kas galite, t u - ! * ? " t u r ė t u " ^ ."** ^ a m " 
Mutual Federal Savings, 2212 rėkite savo kėdes. L.DJ3J b m t j _ *™ senatoriams Percy 
West Cermak Road. — Telef. 
VI 7-T747. (ak.). 

x Sv. Antano Taupymo ir 
Skolinimo Rendrav»4> WiIlow-
brook. ni.. yra reikalinga pa
tyrusi tarnautoja dirbti pilną 
laiką kaip kasininkė fteller). 
Pra^omp kreiptis j Demm Gri-
hann)aA *ftjn t e l : 789-0777. 

(PT) 

(pr.) bei Dbcon ir padėkoti, kad jie 
šią rezoliuciją pasiūlė. Charles 

x Grupinės keHonės j Liete-'Percy tel.: 353-4952; Alan Di-
vą. Kvietimai giminėms. Ba-Uon : 353-5420. Abiejų adresas: 
nutė Z3fe - Mlevičienė, 6833 S. 230 South Dearborn, Chkago, 
Mapfewood Ave,, Chicago, Dl. j IL, 60604. 
eod'SS. Tel. 312-^76-3803. Dar kartą raginame visus 

(sk.) skambinti savo kongresmenams. 
X DfcMKSIO! Marikio maisto ^ ? e r e m ? ^ " ^ f"0036 

krautuvė, 1811 W. 47 St. yra Resolution Nr. 200), kuri liepos 

no, gali skambinti "Federal in-
formation center" teL: 3534242 
arba "Chicago City Election 
Commission" tel.: 269-798L Vi
sų kongresmenų iš Illinois vieti
nių įstaigų telefono numeriai 
buvo išspausdinti vakar dienos 
"Draugo" lakioje. Taip pat ga
lima skambinti tiesiog į Wash-
ingtoną "Capitol Hill operator" 
202—224-3121. Sis telefonistas 
sujungs su norima įstaiga. 

Kaip pranešta šios dienos lai
doje, ateinančią savaitę vyks ap
klausinėjimai V. Skuodžio reika
lu (žr. 1 psl.). Visi, nežiūrint, 
kuriai apygardai ("Congressio-
nal district") priklauso, turėtų 
skambinti kongr. Sidney Yates, 
Lietuvos žydui, vieninteliam iš 

„ ^ _ _ ^ , atdara kasdien nuo 9 v. r. iki! ? S T i S S I * AtstfVu **•' į Illinois, priklausančiam Ameri-
x Brtdgrportr, f**™™*_ rei- ,. v v ^ „M,^ fcn.fc.--~ Nedetekite, n«kongres- j k o g Helafnkio ^ ^ ^ i , k a d j i 8 

kalinga virėja (kalbanti lietu- . ^ . Spjtm5uHPnis»į» T<»k>f m e n a i n e t r u kus skirstosi atos-
viškai ar angliškai). Skambinti i '[togų. 
Gražinai tefcf K f i ^ l f sk.) ' Y A 7-8393. (sk.)' Nežinantys savo kongresme-

aktyviai dalyvautų apklflusinė-
j imuoso Jo tn l e fonas : 353-4596 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Rugpjūčio 1 d. 
1502 m. Christopher Colum-

bus išlipo ant dabartinio Hon
dūro krantų 

1790 m. įvyko pirmasis JAV 
gyventojų surašymas. 

1876 m. Colorado tapo 38-ąja 
JAV valstija. 

1914 na. Vokietija paskelbė 
karą prieš Rusiją. 

1944 m. įvyko neramumai 
Varšuvoje, Lenkijoje. 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RflftUJ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDII KIEIAI 

Tel.: 434-9655 arba 7371717 

JllIlllliillllflllllilllllililllllllllllllllllIllllllllllIlNlllllllIlIlHlllllllimillllliiiliiiiiiiiiiK 

A. T V E R A S I 
LAIKROMIAI IR BBAMGENYBtS | 

Pardavimas ir Taisymą* = 
»44 W Mth 9tn«t — TeL BE 7-1941 | 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui? 

^ 

Simon'sr, ravi 

P r a l e i s k i t e I I d i e n ų 
LIETUVOJE 

Birželio 8 iki 22 d. 
Vlmins — Kaunas — Traksi — Drosidninkai 

Anykščiai — Rumšiškės 
13 DIENŲ ST GIMTNtM!!! 

Liepos 9 — 23 liepos 23 — Rugpjūčio 6 d. 
Rugpjūčio 1 3 — 2 7 Rugsėjo 3 — 17 d. 

Gruodžio 21 — Sausio 4 d. 
Toronto (416) — 537 • 3060 arba 532 - 8772 

Telefonai —Chicago (312) — 673 - 5391 arba 654 - 4238 
Montreal (514) 669 - 8834 
Teks 06 . 986766 TOR 

t 

Organizuoja: SIMONAS 
2385 Dunda* S t W. 

Toronto, Ovt, Canadm M6P — 1X2 
Taip pat sutvarkome: Iškvietimus i ir i i Lietuvos. 

Perkam mašinas giminėms Lietuvoje. 

http://fcn.fc.--~

