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LK1 KRONIKA NR. 47 Vm «*> įsm m*ą 
Perskaitęs duok kitam! 

n Vagos" leidyklai 
(Tcnnya) 

Atsakau. Jėzuitams draudžia
mos visos atgailos, kurios kenkia 
sveikatai, ypač tokios, kur net 
kraujas pasirodąs; ir nė vienas 
viršininkas neleis tokiu sveikatą 
žalojančiu atgailų. Jeigu Misiūnas 
iš tikrųjų tokias atgailas vartojo, 
tada jis grubiai prasilenkė su vie 
nuolijos nuostatais. 1926 m. pa
baigoje vienas mano bendrakur
sis lietuvis iš vienuolyno buvo at
leistas vien už tai, kad ėmė dary
ti atgailas, kurios vyresniųjų ma
nymu, kenkiančios sveikatai. 

Gal pasakysite: tai praeitis., 
dabartis? 

Kiek šiandien žmonės turi iš 
gyventi, kai verčiami save viešai 
kritikuoti, kad jie niekinami saty
ros languose, karikatūrose, "Šlu 
tose" ir "Krokodiluose"... Kiek 
turėjo išgyventi visa eilė kunigu 
ir pasauliečių už tai, kad vaikams 
paaiškino tikėjimo tiesas... Dar 
1970 m. Molėtuose dvi dienas bu 
vo teisiamas, kaip didžiausias nu
sikaltėlis, kun. A: Šeškevičius, ten 
pat, teismo salėje, terorizuojami 
v?ikai vieni verkė, o kai kurie net 

Taigi, jei Misiūnas darė tai, kas susirgo. Mokyklose tikintys vai-
draudžiama, tada tegu kaltina saikai verčiami rašyti kunigus nieki 
ve, bet ne kitus. 

Kitur Misiūnas labai perdeda, 
nančius rašto darbus, deklamuo 
ti antireliginius eilėraščius... Štai 

SVARBI SEKRETORIAUS 
A. HAIG0 KALBA 

Ko mes norime iš Sovietų Sąjungos? 
Washingtonas. — Valstybės tantės, įtempimu sumažinimo, 

sekretorius Alexander Haig pasą- pats įtempimu instrumentas — 
kė svarbią kalbą JAV teisininkų i sovietų karinė galybė vis stiprė-

kai saiko, jog reikėjo "šliaužioti, Į Alantos vidurinėje mokykloje de-
kojas bučiuoti, vis tiek, ar batai 
buvę purvini ar mėšlini". Tai 
jau ir "Vagos" atstovas pastebė
jo, kad negali būti tiesa, ir nie
kas į pavyzdingai švarią valgyk
lą neidavo su nešvariais batais 
ar drabužiais. 

Čia rajoninio laikraščio kores-

šimtoje klasėje duodama namų 
darbui tema: "Kaip kunigai už
laiko savo dekalogą — dešimtį 
Dievo įsakymų?" Pastaba: rašyti 
tik apie blogus kunigus. (Čia aiš
kus mokinių gadinimas, nes ver 
čiami rašyti ne į temą. Jeigu ra
šyti tik apie blogus kunigus, tai 

Šioje A. Birkens nuotraukoje matomas "Laisvės kapinynas", kurį jrengfi Pavergtųjų Tautų savaitės proga Chicagos 
priemiesčio Park Ridge Bible Church klebonas kun. James Kirkwood savo šventoriuje, prie 1447 W. Oakton 
gatvės. Keturiasdešimt kryžių simbolizuoja komunizmo pavergtas tautas. Už kryžių matomas užrašas yra 11 pėdų 
aukščio. Šie kryžiai stovėjo prie judrios gatvės dvi savaites. "Kapinyną" kunigui Kirkwood padėjo įrengti Tedis 
Zierins, aktyvus kovotojas už Latvijos laisvę. 

pondentė Antanavičienė suaima Į j r tema turėtų būti: "Kaip blogi 
navo: "Ir koks žmogaus pažemi- j kunigai užlaiko 10 Dievo įsaky-
nimas, kiek jis turėjo išgyventi". I mų?". Kai mokiniai klausė, iš kur 

Visi tie pažeminimai, tai tik la- Į imti medžiagos, mokytojas atsa-
šas statinėje palyginus su tuo, ką į kė: "Prifantazuokit 
išgyveno mūsų tautiečiai, kai be! V i s a tei j te į d ė j a u iš 
teismo, užkaltuose vagonuose bu-, A l a m o s m o k i n i u I 9 6 5 m k w o 
vo gabenami į Sibiro taigą ar Ka-: ̂  r e k o i e k d j ų m e t u > T o k i u 
zachstano stepes, kur daugeus ju į f a n t a z a v i m u l a b a i d a ž n a i gįrffrj 
rado bado mirti... Kitiems sufab-; „ ^ . ^ „ ^ ^ J J Ę 
nkuotos bylos, ir jie, uzdaryt, la-, ̂  ^ „ „ ^ i r antire]m. 
genuose badaudami, turėjo *m- ; n i u o s e ^ j i u o s & T o k i u f a n . 
kiai dirbti. Molėtuose pastatytas. ̂  m Q S fr B T a u n i § k i o 
didingas paminklas Putnai — nei, ._, «_ . » . . . v j . , * J - i . knvgiuksti 
pnesai ji nuzude, bet draugai, ku' 

SOVIETAI ŠMEIŽIA 
DAR VIENĄ IŠEIVI 

i 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

suvažiavime. Kalbos tekstas re 
porteriams buvo išdalintas Wa 
shingtone. Tai programinė kai- \ 
ba, kurią sekretorius jau seniai 
norėjęs paskelbti. Kalba atsako 
kritikams, kurie sako, kad vy
riausybė neturi užsienio politikos 
gairių. 

Svarbi kalbos vieta įrodinėja, 
kad vyriausybės nutarimas pa
didinti lėšas gynybai, naujų 
ginklų, kaip neutroninės bombos 
gaminimas, gali atvesti prie ge
resnių santykių su Sovietų Są
junga. Sekretorius pareiškė netu
rįs iliuzijų, kad ryšiai su sovie
tais pagerės be didesnių pastan
gų. Jis įsitikinęs, kad Amerikos pa 
sitikėjimo savo jėgom sustiprini
mas turės konstruktyvią įtaką į 
sovietų vadus. 

Haigas nurodė, atsakydamas į 
klausimą: Ko mes norime iš So
vietų Sąjungos? "Mes norime di
desnio sovietų susivaldymo nau

jo. Didėjant sovietų arsenalui, 
Vakarams atsiliekant, Maskvos 
intervencionizmas padidėjo, užė
mė vis grėsmingesnį vaidmenį, 
pasikeitimų smurto priemonėmis 
kurstymas vis didėjo, ypač regio
nuose, kurie gyvybingai svarbūs 
Vakarams. Šiandien sovietų kari 
nė mašina daug didesnė, negu ji 
būtų reikalinga gynybai. Tai už 
minuoja jėgų pusiausvyrą, kuria 
mes ir mūsų sąjungininkai remia
mės ir grasina pasaulio taikai. 

Sovietų Sąjunga turi suprasti, 
kad jai nepavyks dominuoti pa
saulio per agresiją. Rezultatas 
bus rimta ir pastovi tarptautinė 
reakcija, kils didesni pavojai vi
siems, neišskiriant Maskvos, pa
brėžė sekretorius Haigas. 

Baigdamas Haigas nurodė: 
"Mes statome užtvaras agresijai. 
Mes atgaiviname Amerikos jėgas. 
Mes jungiamės su sąjungininkais 
ir draugais ginti savo interesų. 

New Yorkas. — Jau prieš savai i iki galo", rašo Tiesa. Juk jis gerai 
tę įvairios JAV žinių agentūros' žino, kad Amerikos Temidė pa-
paskelbė, kad teisingumo depar-; lanki panašiems į jį atskalūnams. 
tamento specialių tyrimų skyrius j JAV teisingumo ministerijos spe I gelbėjimo "iš sovietinio kalėjimo, 
pradėjo teismuose dar dvi bylas | cialių tyrimų skyrius, į kuriv j skelbiama, kad rugpiūčio 17 d., 
prieš įtariamus "savo praeities nu- į funkciją įeina nacių paieškos, iš į pirmadienį miesto centre įvyks V. 
tylėtojus", kurie prašydami įva- j esmės stengiasi ne nubausti, o iš-

dojant jėgą. Mes norime, kad so- į ^ ^ dedame dideles pastangas iš 
- Chicagos miesto taryba v a « v i e t a i d a u g i a u g e r b t u y ^ nepri-j t i k r i z e s , ^rfos galėtų pa-

kar vienbalsiai pneme rezohucį- I ui„,.o~~,„u«, \ A ^ «™-;m» V*A crv. I . . ^ _„_-^.. :.:u.;:: u„;<ri 
ją, įnešta aldermano Frank Bra-
dy iš 15 rajono. Rezoliucija ragi
na verkti dėl Vytauto Skuodžio 

klausomybę. Mes norime, kad so-

tes. 

riuos jis gynė ir kuriems tarnavo.! (Bus daugiau) 

Kalėjimai, lageriai 
okupuotoje Lietuvoje 

Pernai Šveicarijoje anglų kalba i Du konclageriai ir "šaraga" 
buvo išleistas Avrahamo Šifrinoj (ypatinga laboratorija) slepiasi 
suredaguotas Pirmasis vadovas! už buvusio vienuolyno sienų Ra-
po kalėjimus ir konclagerius So- j sų gatvėje. Laboratorijoje apie 
vietų Sąjungoje (Stephanus Edi-J 1300 kalinių planuoja naujų kone 
tion, Uhldingen (Seevvis). Jame,'lagerių statybą ir gamina elek-
pasiremiant buvusių kalinių ir | troninius prietaisus jų saugumui 
liudininkų parodymais, aprašo- Į užtikrinti. Komendantas pulki-
ma ir Lietuva, kurioje dabar vei- Į ninkas Lukšas, jo pavaduotojas 
kia vienuolika konclagerių ir j pulkininkas Adomaitis; pulkinin-
septyni kalėjimai. j kas Novikovas vadovauja KGB 

Panevėžyje yra didelis moterų! operaciniam skyriui. Laboratori-
ir vaikų kalėjimas, kuriame dau-i Jos vadovai yra Antanas Lumbas 
giau kaip 2000 belaisvių dirba 
siuvykloje. Du dideli konclage
riai Pravėniškėse turi apie 3000 

žiavimo vizos ir vėliau — piliety-' teisinti hitlerinius pakalikus 
bes nuslėpė savo praeities veiklą. į Laikraštis baigia nurodyda 
Federaliniame apylinkės teisme! mas, kad "šis skyrius tuojau pat 
Newark, N. J. apkaltintas Juozas j po jo įsteigimo ėmė tirti maždaug 
Kungys, Clifton, N.J. Jis kaltina- \ 500 fašistų pakalikų bylų, nors 
mas nusikaltimais prieš žydus Kė-; Jungtinėse Amerikos Valstijose 
dainiuose ir Babėnuose. Į rado prieglobstį ne vienas tūks 

Žydų Telegramų Agentūra skel tant»s išdavikų. Iš visų bylų dau 
bia kad apkaltintasis griežtai at- > ? i a u kaip P"^ • " " * i § karto n u 

metė jam mestus kaltinimus, sa-1 t r a u k t a " d e l įrodymų stokos", 
kydamas reporteriams: "Tai Į B e v e i k 2 0 ° Mw $tai jau kelinti 
šmeižtas. Tai daro rusai". Jis pa-! m e t a i "tiriamos" ir tik 19 bylų 

perduota teismams, rašo Tass 
agentūra. Bylos perdavimas teis 
mui nereiškia, kad nusikaltėlis 
bus pelnytai nubaustas. Didžiau 
sia bausmė, kuri jam gresia, — 
tai Amerikos pilietybės atėmimas. 

lengvinti sovietų įsikišimą, baigė 
savo kalbą sekretorius Haig. 

Lėktuvų bendroves 
turės nuostolių 

kalinių, kurie dirba kaimyninėse 
baldų ir medžio apdirbimo dirb
tuvėse. Šiauliuose veikia du kone 
lageriai su daugiau kaip 1500 ka
linių. Jonavoje dirba prie chemi
nio fabriko statybos. Alytuje yra 
virš 1000 kalinių. 

Kalėjimais knibžda Vilnius. Le 
nino prospekte KGB specialus ka
lėjimas palitkaliniams yra pasta 
te, kurį 2-ojo karo metu naudo
jo Gestapas. Prie Lenino aikštės 
stovi Lukiškių kalėjimas, kuria
me kalinamos ir moterys ir vai
kai. Vidaus reikalų ministerija 
turi savo kalėjimą Gedimino aikš 
tėję. Netoli yra pcichiatrinė li
goninė, kurioje kalinami ir lietu
viai rezistentai, jos vadovas Glau 
bersonas minimas pogrindžio 
spaudoje. Rasų gatvėje, netoli ka-

("sadistas ir antisemitas") ir pul
kininkas Pročkunovas. Laborato
rija "aptarnauja" visus konclage
rius Sovietų Sąjungoje ir sateliti
nėse valstybėse (Berlyno sieną). 
Ji aprūpinta moderniausia apara 
tūra iš JAV-ių, Vakarų Vokieti
jos ir Japonijos. 

"Vadovas" taip pat aprašo ypa 
tingą Vidaus reikalų ministerijos 
mokyklą Trakų gatvėje, kur spe
cialūs daliniai apmokomi kaip 
palaikyti tvarką konclageriuose 
ir malšinti sukilimus. I Šią mo
kyklą paprastai siunčiami azija
tai (uzbekai, tadžikai, turkmėnai). 
Vilniuje šiuo metu specialių da
linių divizija laikoma "paruošties 
stovyje". Elta 

reiškė negirdėjęs apie masinius 
žydų žudymus Kėdainiuose ar Ba
bėnuose 

Kitas patrauktas teismo atsa
komybėn Sacramento, Kaliforni
joje, yra Otto Albrecht Alfried 
von Bolschwing. Jis nuslėpęs nuo 
imigracijos departamento tai, 
kad jis buvo nacių partijos narys, 
priklausė SS ir SS žvalgybos or
ganizacijai. Kaltinamasis, 71 me
tų amžiaus, pareiškė, kad jis tuo 
metu tarnavo JAV slaptoje stra
teginėje tarnyboje. Jo pareiški
mai teismui, kuriam pirminin
kauja teisėjas Milton Schwartz, 

Skuodžio reikalu demonstracija. 
— Kinija paskelbė, kad iš Tai-

vano atbėgo karo aviacijos ma
joras Huang Che Cheng, atsiga
benęs ir F — 5 karo lėktuvą. Pa
bėgėlis įsakė savo navigatoriui, 
Įeit Hsu iššokti iš lėktuvo netoli 
Taivano. Jis buvo išgelbėtas. 

— Portugalijos prezidentas pri
ėmė premjero Balsemao atsista
tydinimą. Socialdemokratų parti 
ja šį savaitgalį susirinks rinkti 
naujo premjero. 

— Norvegijoje 25 iraniečiai 
septynias valandas laikė okupavę 
Irano ambasadą, sudegino ajato-
los Khomeinio portretus, smerkė 
žmonių šaudymus Irane. Ajato-

vietai laikytųsi savo įsipareigoji 
mų, kaip Helsinkio susitarimo pa 
žadu. Tai nėra reikalavimai di
desni, negu mes reikalaujame iš 
kitų valstybių, tai reikalavimai, 
kuriuos kelia Jungtinių Tautų; \amArnm» 
Charta ir tarptautiniai įstaty-j, Washingtonas - Aerodmmų 
mai. Chartos taisyklės tarptauti- (kontrolierių streiką_ svarsteAme-
niam jėgos naudojimui visai pra-1 "kos keleivinių lėktuvų bendro-
rastų savo įtaką tautų santykiuo- | "V vadai. Jie pritarė vyriausybes 

., jei Sovietų Sąjunga toliau tęs! laikysenai ,r apgailestavo kad 
_ ! streikas atnese visoms bendro-kelią, pasakė se- 'vėms nemažų nuostolių, kasdien 

Bet šiuo atveju jam dar lieka i l a .Khomeinis su panieka atmetė 
' veiklą prieš valdžią. Tai esanti šimtai būdų ir tokių pavyzdžių 

yra daugybė, dar daug metų 
gyventi JAVse valdžiai nuolai 
džiaujant, baigia Tasso straipsnį 
Vilniaus "Tiesa". 

Padėtis Lenkijoje 
Varšuva. — Lenkijos komu

nistų partijos pirmasis sekretorius 
bus slapti, nes gali būti įvelta pa- j pasakė centro komiteto posėdyje 
slapčių, pareiškė JAV prokuroras trumpą kalbą. Jis atrodė sumen-
VVilliam Shubb. kęs, užkimęs. Kalbama, kad Ka-

Kaltinamojo Kungio pareiški- nia turėjo vidurių uždegimą, nors 
mą, kad jį šmeižia rusai, patvir-1 Varšuvoje sklido gandai, kad jo 
tina "Tiesos" paskelbta liepos 28 Į liga — diplomatinė, kad jam ne
ri, žinia "Globojami fašistiniai [reikėtų važiuoti pas Brežnevą į 
budeliai". Ilgesniame straipsnyje I Krymą, kas jau tapo satelitinių 
laScraštis pasakoja apie liūdi-(valstybių vadų tradicija, 
ninku parodymus, kaip "ginkluo į Programinę kalbą centro komi 
ta grupė važinėjo po Lietuvos i tėte pasakė politbiuro narys K. 
miestus ir kaimus šaudė, degino i Barcikowski. Jis kaltino darbinin 
„ , • . ' . . . - — • - - • . • « . • - •* žydų tautybes asmenis, stengėsi 

subankrutavusi gauja. 
— Clevelando teismas atmetė 

John Demjanjuk prašymą su
ruošti jam naują teismą. Jam ne
seniai buvo atimta pilietybė, nes 

se, 
savo agresyvų 
^ T S sekretorius Haigas nu- po 30 mil dol. Susirinkusieji ben-
rodė, kad prezidentas Reaganas i drovių pirmininkai pripažino, 
yra rašęs prezidentui Brežnevui,' kad sutrikimai, tarnautojų atlei-
kad mes norime su Sovietų Sąjun 
ga konstruktyvių, abiem pusėm 
naudingų santykių. "Ką gi mes 
galime pasiūlyti Sovietų Sąjun
gai? Mes siūlome įtempimą su
mažinti, nes įtempimai labai 
brangiai kainuoja abiem bend
ruomenėm. Mes siūlome nesiekti 
pakeitimų smurto keliu, bet dip
lomatiniais keliais. Mes siūlome 
teisingus ir balansuotus susitari
mus ginklų kontrolei. Mes siūlo
me Vakarų prekybos ir techno
logijos galimumus. 

Mūsų pastangos ieškoti ben-
jis buvęs Treblinkos lagerio pri- dradarbiavimo, bandant apsau-
žiūrėtojas. goti žmoniją, buvo sunkios ir nu-

viliančios, pasakė Haigas. Mums 
beieškant per visą dešimtmetį de-

— Kalifornijos vaisių soduose 
rasta nauja vaisių muselių rūšis 
— orientalinės musės. Kova prieš 
kenkėjus vyksta Kalifornijoje ir 

pinių, veikia konclageris nepilna- ] Floridoje. 
mečiams (14 — 18 m.). Neto-j —Čilė ištrėmė keturis vyriausy 
liese — kitas konclageris suaugu- bės priešus, jų tarpe tris buvu
siems, kuriuos neva gydo nuo al
koholizmo. Pereinama stovykla 
yra Maskvos gatvėje. 

sių valdžių ministerius, vieną se
natorių. Jie buvo nuvežti prie Ar
gentinos sienos ir paleisti. 

konfiskuoti nukankintų aukų tur 
tą". 

"Tiesa" savo straipsnyje, kaip 
šiais įtempimų laikais priimta, 
kolioja ir puola JAV vyriausybę. 
"Tiesa, Amerikos visuomenei rei
kalaujant federalinė valdžia pa
skelbė, kad ji pradeda tirti, bet ne 
Kungio nusikaltimus Lietuvoje, o 
tik tą faktą, ar ne apgaule jis įgi
jo Amerikos pilietybę, nepapasa
kojęs apie savo ryšius su hitleri
ninkais". 

kų Solidarumą" nuotykių ieš
kojimu, politinių tikslų siekimu. 
Darbininkų vadams svarbu, kad 

Kanadoje baigtas 
pastininkų streikas 

Toronto. — Po šešių savaičių 
užbaigtas Kanados paštininkų 
streikas, 23,000 tarnautojų sugrį
žo į darbus, tačiau laiškai ir siun
tiniai iš Amerikos ir kitų kraštų 
bus pradėti siuntinėti pirmadienį, 
nes yra milžiniškos krūvos na
minio pašto. 

Profesinė paštininkų sąjunga 
išsiderėjo 7.5 nuoš. algų pakėli
mus. Moterims, kurios sudaro 
43 nuos. visų pašto tarnautojų, 

Pažadėjo kareivių 
Sinajaus priežiūrai 

Bogota. — Izraelio kariuome
nei pasitraukus iš paskutinės Si 
najaus dykumos dalies, bus įsteig 
ta tarptautinės kariuomenės tai
kos priežiūros zona. Dėl jos susi 

dimai ir nuostoliai gali užsitęsti 
apie 12 mėn., kol bus pakanka
mai naujų kontrolierių pakeisti 
atleidžiamus iš darbų streikuo-
tojus. 

Kanados aerodromuose vakar 
baigėsi Amerikos lėktuvų boiko
tas, tačiau oro susiekimas su Eu
ropos aerodromais dar nėra nor
malus. Antradienį buvo tik 20 
nuoš. visu skridimų per Atlantą. 

Transporto sekretorius Lewis 
pasakė bendrovių vadams, kad iki 
kitų metų balandžio mėn. norma
lus susisiekimas sieks 25 nuoš. že 
miau buvusio prieš streiką lygio. 

Šiandien popiežius 
palieka ligoninę 

Roma. — Gemelli ligoninės 
medicinos direktorius dr. Tresal-
ti pareiškė reporteriams, kad po
piežius Jonas Paulius H-sis ket
virtadienį galės išeiti iš ligoni
nės, lygiai po trijų mėnesių po 
atentato gegužės 13 d. 

Dar nebuvo aišku, ar pacien
tas apsistos Vatikane ar vyks į po 

Lenkijai būtų blogai, kalbėjo jis. bus duodamos nėštumo atosto-
Tik bepročiai, nesirūpinantieji! gos 17 savaičių su 93 nuoš. atly-
Lenkija, gali rimtai galvoti at
skirti Lenkiją nuo Sovietų Sąjun
gos, nuo socialistinės stovyklos. 
O "Solidarumas" šiandien atvi
rai skelbia priešsovietinius šūkius, 
palakė Barcikowskis. 

"Solidarumo" vadai, baigdami 
savo pasitarimus Gdnaske, nuta
rė kreiptis į arkivyskupą Josef 

"Tačiau karinis nusikaltėlis ne-; Glemp, naująjį Lenkijos primą, 
bijo demaskavimų. AP pranesaj kad jis būtų tarpininku tarp vy-
kad jis tvirtai pasiryžęs "kovoti į riausybės ir "Solidarumo". 

ginimo. Padidintos visų atosto
gos ir įvedami ilgesni "sirgimų" 
laikotarpiai. 

Komentatoriai tvirtina, kad Ka 
nada pagarsėjo savo streikais. Ji 
jau pralenkė įvairių streikų daž
numu ir ilgumu ligšiolinę "čem
pionę" Italiją. Per paskutinį de
šimtmetį vienam 1,000 kanadie
čių darbininkų tenka 1,840 strei
ko dienų, kada italai prarado 
1,746 darbo dienas. 

• ' u . . i i- m . ; „ ; „ . ; piežių vasaros rezidenciją Castel 
tarė Egiptas ir Izraelis, pasirasy- £ * . f* 
darni rugpiūčio 3 d. sutartį, Ame-' Gandolfo. Gydytojų nuomone, 
rika pažadėjo apie 1,000 kareivių, J - J į ? C į 1 , k t l ku? įį* tačiau kitos valstybės, kai kurios jVatrkane. Daktaras pripažino, 
bijodamos supykinti arabus, del-1'kas pacientas greit taisosi, valgo 
sia paskirti tai kariuomenei savo 
kareivių. 

Viena pirmųjų savo dalinius 
pažadėjo atsiųsti Fiji. Ji atsiųs 
500 karių, kurie pradės zonos prie 
žiūrą 1982 m. balandžio mėn. 
Kolumbija paskelbė, kad ji duos 
visą batalijona kareivių, apie 

solidų maistą, neturi karščio ir 
nebeima vaistų. Jam dar reikės il
gesnio poilsio. 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 13d.: Ipolitas, Rade-

ganda, Gilvilas, Elvyrė. 
Rugpiūčio 14 d.: Demetrijus, 

900. Urugvajus irgi pažadėjo duo- j Atanazija, Grintautas, Pajauta, 
ti kareivių, tik neskelbiama kiek. Saulė teka: 5:55, leidžiasi 7:55. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 85 

— Ugandoje banditai nušovė 
italę vienuolę, dirbusią su badau
jančiais. L, naktį 65 1. 
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APTARTI SEIMO REIKALAI 
Scrantone, Pennsylvanijoje, 

įvyko Lietuvos vyčių organi
zacijos centro valdybos posė
dis, 68-tojo seimo planavimui 
užbaigti. Seimo rengimo komi
tetas priėmė į posėdį su
važiavusius ir juos pavaišino. 
Posėdžiui pirmininkavo Pily
pas Skabeikis. Posėdį pra
dedant, maldą sukalbėjo kuni
gas Jurgelaitis. 

Posėdyje dalyvavo: iš Pro-
vidence — dvasios vadas kun. 
Antanas Jurgelaitis; iš Mas-
peth — pirmininkas Pilypas 
Skabeikis, vicepirmininkas Jo
nas Adomėnas ir Lietuvos Rei 
kalų komiteto viena iš pir 
m i n i n k i ų — M a r i j a 
Skabeikienė; iš Anthracite — 
protokolų sekretorė Ona Kli-
zas Wargo, Ritualų komiteto 
narė Elena Chesko ir Elzė Kos-
misky; iš Chicagos — finansų 
sekretorė Ona Marija Kassel, 
Illinois - Indiana apygardos 
pirmininkas Vincas Samoška 
ir Spaudos komiteto pirminin
kė Irena Sankutė; iš Fairfield 
(Connecticut) — iždininkė Te 

mininkė yra Ieva Kazokienė. 
Jai padeda Karolis Čyžauskas 
iš Forest City, Kazimieras Ya-
nish iš Scrantono ir Ona Chal-
lan iš Pittstono. Eduardas 
Tamošaitis yra iždininkas, 
Ruth Yanish — sekretorė. Bet-
ty Hanas yra seimo garsinimo 
vadovė. Seimo rengimo garbės 
pirmininkai yra: Šv. Antano 
parapijos Forest City kle
bonas kun. Bernard A. Tolocz-
ko, Šv. Juozapo parapijos šiau
riniame Scrantone klebonas 
kun. Mykolas Ozalas ir Šv. 
Kazimiero parapijos Pittstone 
klebonas kun. Petras Ališaus
kas. 

Prieš seimo posėdžius bus 
golfo turnyras. Seimo metu 
kiekvieną dieną 12-tą valandą 
Šv. Ignacijaus koplyčioje bus 
atnašaujamos Šv. Mišios. Sei
mo banketas bus universiteto 
salėje. Jo metu auksiniu "Lie
tuvos Draugo" medaliu bus 
apdovanotas Jungtinių Vals
tybių Kongreso narys Charles 
F. Dougherty. Į organizacijos 
garbės narius bus pakeltas Jo-

P A V E R G T Ų TAUTU 
FESTIVALIS 

Liepos 17, 18 ir 19 dienomis 
Detroito vidurmiesčio Hart 
Plazoje vyko Pavergtų tautų 
festivalis. Tai kasmetinis įvy
kis, sutraukiąs minias. Jau 
antri metai šio festivalio ruoši
mui vadovavo dr. Algis Ba
rauskas. Tai sunkus ir nedė
kingas darbas, bet energingas 
dr. A. Barauskas, žmonos ir 
giminių talkinamas, darbo 
nebijo. 

Laba i daug lankytojų 
privilioja aukšto lygio meni
nės programos. Šiemet vietinė 
tautinių šokių grupė negalėjo 
dalyvauti, todėl šeštadienį 
programoje pasirodė Cle-
velando kanklininkai, muz. 
Onos Mikulskienės paruošti. 
Festivalio amfiteatras (po atvi
ru dangumi) romantinei kank
lių muzikai labai nedėkingas. 
Čia daugiau tinka dūdų orkest
ras, džiazas ir įvairūs šokiai. 
Klausytojams, kurie tikrai nori 
išgirsti ką nors naujo, gra
žaus, kliudo kiti, kurie nuolat 
juda, kalbasi. Nežiūrint viso 
to, daugelis kankles išgirdo 
pirmą kartą ir nuoširdžiai 
įvertino aukšto meninio lygio 

programą. Nuoširdi padėka 
muz. Onai ir Alfonsui Mikuls-
kiams, jų kanklininkams. 

A n t r a naujenybė buvo 
Gintaro Karoso iš Bostono 

68-tojo Lietuvos vyčių seimo rengimo komite
tas. Sėdi: pirmininkė Ieva Kazokienė, sekretorė 
Ruth Yanish ir Pittstono vyčių atstovė Ona Chai-

lan. Stovi: Forest City vyčių ats tovas Karolis 
Čyžauskas, Scran tono vyčių a ts tovas .Kazimie
ras Yanish ir iždininkas Eduardas Tamošai t is . 

resė Trainienė; iš New Yorko 
— iždo globėja Elena Šaulytė ir 
Atlanto Pakrančių apygardos 
pirmininkas Laurynas Jano
nis; iš Bostono — teisinis pa
tarėjas Antanas Jankauskas; 
iš Nevvarko — "Vyčio" redak
torė Loreta Stukienė; iš Brook-
lyno — Lietuvos Reikalų komi
teto p i r m i n i n k a s kun . 
Pugevičius. Be to, posėdyje da
lyvavo aštuoni seimo rengimo 
komiteto nariai ir keli svečiai. 
Svečias buvo ir kun. Jonas 
Savukynas iš Chicagos. Jis po
sėdžiaujančius supažindino su 
Skuodžio reikalu. 

Posėdyje buvo apsvarstytas 
vyčių archyvų kambario "Al
kos" muziejuje reikalas, Arki
vyskupo Jurgio Matulaičio 
šventuoju paskelbimo akcija, 
naujų narių verbavimas, sen
jorų veiklos programa, nauja 
vyčių istorija, Lietuviškos 
parapijos metai, santykiai su 
Lietuvių Romos Katalikų fede
racija, seimo rezoliucijos ir sei
mo eiga. 

Seimas įvyks rugpiūčio 19-23 
dienomis. Jo raštinė bus 
Scrantono universitete. Posė
džiai prasidės rugpiūčio 20-tą. 
po atidarymo Mišių. Bus du 
simpoziumai: vienas lietuviš
kos parapijos reikalu, antras 
— Lietuvos klausimu. Seimo 
šūkis bus: "Dieve palaimink 
mūsų Tėvynę". 

Seimo rengimo komiteto pir-

nas Stoškus iš Providence. Sei
mo užbaigimo šv. Mišios bus 
Šv. Juozapo bažnyčioje. J a s 
aukos vyskupas Vincentas 
Brizgys, kelių kunigų padeda
mas. Mišių metu lietuviškai 
giedos jungtinis Forest City, 
Scrantono ir Pittstono kuopų 
choras, kuriam diriguos pro
fesorius Alfonsas Bulavičius. 

I.S. ir B.H. 

SEIMAS 

68-tasis Lietuvos vyčių sei
mas vyks nuo 19-tos iki 23-čios 
šio mėnesio dienos universi
teto patalpose Scrantone. Jį or
ganizuoja Pittstono, Forest Ci
ty ir Scrantono vyčių kuopos. 
Seimas bus pradėtas šv. Mišio-
mis trečiadienio vidudienyje. 
Pittstono vyčių kuopa organi
zuoja kultūrinę pramogą ket
virtadienio vakare. Pirma bus 
palaiminimas su Švenčiausiu 
Sakramentu Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, po to liaudies dai
nos parapijos salėje. Pasi
linksminimą penktadienio va
kare organizuoja Forest City 
vyčių kuopa. Jis bus univer
siteto patalpose. Šalia seimo 
posėdžių penktadienio rytą bus 
simpoziumas, tema: "Lietuvos 
vyčiai ir Parapijos metai". Jį 
praves kun. A. Jurgelaitis. Šeš
tadienio rytą bus Lietuvos Rei
kalų simpoziumas. Jo modera
toriumi bus kun. Kazimieras 

Pugevičius; jame dalyvaus 
neseniai iš Lietuvos pasitrau
kęs Vladas Šakalys. Penk
tadienį po pietų vyks keli sim
poziumai. Seimo banketas bus 
šeštadienio vakare universi
teto pokylių salėje. Seimas 
baigsis sekmadienį šv. Mišio-
mis Šv. Juozapo bažnyčioje 
šiauriniame Scrantone. Ja s au
kos vyskupas Vincentas Briz
gys kartu su Šv. Kazimiero, Šv. 
Juozapo ir Šv. Antano parapi
jų klebonais. 

Iš "Vyčio" 

LIETUVIU DIENA 

Šį sekmadienį rugpiūčio 16-
tą Lakevvood parke Barnes-
ville Pennsylvanijoje bus Lie
tuvių diena. Ją ruošia 144-tą 
vyčių kuopa. Parkas yra prie 
54 kelio tarp Mahanoy City ir 
Tamaqua. Parkas bus atidary
tas 8-tą valandą ryto. Pokylių 
salė bus atidaryta 10-tą valan
dą. Joje bus lietuviška paroda. 
Maisto pardavinėjimas pra
sidės 11-tą valandą. 1-mą va
landą prasidės programa, ku
r i ą a t l i k s , , A u š r i n ė s " 
tautinių šokių šokėjai iš Phi-
ladelphijos, "Žarijos" choras ir 
jaunieji vyčiai. Šventėje daly
vaus Vladas Šakalys, Simas 
Kudirka ir kiti visuomenei 
Žinomi žmonės. 

atvežti meniniai eksponatai 
parodai Etninėj galerijoj. 
Įmantriai išpuoštų kryžių, 
spalvingų lėlių, albumų, me
džio drožinių ir kt; detroitiš-
kio Juozo Jasiūno juostos ir 
audiniai patraukė Galerijos 
lankytojų dėmesį. Padėka Gin
tarui Karosui, Juozui Jasiūnui 
ir Vincui Tamošiūnui, kuris 
talkino parodą ruošiant. Gaila 
tik, kad ne visi tą galeriją 
randa, bet tie, kurie Pavergtų 
tautų festivalio metu galeriją 
aplankė, lietuviškuoju sky
riumi žavėjosi. Dalis pasigedo 
politinio momento: „Esą rodo
ma visa kas gražu, bet neparo
doma, ką okupantai daro 
pavergtuose kraštuose, kaip jie 
sistematingai vykdo tautų nai
kinimą". Juozas Jasiūnas 
visas tris dienas galerijoje rodė 
juostų audimą, o Antanina 
Jonynienė (sekmadienį), kaip 
daromi šiaudinukai. 

Lietuviškoji valgykla ir šie
met susilaukė didelio dėmesio. 
Gaila (čia kalti miesto planuo
tojai), kad nėra staliukų, prie 
kurių būtų galima pavalgyti ir 
pasikalbėti. 

Lietuviškas namelis atkreipė 
televizijos, laikraštininkų ir 
įvairių fotografų dėmesį. 
Gaila, kad čia namelio negali
me statyti, o turime naudoti 
standartinį ant dviejų ratų, 
skardinį namelį ir, prisitaikyti 
savo reikalams. Lankytojų 
nuomone, tai vienintelis 
namelis, kur vietoj pigių suve
nyrų buvo aukštos kokybės 
skoningai išdėstyti meniški 
lietuviški dirbiniai. Čia 
visuomet yra informacinės 
medžiagos apie Lietuvą, jos 
tragediją ir likusiųjų tėvynėje 
kančių kelius. Čia lankosi 
daug senųjų ateivių ir jų vai
kų. Kokie jie nuoširdūs. Kaip 
viskuo domisi. Nemaža iš kitų 
valstijų. Stengiamės atsakyti į 
visus jų klausimus. Tie, kurie 
kasmet ateina, nudžiunga, kad 
pavardę atsimeni, kad ilgėliau 
pasikalbi. Šiemet Namelį 
praturtino Gintaras Karosas, 
atvežęs dėžes lietuviškų 
suvenyrų, knygų, plokštelių ir 
kt. 

Ne tik festivalio pirmi
ninkas turi sugebėti orga
nizuoti, bet ir atskirų skyrių 
vadovai ir aptarnautojai turi 
mėgti žmones, mokėti juos 
s u d o m i n t i , jų dėmes į 
patraukti. Detroito Kultūros 
klube susibūrusi grupelė žmo
nių kasmet imasi to darbo. Jų 
darbą įvertina lankytojai. Jie 
tuoj atkreipia dėmesį į tau
tinius rūbus ir eksponatus. 
Patraukus dėmesį, lengva 
supažindinti ir su Lietuvos 
padėtimi. Dažnas, gavęs 
informacinių brošiūrų, prašo 
daugiau, kad galėtų mokyk
lose, universitetuose ir įstai
gose padalinti. Šiemet tos 
rūšies literatūros turėjom 
pakankamai ir įvairios. Lite
ratūra aprūpino Detroito 
Lietuvių kultūros klubas, 
Baltic Associates iš Bostono 
per Gintarą Karosą ir vysk. 
Brizgys per Bernardą Brizgį. 
Jei iš tų tūkstančių, kad ir 
maža dalis būtų paveikta ir 
nebijotų kelti lietuvių tra
gedijos, bandytų padėti laiš
kais pareigūnams, prisidėtų 
prie ruošiamų demonstracijų, 
būtų daug pasiekta. 

Padėka, prisidėjusiems prie 
Lietuviško Namelio įruošimo ir 
aptarnavimo, kurie ne tik ne
gauna už savo darbą jokio 
atlyginimo, bet patys apsi
moka automašinų pastatymo 
ir kitas išlaidas. Tai: Antani
na Jonynienė, kurios paveiks
lai, vazos, šiaudinukai ir 
margučia i , t a ip miela i 
perkami; Regina Juškaitė, 
Lidija Mingėlienė, Vita Norvi-
laitė, Vincas Tamošiūnas, 
Kazimieras Sragauskas, Titas 
Jonynas ir Juozas Augaitis. 

Gaila, sekmadienio vakare 
lietus greit visus išvarė namo. 
Per skardinį stogą ir plyšius 

pasipylė vanduo — reikėjo 
gelbėti prekes ir tautinius 
drabužius. 

LIETUVIŠKA ARBATĖLE 
TARPTAUTINIAM 

INSTITUTE 
Šią vasarą, Tarptautiniam 

Institute, 111 E. Kirby ket
virtadieniais nuo 1 iki 3 vai. 
p.p. vyksta tautybių arbatėlės. 
Tautybių atstovės vaišina 
svečius kepsniais ir arbata bei 
kava. Už vaišes svečiai 
susimoka po dolerį. 

Rugpiūčio 27 d. įvyks 
lietuviška arbatėlė. Be vaišių, 
paruošime programėlę, paro
dėlę ir aprūpinsim infor
macine literatūra. 

Būtų pageidaujama, kad be
tų vės šeimininkės iškeptų ska
nesnių sausainių, plokštainių 
ir kitų kepsnių. Svarbiausia, 
kad ypač nedirbantieji į ar
batėlę atvyktų ir pasikviestų 
k i t a t a u č i u s d r a u g u s . 
Kviečiamas ir lietuvių jau
nimas, kuriuo mes visi taip 
didžiuojamės. 

Šį savaitgalį vyksta ukrai
niečių festivalis. „Detroit 
News" pirmam puslapy nuo
traukoj trys jaunos, gražios 
ukrainietės, tautiniais rūbais 
pasipuošusios su kepsnių pinti
nėlėm. Straipsnyje, kuris rašo 
apie festivalį, nurodomos 
valandos, kad šoks 100 vaikų 
šokių grupė ir 100 studentų 
šokėjų grupė, dainuos jų 
chorai, banduristai ir t.t. 
Straipsnis baigiamas vienos 
vadovės pasakymu: „Šis 
festivalis turi parodyti, kas 
esame, kodėl esame Amerikoj 
ir kas daroma su mūsų žmo
nėmis už geležinės uždangos". 
Ar netinka tie žodžiai ir 
mums? Ar ne todėl ir mes iš
naudojame kiekvieną progą 
atkreipti amerikiečių ir kita
taučių dėmesį? Tiesa, ukrai
niečių Detroite yra 100,000, bet 
ir mes nesame mažiausia 
mažuma, tik daugiau susi
klausymo ir gerų norų. 

S. Kaunelienė 

BALFAS 
20-jo Balfo seimo leidinėlio 
paruošiamieji darbai jau juda. 
Skelbimas kartojamas abejose 
lietuviškose valandėlėse. 
Organizacijoms ir pavieniams 
primenama, kad sveikinimai 
turi būti surinkti iki rugsėjo 7 
d. Tuo reikalu visi prašomi 
kreiptis į skyriaus iždininką, 
seimui ruošti komiteto narį 
Vladą Staškų, tel.: KE-34856. 
Sveikinimus leidinėliui priima 
ir Balfo centras, Chicagoje. 

„LIETUVIŠKAS BALSAS" 
A.L.B. Radio klubo valdyba 

posėdžiavo rugpiūčio 8 d. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
K u l t ū r i n i a m e c e n t r e 
Southfielde. Posėdyje daly
vavo valdybos nariai: pirm. K. 
Gogelis, R. Ražauskienė, L. 
Šulcas, V. Bagdonienė, P. Mar-
čiukaitis, J . Markus, V. 
Kankalis, S. Račiukaitis, J. 
Račiukaitis ir kviesta viešnia 
S. Dryžienė 

Svarstyta: Dabar vykstan
tis dovanų paskirstymas, Nau
jųjų Metų sutikimo ruošimas, 
pikniko ruošimas, einamieji 
reikalai. 

Detroito apylinkės lietuviai 
remia „Lietuviško balso" radio 
programą. Jau didelė dalis gra
žino laimėjimų bilietėlių 
šakneles su pinigais. Klubo 
valdyba pageidauja, kad ir 
likusieji nelauktų paskutinės 
dienos. 

Nutarta neruošti Naujųjų 
Metų sutikimo, bet rugsėjo 20 
d. suruošti gegužinę parapijos 
kieme. Pasiskirstyta darbais: 
Maisto paruošimas — Sofija 
Dryžienė, šašliką keps pats 
pirm. K. Gogelis, pyragaičius 
R. Ražauskienė, gaivinantys 
gėrimai — S. Račiukaitis, stalai 
ir kėdės — J. Markus, K. 
Ražauskas ir V. Kankalis pasi
rūpins. 

Valandėlės laikas nuo liepos 
mėnesio prailgintas 15 mi
nučių. Pasidžiaugta J. Kriš
čiūno gražiu valandėlės reda
gavimu. Apgailestauta, kad 
iždininkė V. Bagdonienė įš-
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vyksta iš Detroito. Iždininko 
pareigas iš jos perimti sutiko 
P. Marčiukaitis. 

R. Ražauskienė, 
k lubo sekre torė 

DU ŽIBUTI UPARACKAS 
Tetaf. — 337-1285 

AKIŲ UGOS • CHIRURGIJA 

O skambink per amžius vai
kams Lietuvos, tas laisvės 
nevertas, kas negina jos! 

700 N o r a Mlobigaa, Saito 403 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
V I N C A S BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2 4 5 8 W. 69th St., Chicago, III. 

Visi tel. 778 -8000 
Valandos pagal susi tar imą 

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

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel ofiso HE 4 - 5 8 4 9 . rez. 388 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 West 71st Street 
Vai.: p i rm., antr.. ketv. ir penkt 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Tel ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 4 4 3 So. 50th Ave. Cicero 

Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai vak išskyrus 
treč Sešt 12»ki4val popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinete perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel - CR 6 2 4 0 0 

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

Ofs. tel. 735 4477; Rez. 246 0067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5 8 9 3 
Specia lybe Akiu l igos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
Valandos pagal susi tar imą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 lst Street 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto iKij i v p p 
Oftso tel RE 7 1168: rezid 239-2919 "* 

Ofs HE 4 1818: Rez PR 6 -9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2 4 5 4 West 7 ls t Street 

(71 mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai pirmad antrad . ketvirtad irpeniitab 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

Of i so t e l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Bd . 

va landos pagal susi tar imą 

Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susi tar imą 

6132 S Ked/.e Ave Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LiGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir sėst 

Ofs 742-0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą 

Tel 372-5222.236-6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO VVABASH AVE 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia ,i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact 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 l 4 popiet ir Ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 776-2880. rezid 448-5545 

Ofiso tai. 434-2123. namu 448-6195 

DR. V. TUMASONIS 

Vai. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St.. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai 

C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

pi rm , antrad . ketv ir penktad. 2-5 
ir 6-7 — \i anksto Susitarus. 

Tel REI iance5 1 8 1 1 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydyloias 

3925 West 59th Street 
Vai p i rm antr ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir 4e4t 
uždaryta 

Ofs tel 566-3166: namu 361-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wmt 63rd Straot 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą. 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street 

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

Tel. - 778-3400 
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JAV-bių politika 

TIKRAME KELYJE 
• Labai liūdną palikimą gavo 

dabartinis JAV-bių preziden
tas R. Reaganas iš savo pirm-
takūnų: suirusi krašto eko
nomika, didelis bedarbių 
skaičius, pasyvus užsienio mo
komasis balansas, piniginė in
fliacija, chroniškas biudžeto 
deficitas, nuolatinis dolerio 
vertės smukimas, nuolatiniai 
dirbančių reikalavimai kelti 
atlyginimus, kainų už patar
navimus augimas ir eilė pana-
iių negerovių. 

Negeresni reikalai buvo ir 
užsienio politikos srityje. Prezi
dentų G. Fordo ir J . Carterio 
puoselėta detentė su Sovietų 
Sąjunga ir iš jos sekęs dalinis 
nusiginklavimas buvo atve
dęs JAV-bes į antraeilių vals
tybių skaičių. Ne visi tikėjo 
Amerikos žodžiu ir jos karine 
jėga. Sovietai ėmė pirmauti ne 
tik savo kariuomenės didumu, 
ne vien 25 milijonų atsarginių 
karių skaičiumi, bet ir raketi
nių ginklų gamyba, kariniais 
laivais. 

Buvo labai suirę JAV-bių 
santykiai su Trečiojo pasau
lio, ypač arabų, kraštais, kai 
pastarųjų politikai neretai tvir
tindavo, kad Amerika esanti 
Izraelio satelitas. Iš šio taško 
prasidėjo naftos kainų griež
tas pakėlimas visam Vakarų 
pasauliui. 

JAV sąjungininkai Vaka
rų Europoje buvo labai nepa
tenkinti permažu dėmesiu Eu-
r o p o s g y n y b a i . N A T O 
santarvė dėlto nebuvo rei
kiamai tvirta, nes vakariečiai 
netikėjo, kad Sovietų užpuoli
mo atveju Amerika rimtai gin
tų Europą. 

Dar nėra suėję pilni vieneri 
metai, kai Ronaldas Reaga
nas perėmė šio krašto valdžios 
vairą, tačiau jau dabar, ste
bėdami jo darbų eigą, galime 
pasidžiaugti, kad Amerikos vi
daus ir užsienio politikos eiga 
yra gershne, tikrame kelyje. 

Pirmiausia, santykiai su So
vietų Sąjunga. Tiek preziden
tas, tiek ir jo užsienio politikos 
vadovas gen. Haigas gerai pa
žinojo bolševikus ir suprato, 
kad nuolaidų politika niekuo
met neatneš šiam kraštui nau
dos. Taigi atrodo, kad glėbes
čiavimai su Sovietų vadais 
pasibaigė su G. Fordo ir J . 
Carterio gadyne. Prezidentas 
R. Reaganas paėmė visiškai 
naują kursą. Jis gerai žinojo, 
kad Sovietai vertina tiktai jė
gą ir kad linkę skaitytis tiktai 
su tvirta valstybe. Štai kodėl 
prezidentas, mažindamas vals
tybės išlaidas, nesumažino 
karinių išlaidų pozicijų, gal 
dar jas šiek tiek padidino. 
Maža to, jis spaudė savo sąjun
gininkus Europoje, kad ir tie 
bent 3-5 procentais didintų gy
nybos pozicijas. Pradėtas tvir
tinti karinis laivynas, suinten
syv in ta raket in ių ginklų 
dislokacija Europoje, Ameri
kos politikai ir kariniai vadai 
vis dažniau lankosi Europos 
kraštuose, stiprina sąjungą su 
vakariečiais abiejų šalių nau
dai. 

Gerai daro prezidentas, nesi-
leisdmas į kalbas su Sovietų 
Sąjungos vadais tariamais 
nusiginklavimo klausimais. 
Juk tikrai ne laikas dabar kal
bėtis. Tai galima bus pradėti, 
kai Amerika reikiamai apsi
ginkluos. Tada mūsų krašto 
vadų žodis bus svaresnis ir mū
sų kalbą geriau supras Sovie
tų vadai. 

Ekonominėje srityje pre
zidentas labai didelį dėmesį 
skiria krašto biudžeto su
balansavimui, o tuo pačiu nuo
lat krentančios dolerio vertės 
stabdymui. Šiuo reikalu viduje 
padaryta nemaža gerų žygių, 
dėl kurių nukentėjo kai kurie 
Švietimo ir socialiniai projek
tai. Dėlto prezidentas susilau
kė kritikos. Bet ir čia padėtis 
nėra tragiška. 

Kovojant su infliacija spren
džiamą reikšmę turi kainų ki
limo sustabdymas. O jas ga
lima prilaikyti tiktai tuo 

atveju, jeigu nebus keliami 
darbininkų bei tarnautojų atly
ginimai. Dar tiksliau būtų, jei
gu tie atlyginimai būtų ne 
periodiškai didinami, bet maži
nami. Visais atvejais reikia 
kuo greičiausiai jų kilimą sus
tabdyti. Dar geriau būtų, jeigu 
būtų įvedama atlyginimų kont
rolė ir, kaip yra nustatytas 
minimalinis atlyginimas, taip 
būtų nustatyta ir maksimali-
nio atlyginimo suma. Saky
sime, nėra gerai, kai vienas 
darbininkas per metus uždir
ba 6-8000, o kitas 30 - 60,000 
dolerių. Ar nebūtų geriau, jei
gu metinis uždarbis svyruotų, 
sakysime, tarp 10,000 ir 30,000 
dolerių? Būtų teisingesnis pa
skirstymas, o ir pinigų vie
niems ir kitiems užtektų. 

Sprendžiant atlyginimo 
klausimus, reiktų dar peržiū
rėti tarnautojų kadrus, ar kar
tais nėra per daug aukštus 
atlyginimus gaunančių dar
buotojų? Kalbama, kad tokių 
skaičių būtų galima sumažinti 
visu trečdaliu. 

LAISVĖS SALOS UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS 
JAV pasiuntinybėse Šeimininkauja bolševikai 

Veik visose pasaulio vals
tybėse JAV t u i i s a v u 

Streikas, kai vienos profesi
jos ar įmonės didesnis darbi
ninkų skaičius nutraukia dar
bą, s i ekdami d idesn io 
atlyginimo ar geresnių darbo 
sąlygų, yra, žinoma, didelis 
dirbančiųjų laimėjimas tikslo 
siekti. JAV-bėse streikai yra 
legalizuoti ir jie yra dažni. Ta
čiau ir juos riboja įstatymai — 
streikai turi būti legalūs, pozi
tyvūs. 

Mes visuomet stovime už 
darbo klasės interesus ir iš es
mės pritariame legaliems strei
kams ir tiems darbininkams, 
kurie streikus naudoja kaip pa
skutinę priemonę jų atlygini
mui padidinti, kai mažą atly
ginimą gaunąs darbininkas 
bei tarnautojas nori būti ge
riau atlyginamas. 

Tačiau negalime pritarti to
kiems streikams, kur labai di
delius atlyginimus gaunan-
t i e j i d a r b i n i n k a i bei 
tarnautojai, nežiūrėdami kraš
to bendrosios ekonomikos ir ki
tų darbininkų reikalų, nori iš
sikovoti, dargi nelegaliomis 
streiko priemonėmis, sau iš
skirtinai didesnius atlygini
mus. Turime galvoje pastaruo
ju metu JAV-bėse vykstantį 
lėktuvų aerodromų kontrolie
rių streiką. 

K a i p r a š o " C h i c a g o 
Tribūne", dabartinis mažiau
sias vieno kontrolieriaus meti
nis atlyginimas yra 20,000 
dol., o didžiausias 49,000. Al
gos vidurkis 33,000 dol. Taigi 
minėti kontrolieriai nėra varg
šai. Tiesa, jų darbas yra įtemp
tas, bet užtat gerai atlygina
mas. Ir štai dabar keliolika 
tūkstančių kontrolierių streiko 
būdu pareikalavo pakelti jų 
metinį atlyginimą 10,000 dol., 
o darbo savaitinį valandų skai
čių iš 40 sumažinti į 32 vai. (iki 
4 darbo dienų). Be to nori gau
ti aukštas pensijas ir visą eilę 
kitų brangiai kaštuojančių pri
vilegijų. 

Objektyviai vertinant, tai 
jau ne darbininkų, bet „aris
tokratų" streikas. Nei pre
zidentas, nei viešoji Amerikos 
nuomonė tokiam streikui ne
pritarė. Ir teisingai padarė. 
Streikai gera priemonė, bet rei
kia ir čia turėti ribas. Jei yra 
atlyginimo grindys (mini
mumas), tai turi būti ir jo lu
bos (maksimumas). Ar ne tiks-
l iau būtų, kad s t reiko 
priemonėmis dėl savo atlygi
nimo kovotų ne darbo "aris
tokratai", bet tie, kurie gauna 
mažiausius atlyginimus, saky
sime, lauko darbininkai, šla
vėjai, indų plovėjai ir į juos pa
našių kategorijų dirbantieji? 

Baigiant pastebėkime tai, 
kuo pradėjome. JAV-bių pre
zidento vidaus ir užsienio poli
tika labai gera. Bet ir Ameri
kos gyventojai turi būti geri. 
Kiekvienas atsisakykime kitų 
naudai bent dalelės savo gero
vės. Galvokime ne tik apie sa
ve, bet ir apie kitus, ypač ma
žai uždirbančius darbininkus. 

b.kv. 

pasiun
tinybes ir daugelį konsulatų. 
Daugeliui pavergtųjų už ge
ležinės uždangos šios pasiun
tinybės ir jų rūmai yra tikros 
"laisvės salos", kurios sim
bolizuoja laisvąjį pasaulį ir 
akivaizdžiai liudija, kad yra 
dar ir kitoks negu tik vergų 
pasaulis. Labai dažnu atveju 
šiose pasiuntinybėse žmonės 
ieško pagalbos ištrūkti iš ko
munistiško pragaro, susijung
ti su savo šeimomis arba bent 
pasiguosti kasdienybės var
gais. Ir ne kartą šių pasiun
tinybių rūmai ir jų tarnau
tojai šias pavergtųjų viltis 
pilnai pateisino ir įrodė demo
kratiško pasaulio žmonišku
mą. 

Visi dar gerai prisimename, 
kad savo laiku JAV pasiun
tinybė Budapešte nuoširdžiai 
priglaudė Vengrijos katalikų 
primą kardinolą Juozą Min-
dszenty. Tuo pačiu jis buvo iš
gelbėtas nuo mirties spren
dimo įvykdymo ar arešto. J i s 
JAV pasiuntinybės rūmuose 
išgyveno ištisą ketvirtį šimt
mečio ir iki pat mirties išliko 
gausios vengrų katalikų bend
ruomenės dvasios vadovu. 

Šiomis dienomis Olga Hru-
by, kuri yra religijos ir žmo
gaus teisių instituto direktorė 
New Yorke, paskelbė spaudo
je, kad jau trejus metus dvi Si
biro rusų šeimos gyvena JAV 
pasiuntinybės rūmuose Mask
voje. Tai yra Vashenkos ir 
Cmykhallovs šeimos — iš vi
so septyni asmenys. Šie sibi
riečiai, nebegalėdami pakęsti 
religijos persekiojimų ir tero
ro, jau 1960 metais nutarė emi
gruoti į vakarus. Šiam tikslui 
abi šeimos daugelį kartų ban
dė pasiekti JAV pasiuntiny
bės kurį nors atsakingą tar
nautoją ir bandyti sutvarkyti 
išvykimo reikalą. Tačiau kiek
vieną kartą jiem pavyko pri
eiti tik iki informacijos stalo, 
kurį tvarko rusų tarnautojai. 
O 1968 m. už emigracijos noro 
pareiškimą Vashchenko tėvai 
buvo suimti ir atkentėjo trejų 
metų kalėjimo bausmę. 

1978 m. visi septyni šių dvie
jų šeimų nariai drauge vėl nu
vyko į JAV pasiuntinybę dar 
sykį išbandyti savo laimę. Bet 
kai ir šį kartą rusai valdinin
kai jų neprileido prie pasiun
tinybės pareigūnų amerikie
čių, jie visi skubiai nusileido 
laiptais į pasiuntinybės rūmų 
rūsį ir amerikiečiams pareiš
kė, kad geruoju šių rūmų ne-
beapleis. Daugiau kelėjimo 
kančių kentėti aš nebenoriu, 
pareiškė Veshchenko. 

Ir taip jau daugiau kaip 

J O N A S DAUGĖLA 

1U00 dienų šie visi septyni pa
bėgėliai gyvena viename ma
žame pasiuntinybės rūsio san
dėlio kambarėlyje. Visi 
septyni turi tik dvi lovas. 
Amerikiečių pastangos juos 
teisėtai išgabenti į vakarus iki 
šiol buvo nesėkmingos. JAV 
pasiuntinybės rūmai yra lai
koma šios šalies nepriklau
soma teritorija. Tad šios dvi 
sibiriečių šeimos dar turi rū
muose išgyventi dvejus me
tus, kad galėtų priimti JAV pi
lietybę. O tada jau, manoma, 
jų išvykimui į JAV kliūčių ne
bebus. 

Šie laisvės saloje įsitvirtinę 
bėgliai savo likimu nesiskun
džia. Jie maitinasi drauge su 
pasiuntinybės tarnautojais ir 
gali laisvai vaikščioti bend
rose pasiuntinybės patalpo
se. Tik labiausiai jie skun
džiasi, kad juos kasdien 
persekioja ir terorizuoja pa
siuntinybės tarnautojai — bol
ševikai. Jie norėjo ir atlikti kai 
kuriuos ūkiškus pasiuntiny
bės darbus. Tačiau tam griež
tai pasipriešino tie patys pa
s i u n t i n y b ė s r u s a i i r 
amerikiečiai turėjo skaitytis 
su jų protestu. 

Pasirodo, kad trečdalis JAV 
pasiuntinybės Maskvoje tar
nautojų yra rusai. Visi jie yra 
KGB įstaigos parinkti, patik
rinti ir atitinkamai apmokyti. 
Juos šiam darbui pristato bol
ševikų saugumo įstaigos, o 
JAV mokesčių mokėtojams be
lieka tik apmokėti šiems rusų 
šnipams gerokai riebias ir nuo 
bet kokių mokesčių atpalai
duotas algas. Šioje laisvės 
saloje šie komunistų agentai 
šeimininkauja, kaip namie... 

Kiekvienas, kuris bet kuriuo 

reikalu ateina į JAV pasiun
tinybės rūmus, noromis neno
romis susiduria pirmiausia su 
šiais rusais, nes jie yra užval
dę pirmąjį pasiuntinybės rū
mų aukštą. Kiekvienas at
vykęs pirmiausia šiems rusų 
valdininkams turi suteikti vi
sas žinias apie savo asmenį ir 
pasakyti su kuriuo pasiun
tinybės pareigūnu jis nori 
pasimatyti ir nusakyti tiksliai 
pasimatymo tikslą. Jeigu šis 
asmuo yra atvykęs iš toliau, 
tai jis turi nurodyti tiksliai, 
kur jis yra apsistojęs ir duoti 
tikslų adresą. Ir tada dažniau
siai jam yra pasakoma, kad 
norimas pasiuntinybės parei
gūnas yra tą dieną labai užim
tas arba yra išvykęs ir yra pa-
s k i r i a m a k i t a d i e n a 
pasimatymui. Nesunku nu
spėti, kur patenka šios visos 
žinios, kai pasiuntinybėje 
pasibaigia darbo laikas. Daž
niausiai dar tą pačią dieną nu
rodytu adresu atvyksta jau ki
ti saugumo valdininkai. Jie 
labai dažnai tą pasiuntinybės 
svečią sugeba "įtikinti", kad 
jam nėra jokio reikalo gaišinti 
JAV pasiuntinybės pareigūnų 
laiką. O dažnu atveju šis as
muo staiga dingsta be žinios 
arba atsiduria kalėjime ar iš
trėmime. 

Šia tvarka įsitikinti turėjo 
progą ir mūsų lietuvis di
sidentas Romas Giedra. Jis 
1977 metais atvyko į JAV pa
siuntinybę Maskvoje ir norėjo 
sutvarkyti savo išvykimo į 
JAV dokumentus. Savo iš
gyvenimus jis labai smulkiai 
papasakojo Clevelande Ameri
kos lietuvių kongreso sve
čiams ir atstovams. Savo kal
boje, be ikitko, jis sakė: 
"Nuvykęs į JAV pasiuntiny
bės rūmus Maskvoje aš labai 
buvau pritrenktas, nes sek-

IZRAELIO 
EKONOMIKA 

ADOLFAS BALIONAS 

Septyni sibiriečių šeimos nariai jau daugiau kaip 1000 dienų 
gyvena pasislėpę JAV pasiuntinybės rūmuose Maskvoje 
Pirmoj eilėj: Liuba ir Linda Vashchenko, Tomofey 
Chmykhalov, Lilia Vashchenko, antroje eilėje: Peter ir 
Augustina Vashchenko ir Lilia Vashchenko. 

Izraelio valstybė, įkurta 1948 
metais, savo teritorijos dydžiu 
ir gyventojų skaičiumi panaši 
į Lietuvą. Šiuo metu Izraelio 
valdžia administruoja 89,300 
kv. kilometrų plotą su 3,3 mili
jonais gyventojų. Lietuvos teri
toriją sudaro 65,200 kv. 
kilometrai ir 3,2 milijonai 
gyventojų. Bet čia panašumas 
ir baigiasi. Kuriantis Lietuvai 
kraštas buvo sugriautas ir api
plėštas. Rusai, pasitraukdami 
iš Lietuvos 1914 m., išvežė 
viską, ką galima tik buvo iš
vežti. Okupantai vokiečiai 
paėmė iš krašto viską, ką tik 
galima buvo paimti. 1918 
metais atkurta Nepriklau
soma Lietuva, išskyrus vokie
čių markių paskolą ir Amerikos 
lietuvių giminėms siunčiamų 
dolerių, iš nieko jokios finan
sinės p a r a m o s n e g a v o . 
Lietuvos ekonominė gerovė 
buvo atsiekta pačių lietuvių 
pastangomis ir darbu. Po An
tro pasaulino karo Lietuvai 
padarytų nuostolių taip pat 
niekas neatlygino. 

Visai kitaip klostėsi ekono
miniai reikalai Izraelyje. Nuo 
Izraelio valstybės įkūrimo ligi 
šiol. JAV vyriausybė pašal
pomis ir paskolomis suteikė 
Izraeliui 17 milijardų dolerių. 
Be to, Izraelis kasmet iš Vokie
tijos gauna 439 milijonus 
dolerių reparacijų nac ių 
aukoms. Pasaulio žyda i 
kasmet Izraeliui aukoja 970 
milijonų dolerių. Pagal JAV 
užsienio valstybėms remti 
programą, Izraelio ekonominei 
paramai šiais metais paskirta 
800 milijonų dolerių ir karo rei
kalams vienas milijardais 
dolerių. Prezidentui Carteriui 
tarpininkaujant, Camp David 
sudarytoje taikos sutartyje 
tarp Egipto ir Izraelio, JAV 
vyriausybė pažadėjo apmokėti 
3,2 milijardus dolerių Izraelio 
kariuomenės pasitraukimo iš 

retoriate radau tuos pačius 
čekistų veidus. Moterys, ku
rios ten dirba, kaip man vė
liau paaiškino konsulas, yra 
saugumo agentės. Paklausus 
apie mano išvykimo galimy
bes į JAV, jos man labai gru
biai atsakė, kad dokumentų 
sutvarkymas užtruks dar ke
lis mėnesius laiko. Gavęs to
kią pamoką, aš supratau, kad 
Amerikos teritorijoje — pa
siuntinybės rūmuose bolše
vikų saugumiečiai susisuko 
savo lizdus. Blogiausia yra 
tai, kad amerikiečiai tai žino ir 
nieko nedaro šiai padėčiai pa
keisti". 

Sinajaus dykumos išlaidas. 
Nepaisant šios milžiniškos 
paramos iš svetur.Izraelio vals
tybė turi ekonominių prob
lemų. Didžiausią problemą 
sudaro biudžeto ir užsienio 
prekybos deficitai. 1980 metais 
biudžetas suvestas su 16,8 mili
jardų Izraelio svarų deficitu, 
kuris padengiamas Centralinio 
banko paskolomis, sukeliantis 
infliaciją. Iš bendro Izraelio 
biudžeto daugiau kaip du treč
daliai skiriami kariuomenės 
išlaikymui ir procentams už 
užsienio paskolas mokėti. 
Užsienio prekyboje Izraelis 
pereitais metais importavo 
prekių už 7,5 milijardus dolerių 
ir eksportavo už 4,3 milijardus. 
Defecitas 3,2 milijardai dolerių 
y ra a p m o k a m a s užsienio 
paskolomis , kurių suma 
kasmet auga 10%. Kad sumaži
nus užsienio prekybos defici
tus, Izraelis pastaruoju laiku 
s t eng ias i plėsti pramonę 
vietos, o ypač eksporto reika
lams. Neturėdamas turtingų 
gamtos resursų ir ribotą skai
čium darbo jėgą, steigiama 
daugiausia precizinės tech
nikos reikalaujanti pramonė, k. 
t.: elektroninė gamyba, chemi
jos, vaistų, deimantų apdir
bimo ir t.t. Dėl didelių pastangų 
pramonės ir žemės ūkio srityse 
Izraelio Tautos ūkio produktas 
kasmet auga 10%. Dabar šis 
procentas sulėtėjo, bet 1979 
metais TUP siekė 12,8 mili
jardus dolerių, kas sudaro 3,470 
dolerių pajamų vienam gyven
tojui. Tai gana aukštas procen
tas. Prie Izraelio pramonės 
augimo žymiai prisidėjo 
didžiausios Amerikos korpora
cijos. Beveik visos korporacijos 
turi savo skyrius, fabrikni^^ 
kitokias investacijas IzraelyW 
Pavyzdžiui, IBM, MoteroiavK, 
American Can Co., Baxter 
Lab., Monsanto Co., CBS, 
Hilton Hotels Cor., Coca-Cola 
ir t.t. 

Izraelio ekonomiją ypač 
slegia įtempta politinė padėtis 
Artimuose Rytuose, karo stęvis 
su arabų kraštais, reikalaująs 
leisti mi lž in iškas sumas 
ginklavimo reikalams. 

DARBIECIAI 
KVIEČIA RUSUS 

Britų Darbo partijos vykd. 
komitetas nutarė pakviesti į 
šių metų partijos konferenciją 
stebėtojais Sov. Sąjungos ir 
Kinijos komunistų partijų 
atstovus. Tuo pat laiku bus 
pakviestos penkios ar šešios 
disidentų grupės iš Sov. Sąjun
gos ir Rytų Europos. 

ATOLAS -
KORALU SALA 
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— Jūs lavonus padarėte gyvais, — pasakė Janis 
Milts. 

— Paveskite tokio pobūdžio tekstus rašyti lavo
nams, — ji sarkastiškai atkirto. 

Latvis dirbtinai sukikeno. 
— Manekenas nori valdyti ekraną, — nuodingai 

perpasakojo ji dialogą su Janiu Milts. 
— Manekenas, bet gražus manekenas, — pasakė 

Girinis. 
— Kada mes sėdėjome prie kavinės stalo, aš 

buvau sunėrimus, — pasakė Beverly, — tu stebėjai 
manekeną nuo kojų iki garbanų. Maniau, esi įsimylė
jęs. 

— Galiu įsimylėti, — atkirto Girinis. 
— Tu? Manekeną? Cha cha! — nusijuokė Beverly. 

— Mylėti manekeną gali tik manekenas. 

Tuo tarpu vietos televizinės stotys vis dažniau 
rodė baldų koncerno skelbimus. Tuose skelbimuose 
Lora vis gyrė dryžuotas lovas. Dėjo ant lovos dangalo 
savo dailius, aistringus pirštus ir kuždėjo su atodūsiu 
iš krūtinės gilumos: „Geriausia iš geriausiųjų". 

Ekrane rodėsi krautuvės pavadinimas. 
Girinis neiškentė ir paskambino Feliksui Rikan-

tui — Loros reklamos užtvindė ekraną. Kur tik mario 
akordai, kur tik lovos, ten būtinai stovi Lora ir kuž
dančiu atodūsiu giria tuos baldus. 

— Nei žodžio apie tai Vingrai, — suriko Feliksas. 
— Tabu, tabu! Jų santuokos skelveldros pusto keturi 
vėjai. Vingra pardavė namą. 

— Neseniai buvau sutikęs Lorą, — pasisakė 

Girinis. 
Jo lūpose Loros vardas skambėjo puošniai, kaip 

kino žvaigždės sinonimas. 
. — Kalbėjai su ja? 

— Bendrybėmis. 
— Kur sutikai? 
— Universitetiniame diskusijų klubelyje. Ten 

susirenka mėgėjai ieškoti teisybės ant žemės ir savo 
dūšioje. 

— Kaip ji prie tokių? 
— Per vieną dalyvį. Toks latvių poetėlis Janis 

Milts. Galingas reklamų firmos verteiva. Tina pozuo
ja jo reklamose. 

Feliksas rūpestingai perspėjo: 
— Ničnieko Vingrai. Vargšas mano bičiulis. 

Atrodo, jis tikrai išvažiuos į Arabiją. 
— Pavydžiu, — pasakė Girinis. — Eina gandai, 

tenai galima visą haremą išnuomoti savaitei, 
mėnesiui, kiek pinigų kišenėje. Ir žinai, tame klubelyje 
sutikau Vincą. 

— Tėvas rūpinasi, kur jis dingęs? 
— Niekur nedingęs. Sėdėjo, tylėjo, tylėdamas 

išėjo. 
— Gerai, kad tyli, — nusijuokė Feliksas. — Tyla 

gera byla. Vincas, bendrai, nemėgsta burnos aušinti. 
— Prakalbės, kada bus misionierius, — pasakė 

Girinis. 
Abiem buvo juokinga: ketina jaunas vyras būti 

šventeiva! 
— Skubu, — pasakė Girinis. 
— Kur? 
— Prie ekrano. Tuoj, tuoj Lora čiupinės savo 

lovas... 

Vincas Rikantas buvo gerai pažįstamas su Ipolitu 
Giriniu. Tačiau, kada Girinis ir Beverly, kažin kaip 
pompastiškai pasirodė „Alfa, Omega, Vita" klubo 

seminare, Vincas keistai ir įtaringai pažiūrėjo į tą 
porą. Jis nutarė nesusitikti su Giriniu, nes jis su asis
tente, po diskusijų. Pasinaudojęs podiskusiniu šur
muliu, kada visi kėlėsi iš vietų, Vincas skubomis, ne 
slaptomis, išsmuko koridoriun. J is išsigelbėjo nuo 
susitikimo su Giriniu. 

Vincas stebėjosi Girinio palydove. Per klubą jis 
pažino ir Beverly, laikė ją mergaite. Girinį gi jis laikė 
„vyresnio amžiaus vyru". Girinis buvo apie tris
dešimt penkerių. Kaip toks gali suktis prie jaunos mer
gaitės? Vincas žinojo iš Girinio pasigyrimų apie jo 
įvairius kazanoviškus epizodus, kada pasakodamas 
Girinis neieškojo švelninančių žodžių. Vincas nemėgo 
Girinio, sutikdavo jį pas savo brolį, negalėjo priprasti 
toleruoti Girinio gyvenimo filosofijos. Girinis įdomus 
ir atgrasus tipas. 

Labiausiai jis nemėgo Girinio dėl jo kalbėjimosi 
būdo. Visad jis apipila žmogų savo „kodėl?*', „dėlko?", 
„kaip?" ir tie klausimai kankina, kaip į kūną smei
giamos adatos. Kartais Girinis mokėjo apsimesti, 
provokuoti, pritarti kito nuomonei, net sutapti su ja. 
Kad tik, kad tik bendrakalbis būtų atviresnis ir prasi
tartų. 

Vincas labai bijojo, kad beklausinėdamas šio bei 
to Girinis privers jį prasitarti plačiau ir atviriau, kaip 
jis pats norėtų. 

Kartą jiems nutiko ilgėliau vaikščioti parke, kuris 
milžinišku ratu supo universitetinį miestą. 

Buvo ankstyvas pavasaris. Diena, kaip dažna, 
vėjuota. Šimtamečiai, tirštai šakoti klevai ir 
sikamorai, vos beapžėlę pumpurais, ošė dusliais fago
tais. Vienas labiau į aikštę prasikišęs milžinas savo 
šakų mojavimais elegantiškai dirigavo kitų milžinų 
duslų dūdų orkestrą. Vėjas! Geras vėjas valdingai 
nupūtė kelias dienas gulėjusias miglas: i i parko, i i 
nuotaikų. 

(Bus daugiau) 
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MOSU KOLONIJOSE 
Lavvrence, Mass. 

LIETUVIU PAMALDOS 
Į 

Gegužės 3 dieną netikėtai pa
tekome į Lawrence, Mass., pirmą 
kartą esant šiame šiaurės rytu 
miestelyje. Nuo senu laiku labai 
gerai buvo žinoma, 'kad čia yra 
Sv. Pranciškaus lietuviu kataliku 
parapija ir lietuviu tautiškoji pa 
rapija. Pavažinėjęs po miestelį 
žiūriu, kad tai lietuvių kat. para
pijos bažnyčia. Atpažinau iš nuo
traukų, kurias aš buvau matęs. 

Tikrai buvo staigmena, nes bu 
vo 9:45 valandą rytą ir tuo me
tu lietuviškos Mišios.. Žmonių 
apie 30, vargonų nei choro ne
girdėti, išėjęs kunigas laikyti Mi
šių užgiedojo Pulkim ant kelių, 
pritariant Mišių dalyvams. Baž
nyčia labai gražiai išdažyta, šva
ri, jauki, tikrai traukia prie mal
dos. Garbė parapijos klebonui ir 
para piečiams. 

Norėčiau čia savo ir žmonos pa 
dėką išreikšti parapijos klebonui, 
kad taip toli nuo namų galėjome 
dalyvauti lietuviškose Mišiose, 

kunigas atvažiuoja pamaldų at
laikyti. Lawrence yra senas Nau
josios Anglijos industrijos miestas, 
seni fabrikai, namai, bet gatvės, 
palyginus su kai kurių New Jer 
sey miestų, labai švarios ir na
mai, nors seni, bet užlaikyti ir su
tvarkyti. K. 

Lemont, 111. 
ILGIAUSIŲ METŲ 

DOMININKUI MISIULIUI 

Lemonto Balfo 28 skyriaus val
dybos pirm. Domininkas Misiulis 
visada rugpiūčio mėn. švenčia sa 
vo vardadieni, na o šiais metais 
atšventė ir gimtadienį, nes su
laukė 65 metų amžiaus. 

Rugpiūčio 2 d., sekmadienį, po 
lietuviškų Mišių De Andreis baž
nyčioje, gana didelis būrys — ke 
lios dešimtys Domo ir Ados drau
gų bei draugių susirinko jų na
muose pasveikinti sukaktuvininką 
ir kartu su juo atšvęsti jo šventę. 

Atvykusiais svečius šeimininkai 
nuoširdžiai priėmė, pavaišino 
įvairiais valgiais r gėrimas. Vi
sus svečius išvardinti būtų labai 

žeikių stoties viršininko .padėjėju. 
Atvykęs į JAV mėgino verstis 

prekyba, bet po kelerių metų ap
sisprendė pasukti vėl į geležin
kelius. 

Bene prieš penkiolika metų la 
bai gražiai įsikūrė Lemonte. 

Ilgiausių metų, Domai 1 

ATOSTOGAUJA HENRIKAS 
NAGYS 

Sio mėnesio pradžioje iš Kana
dos Lamontan atvyko poetas dr. 
Henrikas Nagys. Jis čia atostogas 
praleis kartu su savo senute 
mama, broliu Martynu, seseria 
poete Zinaida Katiliškiene. Ža
da pabūti čia visą mėnesį. 

Andrius Laukaitis 

CLASSIFIED ADS 

Ini. Antano ir Marijos Rudžių sodyboje prie kryžiaus susitiko Ieva Kas-
niūnienė, Ona Kavaliūnienė ir Jonas Kavaliūnas — Vasario 16 gimnazijos 
direktorius. Nuotr. V. Kasniūno 

kad dar lietuvių kalba nėra nu- sunku, pažymėsiu kad buvo žy-

Rotariečiai M. A. Rudžiu ūkyje 
Lietuviška viešnage — politika ir kultūra 

Rodos, dar taip neseniai iš vi- Skanu, gardu, visi gyrė maistą ir 
so pasaulio suvažiavę Rotary klu- apspitę Mariją Rudienę prašė re-
bo atstovai vyko dienos viešna- ceptų. Lietuviškos virėjos knygos 
gei į Rudžių ūkį lietuviškoje ap- greitai išgaravo ir vienas kitam 
linkoje praleisti dieną, į malonią pažadėjo išrašų, nuospaudų. Prie 
viešnagę, kurią rodė televizija, mūsų stalo sėdėjo keli kiniečiai ir 
apie kurią rašė spauda. Po to se- japonai. Jie nelaukdami dalinosi 
kė svečių šeimininkams parašyti maisto paruošimo receptais, juos 
laiškai, jų buvo keli šimtai. Visi nusirašydami, 
laiškuose minėjo Lietuvą, lietu- Išsisklaidė debesys, sužėrėjo sau 

stumta j šalį arba visiškai paša 
linta iš mūsų lietuvių bažnyčių. 

Pravažiavome ir pro lietuvių 
tautinę bažnyčią, bet dėl laiko 
stokos negalėjome aplankyti. Te
ko nugirsti, kad savo lietuvio k.. -
nigo neturi, o tik lenkų kilmės 

M1SCELLANEOUS 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
k t. plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. I automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
...•imni.iiiiiiiiiiniuimnni.ui.tii...•.», 

Gyvenimas —panašus į ugnį: 
prasideda dūmais ir baigiasi pele
nais. 

Arabų priežodis 

R U M M A f i E S A L E 
Furniture, stereos, TV, clothing, 

books, toys, e t c 
SKOKIE CENTRAL CONGREGATION 

5050 Main St. — Skokie, I1L 
Sat., Aug. 15 — 9 P.M. to 11:30 P.M. 
Sun., Aug. 16 — 9 AM. to 4 P.M. 

mių visuomenės veikėjų, užiman
čių vadovaujančias pareigas lie
tuviškoje veikloje, na ir profesio
nalų. Iš to matyti, kad Domas ir 
Ada yra lietuvių gerbiami ir ver-
•inami. Svečiai pasveikinę Domą, 
• ndrai jam sudainavo "Ilgiausių 

me^yT. SŪVV !i**sma ir smagu, 
bet apie penktą vai. dangus apsi-

dainų pynę, papuošdamas lietu- Į i a ukė, pradėjo smarkiai lyti. Visus 
viškų operų arijomis. Kai Marija i svečius nuvijo nuo stalų į pastogę. 
Rudienė kalbėjo apie lietuvių dai I Vieni, pabūgę lietaus, išvyko į na-
nas, dainų šventės, lietuvių ope- m u S i k i t i , Į j į , , j didelį erdvų 
rą, daug kas pareiškė norą jose. j u n a m ą į t e n ^ j i g a i s u D o m u 
dalyvauti ir prašė informacijų į šventė jo šventę. 

PACKAGE EXFRESS AGENCY 
MARIJA NOREIKIEN* 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Kabai pageidaujamo! fferos rūšies 

prekgs. Maistas 13 Europos s&ndilU? 
2K08 W. «9th St., Chicago. m . 6002* 

Tel. 925-2787 
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Lietuvos atsiminimai 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PABGELS E X P B E S S 
2501 W. 69th St, Chicago, IL 00629 

SIUNTINIAI | UETUV4 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUiUlllllIllUIIIIIIIIIIII 

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

Telef. — WA 5-8063 

IŠNUOMOJAMA — POR KENT 
iŠNUGM. kambariai Buitie VaMuVič-
teje, Beverly Shores, Indiana. 20 dol. 
ir daugiau Į savaitę. Galimybė naudo
tis virtuve ir TV. Gera vieta atosto 
goms. Pusė mylios nuo paplūdimio. 

Skambint (219)—874-7134 
— — — — — — — — — • — — — • — • 

ISSNUOM. 3-jų miegamųjų 
72-ra ir Kedzie apyl. Su baldais arba 
be baldų. Naujas 2-jų maš. garažas. 
Savininkai išvažiuoja į užsienį. Viso 
namo baldai taip pat parduodami at
skirai. Telef. 778-5152. 

I Š N U O M O J A M A S 
CONDOMINIUM - BUTAS 

Ft. Myers, Florida, Estero Island — 
Gulf Side. Naujas butas. Pilnai apsta
tytas. Skalbiamoji ir džiovinimo ma
šinos. Patalynė ir rankšloščiai. Mau
dymosi baseinas. Vasaros kainomis 
išnuom. iki gruod. 1 d. Kreiptis ang
liškai j savininką vakarais ir savait-
galiais 

TEL. 

R E A L 

312—239-7969 
™ ' ' 

E S T A T B 

73-čia ir Rlchmond — 6 kamb. (3 mie-

apie ateityje įvykstančius jų pa
statymus. Programos įtarpuose 
Marija Rudienė kalbėjo apie da 

vius. Kai kūne is jų džiaugėsi ma- les spinduliai. Prasidėjo lietuvis- Lietuvos padėtį ir paverg 
tę mažytę Lietuvą, to gražaus 
krašto dalelę, pažinę lietuvius, ga 
vę lietuviškus suvenyrus. 

J į kartą į Rudžių ūkį suvažiavo žus, sidabrinis Marijos Rudienės 

kos kultūrinės dienos programa, 
apvainikuota pavergtų tautų mi

tas tautas. Buvęs Tautinės Kini-
nėįimo mintimis. Pasigirdo gra- j o s generalinis konsulas, kuris sa

kėsi stebėjęs Pavergtų tautų die-

CMcagos Rotary klubo nariai; balsas, kuris dešimt mėty žavėjo 
per 300 svečių. Jiems buvo pasiųs- > "Forumo" radijo klausytojus. Šu
tas tautiniais raštais papuoštas 'glaustai ji supažindino klausyto-
pakvietimas, kviečiąs į lietuvišką \ jus su Lietuvos istorija, jos kultū-
kultūrinę dieną, paminint, kad ši ra ir pristatė tautinių šokių gru-
viešnagė seka Rotary klubo tarp- pę "Suktinis", vedama Nijolės 
tautinės konvencijos atstovų Pupienės, kuri svečius supažindi-
vijŠnagę, įvykusią čia prieš me-; n o s u kiekvienu šokamu šokiu, 
tusv Programoje numatyti tauti-: Vasaros atostogų įkarštyje Nijo 
niai šokiai, dainos, muzika. Sve
čiai bus vaišinami lietuviškais 
patiekalais ir galės linksmintis 
Šokdami lietuviškus "square" šo-

!ei Pupienei šokiu grupę teko su
daryti "pasiskolinant" šokėjus iš 

nos minėjimu, savo kolegoms 
kalbėjo, kad ši diena, šis čia pra
vestas minėjimas buvo labai įspū
dingas, ryškus ir spalvingas. 

Pavakaryje skambėjo lietuviš
ku ratelių dainų garsai, amerikie
čiams nematyti mūsų "sąuare" 
šokiai. 

Saulei leidžiantis sugrįžo išsis
klaidę debesys, lyg rodos leidę 
dienos kultūrinę programą už
baigti, ir vėl ėmė lyti. Visus sve-

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 
Kas šeštadieni 1S WEVD Stoties 
New Torke nuo 8 iki 9 vai. 'vakaro 
97.9 nieg. FM. 

Direkt. DR. JOKORAS STUKAS 
234 Sunlit Drive 

Watchung, N. J. 97060 

TeL — (201) 753-5630 

Nors Domas jau švenčia savo 
65-tąjį gimtadienį, atrodo dar la
bai žvalus, stiprus, pilnas energi
jos ir judrus — darbštus. Neis-
kundžia nei sveikata. Šiuo metu 
dar neplanuoja pasitraukti iš dar
bo pensijon. Domas ne tik JAV, 
bet ir Lietuvoje dirbo geležinke
liuose. Pradėjęs jaunas buvo pa
siekęs atsakingų pareigų. Buvo Ma i m i l l l I l i m i n M l u w l l t t l , ,„„„j„nill 

kius — ratelius, palydimus daina. 
Svečių priėmimui, pagal Rudžių 
nuoširdų svetingumą, jų nuožmų 
lietuviškumo kėlimą, viskas iki 
smulkiausių detalių buvo suma
niai suplanuota. 

Debesimis nuklotas dangus iš-
silijo Sci pirmos valandos. Po pie
tų sodybon sugūžėjo Rotary klu 
bo nariai su žmonomis. Svečių 
tarpe daug žymių visuomeninin
kų, politikų, kultūrininkų, ekono 
minio gyvenimo vadovų, kurie su
daro Rotary klubo elitą. Pirmiau
sia grupėmis susiskirstę, svečiai 
apžiūrėjo lietuviško dvaro pasta
tus. Namai išpuošti tautinio me
no kūriniais, darbais, tautodaile, 
jų tarpe daug muziejinių vertybių. 
Po to, kiek pasivaišinę, vieni nu
ėjo į ežerėlį pažvejoti, kiti važinė
josi šieno vežimuose, apžiūrinėjo 
gražią sodybą, lietuviškus darže
lius, arba įniko į sportinius žaidi
mus. Pirmaujančių laukė prizinės 
dovanos. 

Vaipinėįe suskambėjo varpas 
kviečiąs pietų. Dabar visi vaišino
si lietuviškos virtuvės maistu, ku
ri paruošė Danutė Kurauskienė. 

keliu grupių. Kai jaunimas suži- - -
nojo, kad jie kviečiami reprezen- č, ius W ? » n a m o "etuviški van-
tacijai, mielai sutiko pasirodyti d e n s l a š e l i a i ' P r i m e n a - L i e ^ 

lietuvius bei Matiją ir inž. Anta
ną Rudžius, kurie visados eina, 

niai šoko, lyg būtų vienos grupės I v e i k i a> d i [ b a aukftai i 3 t ė l « m u -
- _ | sų trispalvę. Sakome iki pasi-

gi plojimai. Susirinkę svečiai įvai- j " J " " v
R u d ž i a m s ' žiūrime į ple 

riaušių tautybių atstovai, gėrėjosi i vėsuojančią 
mūsų tautiniais šokiais. """ 

su savo tautiniu menu amerikie
čiams. Džiugu, kad jie taip dar-

šokėjai. Šokius lydėjo griausmin-''. s u 

Po to mūsų žymusis solistas Al
girdas Brazis padainavo liaudies 

lietuvišką vėliavą, 
nusilenkiame mūsų pakelės laukų 
kryžiui. 

Vytautas Kasniūnas 

Gražios dovanos mažiesiems 
P L O K Š T E L E S 

ZUIKIS P U n a S . Autoriai — Vytė nemunėlis, Stasys Džiugas, 
Janina Narūne, Jurgis Gliaudą ir ki t i . Įgrojimas: Šarūno 
Peckaus. Atlieka Grigaitytės, Tijūnėliai, Venclovai. Kaina $6. 

ANTRIEJI ŽIRGELIAI Birutė Pūkelevičiūtė. Pasakos, dainos 
ir muzikinė palyda •— Faustas Strolia. Kaina $5.00. 

PASTABA: 
Užsakant plokšteles reikia pridėti $1.00 persiuntimo 

išlaidom. Užsakymus siųst i : 
"DRAUGAS", į5įS W. 6Srd St.f Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

VEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, I1L 60632, tel. 927-5980 

iililllllilllllllllllllllllllllllllllllllliuiliiiii 

M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
4259 S. Maptavood, tel. 254-7450 

Taip pa; daromi VERTIMAI. 
GIMINIU išltvUttmai. pUdoml 
PILIETYBĖS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiiiiimnntnnniiiniiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiii 

V A ' L ' O M E ~ 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visu rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel - RE 7-5168 

gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas. 
Didelis ir gražus kiemas. $48,000. 
72-ra ir YVashtenavv — 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 West 6Srd Street 

TeL 436-7878 

• • • - • • • - • -» - • i * m • • • -• • * 

10% — 20% — SO% pigiau mokėsit 
nž apdrauda nuo agnies Ir automo-
billo PAS mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208y2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

Meškeriotojai ant tiltelio 
Rudžių ūkyje 

l 

V I N C Ą S P I E T A R I S 
A L G I M A N T A S 

I s t o r i n e a p y t a k a 
Pirmoji i r antroji dalis. V-tas leidimas. 

Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos leidykla, 
Chicago. 1978 

Didelio formato. 544 pusi., pusiau minkšti viršeliai. Kai
na su persiuntimą $9.91. Blinojaus gyventojai prideda 45 
e t taksų. 

Užsakymus s iųs t i : 
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street , Chicago, UI. 60629 

^ 

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

ALBIN BANYS, Telef. 447-880* 

J> 

iiiiiiiiiimiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiim 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376. 1882 arba 876-5996 
iiiiuimiuiiiiimmtiiimiiMiiiiiiiuiiiiiii 

iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuir 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
. . . 

Draudimas — Valdymas . 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2238 
HHIIIIIIMIHIIMUMIIhlllllllMlllllllllHIIIII 

83rd and Kedzie 
Great price and locatlon. 

Immaculate 5 room brick Georgian. 
Original owner. By appointment. 

460-6282 or 599-9166 

lllllllllllllllllllltniiniliuill _ 

RADIJO PROGRAMA į į 
Seniausia Lietuviy Radlc programa 

Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN. 
13S0 banga, veikia sekmadieniais nuo 
b00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 

valiausių, pasaulinių Žinių san-
ir komentarai, muzika. daino< 

Magdutė> pasaka. Sią programą 
Steponas Ir Valentina Minkai 

reikalais kreiptis j Baltic Flo 
— į&ių bei dovany krautuvę. 

908 E Broadway So. Boston Mass 
0 1 3 7 . Telefonas ?6B^489 Ten pat 
ĮSSSSssasl dlenraltis "'Dreugas" ir ra-
rlte dideli pa«<rlnktm» ti«»tuvi<VTj kny- į S 

W- I 
swiwttntiMiHiiiiiuiuiuiiittiiiiiitiiiiit 

MIMnMUini1IIIIIIIIMIIMIIIllWIHIIinilllllllUtNMHIIIIHIt1lllllllllr1IIIIIIIIIIIIMIIHIII' 

ALEKSANDRAS STULGINSKIS I 
A T S I M I N I M A I Į 

Spaudai paruošė a. a. JONAS RAČKAUSKAS (1903-1979) | 

Aleksandro Stulginskio knygų serijos 1 
redaktorius J. A. RAČKAUSKAS, PhJ). | 

Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas su Dr. Jono s 
ir Dr. Aldonos Juozevičių parama. Spaudė M. Morkūno s 
spaustuvė. Knygos kaina su persiuntimu $12.86. I 

Užiakymui siųsti: DRAUGAS. 4545 W. 63rd St, i 
Chicago. H 60629 I 

Dlinois gyventojai d a r prideda 72 e t valstijos mokesčio. I 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>š 

I L A I S V E T A I P P A T | 
Į P A R E I G O J A S 

Ar mes atliekame latsris pareigą savo tautai? E 
Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent j 

pridedami $5.00 įstojimo mokesčio. Jokiu kitų mokesčių nerei
kės, išskyrus ui pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. 

i 

Klubas siunčia savo nartams Informacijas apie naujai ii 
leidžiamas knygas. 

Ui $5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, 
mes galūne per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS
VĄ LIETUVIŠKA KNYGA. Ui tai mes gausime pasirinkti vi
sus Klubo leidinius trečdaliu pigiau. 

Rašykite prie pirmos pragos: 
LfETUVUKOS KNYGOS KLUBUI 

lllllllllllllllti? 

iiiiiiiiiimiiiimiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2846 W. 69 SU tel. 776-1486 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiuiiiiuiii 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias vizi
tines korteles. 

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

PARDUODAMAS S KAMB. MCR.. 
NAMAS, l i / 2 SKLYPO. 

Apylinkėje 71-os ir Rockwell. Nau
jas centr. pečius. įrengtas rūsys. 2-jų 
maš. garažas. $45,500. Skambinti 

585-2172 ARBA 925-5519 

MICHIGAN — NEW BUFFALO, 65 
mylios nuo Chicagos, parduodamas se
nesnis švarus apstatytas 2-jų miega
mų bungalo. Pilnas rūsys, gražus kie
mas užpakaly. Turi parduoti. $22,500. 
Century 21 — Ritter A Heinz, 211 E. 
Buffalo St , New Buffalo, Mlch. 49117, 
TeL 61«—4S9-3950. 

iiiiimfnmiiiiiiiiiiiiiiMiiMiiiiiiiiiiiiiHiii 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

D ft M E S 1 Q 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

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

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

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

DRAUGAS, 4545 W. SSrd § t . 
Chicago, IL 69629 

Perskaitę "Drangą** dttokita 
jį kitiems pasiakaJtytl. 

http://�imni.iiiiiiiiiiniuimnni.ui.tii


Lietuvių dienoje Kennebunkporte, Me., šoka Bostono tautinių šokių grupė vadovaujama Ivaškienės. 
Nuotr. Vyt. Maželio 

ropos, Australijos ir kitur. Taip 
pat kitataučiai — vietiniai ir iš 
toliau pravažiuojantys. Kitatau
čiai sužino, kad Lietuva jau XIII 
a. buvo vienalytiška, stipri vals
tybė, kai Italija ir Vokietija tik 
XLX amžiuje tapo jungtinės — 
vienalytiškos. Įsikala keletas lie
tuvišku vardų. Sužino, kad lietu
viai buvo paskutiniai Europos pa 
gonys ir kodėl. Kad Lietuva kele
tą šimtmečiu laikė balansą Euro
poje, gindama Vakarus nuo toto
rių, o Rytus nuo kryžiuočiu, dėl 
to save sunaikino karuose. Tą 
vaidmenį vėliau perėmė Britani
ja. Pilaitė galėtu dar daugiau pa
sitarnauti mūsų reikalams. Bet 

Pilaitė miškelyje, tolėliau nuo ' 
seselių sodybos. Apylinkės paaug- . 
liu daug metų ji buvo "atakuo- j 
jama" slaptai: įsibraudavo į vidų, t 
padarydavo žalos. Tekdavo kele- i 
ta Vartii ryfr m p t i K n a n i a i A£>ti iš- l 

muštus langų stiklus. Sykį pavo. Į 
gė iš Punsko parsivežtą 80 metų I 
senumo geležinį liaudies meistro; 
kryžių. Laimei policija jį surado,: 
ir dabar jis laikomas kun. Ylos! 
kambaryje — nebe pilaitėje. Ša-; 
Ha pilaitės prieš ketvertą metų įsi į 
kūrė dr. Juozas Kriaučiūnas (jo 
sklypas rubežiuojasi su pilaitės 
sodyba). Dabar jis žiūri, kad abi 
sodybos būtų švariai ir gražiai už
laikomos. Jam įsikūrus, pusber 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. rugpiūčio men. 13 d. 

ĮDOMYBĖS PUTNAMO SESELIŲ VIENUOLYNE 
Putaamo lietuvaičių vienuolynas — ramybes šaltinis 

visiems 
P. MIKŠYS 

(Pabaiga) 

Reakcijos ir atgarsiai. 

I įspėjo: neliesk rankom akmenų, 
! nes prilips. Ir prilipo visom trim 
' savaitėm. Išmanus vyras skubėjo, 

Lankytojai ir stebėtojai klau- į kad spėtų padėt neįgudusiam sta-
sinėdavo, koks Mindaugo pilies: tytojui tą sunkų darbą įveikti, 
planas čia naudojamas. Jokio pla I Pasidarėm formas — išpylėm ce-
no neturėta. Netgi nesitikėta, kad Į mentinius (virš langų ir durų) 
pradinė mintis išsivystys į tokį pa-; sutvirtinimus, tada dejom specia-
statą Abejota, aar ištversim, ar kas Į liūs, vientisus ilgesnius akmenis 
gerai išeis. Dėl to vengta rekla-, kurie atsiremtų į cementinį lie- į d j e n ą > rudenį ar lengvą žiemą, 
mos. Kai sykį iš Rochesterio at- Į dinį... Pasidarė nemaža mobiliza, tekdavo krauti tuos stulpus. Ir jų 
vyko žurnalistas Ant. Sabalis iri cija... Kai sienos kilo aukštyn, rei-
apžiūrėjo (antrų metų) darbą, jis i kėjo pastoliu — vienaaukščių, dvi 
buvo prašomas nieko nerašyti: aukščių, triaukščių. Juos reikėjo 

nešioti apie pastatą, išsiardyti ir 

dien dirbdama ji pamažu pasiju
to atsigavusi, užsigrūdinusi. 

Pilaitės kiemas 

Pilaitės statybai sunaudotos dvi 
ištisinės akmenų tvoros, ėjusios 
per miškelį. Liko dar krūvos ak
menų,, kuriuos anais laikais, kai 
seselių sodyba buvo miesto vaikų 
prieglauda, paaugliai, surinkę ak 
menis iš pievų ir dirvų, veždavo į 
šį miškelį ir versdavo. Iš tų krūvų 
valant aplinką, sugalvota daryti 
akmenų stulpus ,kurie turėjo bū
ti surišti sienomis — pasidarytų 
aptvertas pilies kiemas. Jau vėliau 
pamažu, po valandą — kitą per 

dar nesam pasirengę: nebaigti iš- Į niai jau nedrįsta brautis į pilaitę. • 
gražinti vidus ir kiemas. Kartą į Jis turi pilaitės raktus ir ją apro- ' 
amerikiečiai žurnalistai aprašė pi j do lankytojams. Pilaitėje yra įves į 
laite su nuotraukom Hartfordo Į tas apšvietimas. Elektros srovę dr. 
dienraštyje "Hartford Times", j Kriaučiūnas skolina iš savo na-
Ruošia pakartojimą (su naujom 
žiniom) kitame dienraštyje N. 
Anglijoje. Neturiu jokio infor
macinio leidinėlio lietuvių, nei 
anglų kalba. Tik teis. Juozas Vem 
brė buvo išleidęs lankstynuką: 
"Ką mes galime rasti Putname". 
Jame paminėta ir pilaitė. 

Lankytojų antplūdis būna sese 
lių gegužinės metu. Vaikai tem
pia tėvus, tėvai veda vaikus paro
dyti pilaitę, kurios bokšte plevena 
trispalvė. 

mų. 
Reiškiu nuoširdžiausią padė

ką kun. Stasiui Ylai už man mie- į 
lai suteiktą tokią įdomią Mindau į 
go pilaitės istoriją. 

Reikia viso gyvenimo, kad iš-
moktumei gyventi, bet keisčiau
sia, kad reikia viso gyvenimo, jog 
pasiruoštumei ir numirti. 

Senea 

spaudoje. O neiškentė ir apraše 
su pagražinimais. Netrukus pasi
rodė atliepis "Gimtajam krašte" 
— okup. Lietuvos propagandi
niame laikraštyje. Pavadinta: 
"Mindaugo pilis Bostono džiung
lėse". Išsityčiota, sumenkinta. 

susidarė dešimtys. Tik dar nesu
rišti akmenų sienomis ir greičiau
siai nebebus, nes nebėra laiko ir 
jėgų. Bandoma užsodinti krūmais 

vėl sudėti, susinešioti laiptukais (gal įT karpomais), kad susidary-
akmenis ir cementą. Juo aukštyn j t y a p t v e r t o k i e m o bent iliuzija 
— tuo darėsi sunkyn, o pats dar-1 
bas lėtyn. Nebeužtekdavo die-
nos, reikėjo naudoti vakarus su j 
mėnesiena, pačiam nuplauti ak 

Matyt išsigąsta, kad garsinamas; menis, susimaišyti cementą. Pa-
Mindaugas vienalytiškos Lietu- stoliai primityviški siūbuodavo, 
vos valstybės kūrėjas ir krikštyto { Sykį naktį, ilgiau bedirbant nak-
jas. Abu dalykai sovietinei — oku j ties tyloj, visiškai užsimiršta, kad 
pacinei minčiai buvo nepriimti- j ^ į aukštai pastogėj, o apačioj ties 
ni. Po kiek laiko tame pačiame; pastoliais akmenų krūvos. Vieną 
"Gimtajame «krašte" pasirodė Ra j n a k t į žengiau koją atgal ir paju-
polo Mackonio — vilniečio žur- j t au, kad koja neturi atramos. Nu-
nalisto, buvusio su manimi Stutt i m a u d ė išgąstis: pultum ant ak-
hofo kacete (grįžus į Lietuvą bu- | menUi 0 į§ ryto seselės rastų kape-
vo išvežtas į Sibirą) "Atviras laiš 
kas kun. Stasiui Ylai". Jis įrodinė-

lioną užsimušusi. Angelas sargas 
kažkaip saugojo "beprotį" — nė

jo: "Ar ne geriau būtų statyti Lie- atsitiko jokia didelė nelaimė. Sy-
tuvoj tvoras, negu Amerikoj pijai; įj atvažiavo iš Chicagos dail. Kol 
tę". Norėjosi jam atsakyti: "O ; bos dukra studentė Dalia, pervar 
kiek tu, Rapolai, pristatei tvoių į g ^ į n o r jnt i atsigauti šioje vie-
Sibire? 

Nežinau, ar toji čia, Amerikoj, 
statoma lietuviška pilaitė nebus 

nuolyno ramybėje. Ėmė užeidinė 
ti. Sykį paklausė, ar ji negalėtų 
čia padirbėti. Aplinka dar buvo 

ir visiems 

paskatinusi ir Lietuvoj atstatyti j neišvalyta nuo lazdynų, kurių šak 
bent Trakų pilį. "Fašistai" daro; n y s feįį tinklas. Valėm ir vis ne-
tokį dalyką, negražu, kad pas mus j ga]ėjom jų įveikti. Kirsi kamienus, 
visos pilys apleistos—tik griuvė-; Q š a k n y s v e l augins ataugas. Pra 
šiai". Fašistų akcijos baimė ne; dejom rauti šaknis. Ir ji ėmėsi to 
sykį leido saviškiams pravesti per i darbo. Visas plotas už pilaitės į 
Maskvą savus planus.... į šiaurę yra jos išvalytas, tai visa-

Kai jau pastatas kilo aukštyn, : fa prisimenu su dėkingumu. Kas-
plaukė patarimai, kaip jį piliškai 
užbaigti. Archit, Mulokas, užva
žiavęs, kalbėjo apie senųjų kari
nių pilaičių bokštus — pusiau 
medinius. Arch. Okunis padarė 
braižinį, kaip išbaigti mūrinį 
bokštą — impozantišką, lyg ko
kios koplyčios. Kiti siūlė daryti 
dviaukštę pilaitę. Teko klausytis, 
diskutuoti, o praktiškai — vado
vautis sava nuojauta ir skaitytis 
su medžiaga. Lauko akmenys bu
vo nedėkingi ir nelengva medžia
ga geriems, bet sunkiai įvykdo
miems pasiūlymams. Statybai ne 
naudota jokių matuokliu — vis
kas iš akies. 

Dail Albinas Elskus patarė ar
čiau palubės daryti skyles, kad vi
dus gautų šviesos iš viršaus. Jos 
buvo padarytos, bet per storas sie
nas pasirodė, šviesa sunkiai pra
simuša. Iš tų skylių liko tik de
koracija ir ventiliacija. Dail. A. 
Kašubienė siūlė virš jos mozai
kų, lubose padaryti plastinį lan
gą, deja, nebuvo galima ir to 
įvykdyti. 

Stogą dengti pradėjo meistras 
žemaitis Andriejauskas ir Juozas 
Petravičius — Putnamo sodybos 
meistrai. Buvo problema su durų 
ir langų "apžargdymu": pats pa
tyrimo neturėjau. Atvyko seselės 
Eugenijos tėvas Lukošius — že
maitis iš Montrealio. Jis čia keti
no pailsėti tris savaites. Dukra pa 
tarė pažiūrėti, ką ten kunigas da 
ro ąžuolyne ant kalniuko, tik 

Rašytojas Paulius Jurkus kita-j 
dos Naujosios Anglijos lietuviams; 
siūlė paruošti lauko vaidinimą; 
prie pilaitės: su eitynėmis, daino; 
mis, deklamacijomis, su fanfarom 
nuo bokšto bei stogo pristatyti 
Mindaugo laikų herojus ir valdo 
vą. Aplinka dar buvo neparuoš
tą, dėl to nesikubėta imtis šio dar
bo. Prieš porą metų LB Putna
mo apylinkės valdyba grįžo prie 
tos minties, bet iškilo klausimas, 
kas paruoštų tekstą ir vaidinimą. 
Paskambinta P. Jurkui: jis buvo 
labai užimtas, žadėjo kada nors 
atvykti pasitarti. Kiti siūlė akto
rių Vyt. Valiuką, kad jis imtųsi 
to darbo. Būtų įdomu, jei kada 
nors pavyktų tai padaryti — gal 
lietuvių susiartinimo šventės pro 
ga, kuri seselių kasmet yra ren
giama liepos mėnesio pabaigoje, 
o į šią šventę suvažiuoja tūkstan
čiai lietuvių. 

Svečiai — lankytojai 

Seniai vedama svečių knyga — 
jau keletas jų užpildyta. Cia rasi 
parašus lietuvių iš visų kampų: 
iš Pietų Amerikos, Kanados, Eu-

A. f A. ANDRIUI SKUČUI mirus, 
gilią užuojautą reiškiame žmonai ADAI, va ikams DO
NATUI, GINUI, LINAI ir MILDAI bei jų ŠEIMOMS 

artimiesiems. 

ONUTĖ IR SAULIUS JAMEIKIAI 
IR ŠEIMA 

ELENA BLANDYTĖ 

A. f A. STASIUI GRIGARAVIČIUI 
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai 
Julijai, sūnui sol. Algiui, dukrai Mildai bei 
ju šeimoms. 

VITALIJA IR ALVYDAS VASAIČIAI 

Brangiam Tėvui mirus, mūšy mielą draugę 
A L G Į G R I G Ą 

ir artimuosius giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

NIJOLĖ IR RIMAS BANIAI 

A. + A. STASIUI GRIGARAVIČIUI 
m i r u s , 

sūnui Algiui Grigui ir visiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą. 

ARVYDAS, LEO, DIANA 
IR DALIA ALGMINAI 

Brangiam tėveliui 
A . f A. 

J O N U I B E L E C K U I 
m i r u s , 

sūnums Vytautui ir Stasiui su šeima ir 
dukrai Genovaitei - Plukienei reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

LIUDAS REIVYDAS IR ŠEIMA 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.f A. 
JONĄ S SLITERIS 

J a u suėjo dvidešimts metų, kai negailestinga mirtis 
a tskyrė iš mūsų ta rpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio nete
kome 1961 m. rugpiūčio 15 dieną. 

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

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugpiūčio 
14 d. 6 vai. vakaro gvč. M Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje; rugpiūčio 17 d., 7 vai. ryto Tėvų Marijonų 
koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Jono Sliterio sielą. 

Nuliūdę: Žmona, sūnus ir dukros su šeimomis 

A M B E R 
The Goldeo Gem oi the Agei 
By PATTY C. MCE, Ph.D. 

(Knygos autore amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą už savo darbus. Šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilme. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dali iliustracijų sudaro ii GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE-
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato. 290 pusi, kieti virieliai. Graži dovana 
kiekvienai progai. 

Pubiished by VA NOSTRAND RETNHOLD Company, New York, 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Meltoume ir kitur. Kaina su 
persiuntimu $28.1t. IHtaois gyventojai dar prideda $1.6 valstijos 
mokesčio. 

\ 

Užsakymu* 

DRAUGAS, 45tf West 6Srd B>, Chicago, IL 60629 

brangiam tėveliui 
A. f A. STASIUI GRIGARAVIČIUI 

mirus, sūnų sol. Algį Grigą, jo šeima, bei ki
tus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir drau
ge liūdi 

DANUTE STANKAITYTĖ 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330-34 So . Ca l i fo rn i a A v e n u e 

Telefona i LA 3-0440 ir LA 3-^852 

4o05-07 S o u t h H ė r m i t a g e A v e n u e 
Telefoną* — YArds 7-1 "4 1-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 30th A v.. Cicero 

Tel . 47t>-2345 
AIKŠTĖ AL rOMOBII IAMS STATYTI 

> l Perskaitę Draugą, duokite j i kitiems pasiskaityti 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 13 d. 

x Chicago Savings and Loan 
Association patalpose vyksta 
lietuvių tautodailės paroda, pa
rūpinta Baizekū Lietuviu Kultū-

I ros muziejaus. Banko patalpos 
yra 6245 So. Western Ave. Bu
vo atidaryta rugpiūčio 6 d. ir 

i tęsiama iki spalio 10 d. Šioje 
x DaiL Aleksandra Vilija Ei- parodoje bus galima matyti l i e -

vaitė, su dideliu meno mėgėjų ; tuvos gen. konsulės Juzės Dauž-
susidomėjimu jau turėjusi ke-: vardienės, Danutės Augienės, 
lėtą parodų įvairiose galerijose, Elenos Baltrušaitienės, Helen 
rugsėjo 7—spalio 23 d. pakvies- Buchinskas. Mary Kraucunas. 
ta dalyvauti meno parodoje Povilo Laurinavičiaus ir Pau-
"Three Ulinods Centre", 3003. linos Vasaitienės meniški tauti-
East Wacker Drive, Chicagos i nio charakterio dirbiniai, at
miešto centre. Ten mūsų daili-; spindį Lietuvos kultūrą, 
ninkė vėl išstatys originalių sa 
vo meno kūrinių. x Rita Slapšienė, "Draugo" 

administracijos knygų pardavi-
Zuzana ir Petras Pupiai, mo skyriaus vadovė, išėjo porai 

sugrįžę iš Floridos praleisti; savaičių atostogų. 
karštus vasaros mėnesius j Chi-' _ , . „ , .«. 

. . . . . . . . . x Danute Žilevuaene supa-
cagą, globojami dukterų Aldo- . . . . . . . . _ . 

n . • • • •* •• zmdms su dabartiniais Lietuvos nos Bnzgienes ir Marijos Am-; . . . . . . . AOC< . . . ,. , . . . . . . _. i dailininkais ASS studijų dieno-brozaitienes su šeimomis. Jiei - « , , „ J ,~. 
se, rugpiūčio 13-16 d. Three 
Rivers, Mich. Akademinis skau
tų sąjūdis kviečia visus savano-

IŠ ARTI IR TOLI 

Montrealio lietuvių jaunimo ansambl:s "Gintaras" pakėlęs sparnus atvykti su koncertu į Chicagą rugsSjo 
"Gintarui" vadovauja Rasa Lukoševičiūtė. 

26 d. 

lanko savo pažįstamus ir žada 
dalyvauti ir Ateitininkų namų 
gegužinėje bei susipažinti su 
Ateitininkų namais. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
rius bei svečius ir studijuojanti 
jaunimą dalyvauti studijų die-. 

P R I E KAZIO 
STEPONAVIČIAUS KAPO 

čius Steponavičiūtės žingsnius, šėme žodžius, kad ka r tu kar tos 
tolstančius nuo tėvo kapo, nuo sektų jų pėdomis. 

ARGENTINOJE 
— Blanoa Estela Čekanaus

kaitė, pramonininkų Katalinos 
ir Jono Čekanauskų duktė, su
kūrė šeimą su Carlos Jose Suhr 
lietuvių Aušros Vartų par. baž
nyčioje. Vestuvinės vaišės vyko 
Čekanauskų namuose. Vestuvių 
metu bažnyčioje giedojo Sv. Ce
cilijos choras. Jaunoji pora ap
sigyveno Avellanedoje. 

— Irena Virginija Racansky-
tė , "2ibučių" ansamblio narė, 
sukūrė šeimą su Jorge Francis-
co Gyurkovits. Richardas Um-
ber tas Jurgelai t is sukūrė šeimą 
su Zuzana M. Rodriguez. San
tuokos buvo Aušros Vartų par. 
bažnyčioje. 

— Pulk. Faust inas Švenčionis, 
aktyvios tarnybos ir aukštos ka
rinės pozicijos karininkas, yra 
siunčiamas į JAV studijuoti ka
rinių mokslų specialybės. 

— A - a . Pe t ras Verbickas, 
76 metų, mirė birželio 1 d. Ro-
sario mieste. Buvo kilęs iš Uk
mergės. Į Argentiną atvyko 
1933 m. Palaidotas La Piedad 
kapinėse Rosario. Liko brolis, 
sesuo ir giminių Argentinoje ir 
ok. Lietuvoje. 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— Juozas Banys mirė liepos 

mėn. 11 d. Juozas gimė Suval
kijoj, 1901 m. kovo 5 d. Atitar
navęs Lietuvos kariuomenėje, 
jis buvo policininku iki nepri
klausomybės galo. Rusams briau 
nantis į Lietuvą jis tarnavo lie
tuvių kariškuose vienetuose tu
rėdamas viršilos laipsnį. Juozas 
atvyko į Angliją 1947 m. dirbti 
žemės ūkyje Penrithe. Jis vė
liau persikėlė į Boltoną, kur dir
bo medvilnės ir inžinerijos fa
brikuose. Juozas buvo nenuils
tantis patriotas. 1950 metų pa-

X Mažosios I ietuvos Rezis- '. nose 
tencink) sąjūdžio suvažiavimas 
bus rugsėjo 12 ir 13 d. Lietuvių X Dr. Algirdas Budreckis, is-

. . , . „, , i jo paminklo ir girdžiu, tarp šia-
Penkeri mirties metai. Skubu | £ £ £ ™ p a s a k y t u s Pedago-

į jėzuitų koplyčią, kur atnašau
jamos šv. Mišios už a. a. Kazį 

baigoje j is įkūrė DBLS Boltono 
— A. a. Domicėlė Jotaukaitė- j skyrių, kuriame iki neseniai la-

šulnienė, 75-rių metų amžiaus, į bai energingai dirbo, atlikdamas 
mirė liepos 4 d. Velionė buvo ki-i pirmininko, sekretoriaus, iždi-

Tautiniuose namuose. Chicagoj. \ t 0 ^ kelių knygų autorius ir s t e p o n a v i č i u . prisimenu, kaip 
Dienotvarkėje numatytos Maž. i r ! d a J J ? " u a : K ^ r p ! Neo-Uthua- riedėjo mano automobilis lai-

nia nlistens, korporacijos ren- d o t U vių procesijoje, paskiau mir Lietuvos veikėjų M. Gelžinio,' ,. . . . . - -
ALymanto , M Brako ir J. Sti- g l a m o S e S t u d l J l J , d l e n ° s e k a I b f s ; t i e s metinėse, kalbėjau kapinėse 
klioriaus paskaitos ir uždaras į fple ^annos]os k a r t f . ***** J i šventinant paminklą. Po to slin-
posėdis Maž. Lietuvos Rezisten- t e r a ^ r o J e * g u d o j e . Studi- k o m e t a i ^ m e t ų . D a b a r p e n k -
cinio sąjūdžio veiklai ir organi-i3^ d l e n ° s

 f 7? k " ™ f 2 ° ° f / j tieji. Skubu, nes turiu būti baž-
I Jonyno salėje Chesterton, Ind. i n y c į 0 j e , kapinėse ir paskiau liū-

gimo instituto lektoriaus kun. 
Juozo Vaišnio žodžius apie ją, 
jo lietuvių kalbos klasės studen
tę : gabi ir mylinti savo tėvų kal
bą, gražiai, taisyklingai lietu
viškai rašanti. 

Visų žingsniams nutolus, li
kau vienų vienas prie muziko 

Išsakęs muzikui K. Stepona
vičiui senas dienas, atsisėdau Į į ^ V Ž a i o n ų tan^ &us iogak» I ritafeo fr ttMpnfeMi^ 

zaciniams reikalams aptarti 
Šeštadienio vakare įvyks banke- x 
tas. Suvažiavimą globos Mažo- nuo 9 iki 10 vai. prieš pietus 
šios Lietuvos Lietuvių draugi- televizijoje bus diskusijos kelių 
jos speciali komisija, kuriai va- katalikų ligoninių apie kontro 

prie jo paminklo ir lyg pama 
čiau šypsnį jo lūpose, priminęs, 
po daugelio nesimatymo metų 
mūsų susitikimą Chicagoje. Glė
byje išsakėme seną pažintį, kuri 
vėliau bičiulystės ra tu sukosi. 
Jis Kazys ir a š Vytau tas . Bet 
vien tik jo vardo niekados ne
ištariau. Jis dainos kelyje iškė-Kazio Steponavičiaus kapo, 

Ruffsėio 12 d šeštadieni ' dėsni'besidalinant paspausti ran I Mane vežęs automobilis sugriu- J ics lietuviškos dvasios didžiau 
- - - - - - - - ,„„ ,^w,. , -~ ,r. ,5 w*r+o QtKA- s i u g jj. brangiausius t u r t u s . Pri-ką žmonai Alei, dukrelei, jo | vo pakelyje, ir aš bėgte atbė-

draugams. i S a u P r i e k a P°- k a d ' n o r s *" * 
Laikrodis rodo, kad į kapines j dusęs, suspėčiau pasakyti am-

dovauja prof. dr. Jurgis Anysas veršinį reikalų — palaikyti žino-: vėluojamės. Matau, kaip žmo- j žino atilsio žodžius, kai jau nu-
ir Ramūnas Buntinas. Suvažia- gaus gyvybę, kol galima, ar leis j " ^ ^ ^ t o l s t a n u o , a - a- Tmm' ! £ l e s m c S 8 a r e a -
vime dalyvauti kviečiami visi ti "garbingai" numirti. Disku- ko Kazio Steponavičiaus kapo 
mažlietuviai ir susidomėjusi lie- tuos gydytojai, teologai, gailės- Visų galvos nulenktos ir bur 
tuvių visuomenė. 

x Juozas Vaineikis iš Chica-
gos ir daktarai Rimas ir E!ona 
Vaišniai iš Mt. Carmel. Conn.. 
pirmieji atsiliepė j PLB valdy
bos atsišaukimą, atsiųsdami po 
100 dol. stipendijoms Pietų Ame 
rikos jaunuoliams, vykstantiems 
į Vasario 16 gimnaziją. 

simenu jo pasakojimus apie bu
vusias dienas, juodas ir tamsias , 
kai duona ir vanduo lydėjo, bet 
jos visos buvo brangiausios, 
mieliausios, žibančios ka ip auk-

vals.. Panevėžio apskr. Į Argen- .ilsdamas platino lietuvišką spau-
tiną atvyko 1928 m. ir sukūrė ' dą, organizavo ir gausiai prisi-
šeimą su Kazimieru. Šulniu (mirė I dėjo prie visokių rinkliavų. Lai-
prieš 22 metus) , su kuriuo tu- j dotuvių apeigas Boltono krema-
rėjo dirbtuvę ir gerai vertėsi. I toriume atlaikė kan. V. Kamai-
Nuliūdime liko sūnus Juozas su į tis ir jose dalyvavo nemažas bol-
žmona Mirta ir sūneliu Marijo- ! toniškių būrelis, 
nu, daug giminių Argentinoje, j _ A . a. B. šBogeris mirė Lon-
Šiaurės Amerikoje ir ok. Lietu- d o n o neoninėje. Lietuvoje bu
voję. Palaidota Avellanedos ka-; v e s policijos tarnautojas, 
pų panteone. 

tingosios seserys, šiose disku- n o J e s t o v i sustingę žodžiai. Ma-i l i a i f . ^ ^ jn^^ Kazį Stepo-
sijose dalyvaus ir šv. Kryžiaus '•tau dviejų moterų siluetus. Aug- n a v į c į u pasitiko kadaise iš Ame-
ligoninė. Smulkesnių informaci-; štas ūgis ir išverktos akys. Naš-i ^ ^ s u ..pįrmyn" choru atvy-
jų galima gauti, pas iskambinus , i ė s A l ė s ž^gs™3-1 l e n k i a ^ l ^ į kusi į nepriklausomą Lietuvą. 
tel. 434-6700 Gene Liner arba ! b r a i ž o kelio akmenėlius. Kiek. M e n u j a u n a s dienas ir tas gra-
492-6337 Kathy Arnold St. j <*aug svajota, kiek daug gyye-jįįag iįetuvaites, žinoma, ir vy-
Francis ligoninėje, Evanstone. n i m o džiaugsmo, kurj lydėjo j j ^ kurie dainavo Žemaitijoje, 

^ T»T » - T • ^ • » ' d a i n a i r m u z i k a - Atokiau nuo; D z ū k i j 0 j e ir Aukštaitijoje. Kiek 
x PLB remia Lretmių-Ame- i o s e i n a dukra. Aukšta, graži, d ž i m o b u v o l M m A G r a . 

nkiecių informacijos «.*™*-- -- • - -

Nežinau, kiek iš spaudos zmo- . 
mų dar vaikšto kapinių take- **™_ f M B ^ ^ _ m S ^ ^ 

centro t ė v o va jonėse išauginta, kad I a a m e k r a š t e l a b a i gražiai a t ro-
x Dail. Rasos Janušaitvtės- ^ S g T \ yi?*C * P&" t i k 3 į e i t u "^tuvišku kebu 

stangas Vytauto Skuodžio rei-| 
kalu. Yra pasikeičiama infor
macijomis ir palaikomi artimi „. , , , ,. . . _ . . , _ ,. . .», 

g. . . T A i ; p T r . šimt metų sukaktis, po to vie-1 Brazis ir būrys jų, lietuviškos 
būstinės Chicagoje. 

Skvirblienės dailės darbų paro
da numatoma surengti Galerijo
je, Chicagos- miesto centre. Pa
roda bus nuo lapkričio 17 iki 
gruodžio 6 d. 

; dė Amerikos jaunimas. Aldona 
Kadaise buvo minėta muziko I Barkutė (Daukienė), Kristina 

Kazio Steponavičiaus penkiasde-i Kriščiūnaitė (Austin), Algirdas 

vainikuotos. Džiugu, k a d tavo 
mylima žmona Alė, duk ra ir bū
rys dainos mylėtojų pasimeldė 
už tavo sielą bažnyčioje i r at
silankė kapinėse. Matau , jog 
netoliese nuo tavęs ilsisi dr . Al
girdas Ramonas, prof. dr. J. 
Puzinas, prof. dail. A. Varnas , 
dail. P . Kaupas, prof. V. J a -
kubėnas. Amžiną atilsį sakau 
jiems. Jūsų visų p r ik rau tas 
dvasinių turtų vežimas tėbelan-
ko lietuviškas seimas. 

E n u per mirusiųjų miestą. 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Rugpjūčio 13 d. 
1521 m. ispanas Hernando 

Cortez pagrobė Meksikos mies
tą iš Aztekų indėnų. 

1792 m. prancūzų revoliucio
nieriai įkalino karališkąją šei
mą. 

1926 m. gimė Kubos preziden
tas Fidel Castro. 

1961 m. Rytų Vokietija užda
rė sieną t a r p Rytų ir Vakarų j 
Berlyno, sulaikydama pabėgėlių: 
srautą. 

'iiiiiiTiiiniiiuittiiiiiiimiiincMinimnn 

Advokatas 
GINTARAS P. tEPENAS 

Darbo vai.: 9 v. r. iki 6 v. v 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 v. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 a rba 776-5163 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60029 

tiiMiiiifimiiiiiimiiiiiiii'jiiiiiifiiiiiiiiiiii 

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

; nas ir ki tas dešimtmetis. Daug I širdies amerikiečiai savo daina, I Sustoju prie artimųjų kapų. j J ° demokratų partijos kandida-
kalbų buvo išsakyta, daug plo- Į tėvų kalba, pasididžiavimu kė- Kiek daug pažįstamųjų iškelia- I t 6 r * i ^ A v pre^dentus. 

x Patikslinimas. A. a. inž. jimų palydėta. O tame metų ' lė senolius iš kapų milžinų. Jie vo dangiškos ramybės ieškoda-
Andrius Skučas yra miręs Lake pūkuryje išaugo dukra, svajo- '• dainavo Lietuvai, savo tėvų mi, kiek daug naujų kapų. 
Worth, Fla.. rugpiūčao 10 d. nėse išauginta. Matau tolstan- kraštui, o mes iš džiaugsmo ra- Vytautas Kasniūnas 
(ne: liepos 10 d., kaip klaidin 

Tel. — 7*76-8700 
1980 m. J immy Carter laimė-1 Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

gai buvo paskelbta "Draugo" \ 
rugpiūčio 12 d. laidoje). Laido-

14 d. Lake CHICAGOS ŽINIOS 
BANDITAI NUŠOVfl 

POLICIJOS LEITENANTĄ 

X Taura Zarankaitė-Cnderie-
nė, neseniai iš Detroito persikė
lusi j Chicagą, įsijungė j atei
tininkų veiklą. Ji yra baigusi 
meno kolegiją ir sėkmingai dir-
ba savo srityje. Ateitininkų na- .. -
mų gegužinėje ateinant* sekma- W o r t h £įE£m. 
dienį vj'kstantiems laimėjimams 
ji padovanojo savo grafikos \ X Bronius Vaškelis Santaros-
darbą. Irena Kazlauskienė iš Šviesos suvažiavime Tabor Far-
Oak Lawn ir Alfa Laniauskie- moj. Sodus, Mich., rugsėjo 10-131 
nė iš Ocero rūpinasi dovanų d. nagrinės "Trečiąjį frontą fe- Penkis kar tus peršautas i kru-
paskirstymu. torinėje perspektyvoje". Bronys i t m ? l r ^dūr ius mirė policijos 

• ^ „ u • R a i ] a svarstys "Trečiąjį frontą. leitenantas George Yaros. 57 
x Lz a. a. mz. Stas, Babron?, d a | w i o ^ T o m a s V e n c _ m . J i s užklupo banditus, apiplė-

J f . ^ , 1 ^ ^ J s u " lova žvelgs i "Trečiąjį f r o n t ą ! susius Garv National banką. Iš-
kaktj, sv. Mišios bus atnašauja- š i a n d i e n i n i u yeriMm^ * lipęs iš automobilio susišaudė su 
mos rugpiūčio mėn. 16 d., 9 vai. i 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, j x AureKj^i Rohertson, gyve-
Šeima prašo prisiminti velionį i nanti Charlotte, N. C , neseniai 
savo maldose. (pr.) j čia persikėlusi 

^ 

x Parduodamas "79 Olds 98 
Regency. Full Power, Air. AM/ 
PM Stereo. 69O0 Mylių. Kaip 
naujas. Dieną 436-9667, vak. 
769-6259. (sk.) 

x NAMAMS PDIKTI PA 
SKOIX)S duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės j 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cerrnak Road. — Telef. 
VI7-7747. (S k . ) . 

x Baltic Monumente, Inc., 
2621 W. 71 S t Tel. 476-2882. 
Atdara kiekvieną dieną nuo 10 
vai. ryto iki 5 vai. vak. Antrad. 
Ir sekmad. uždaryta. (sk.) 

X Jei SKTLAVDŽIL' tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik: 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena. 
dešros ir t. t. 2913 West 63rd 
S t , Oucago, m. 60629. TeW. 
436-4337. (sk.) 

banditais, kurių buvo t rys . Du 
jų sužeidė. Banditai buvo su
gauti už trijų mylių. Policijos 

iš Venecuelos, j vejami jie atsidaužė į medį. Pro-
užsisakydama "Draugą", pridė- kuroras sako kaltininkams rei-
jo dar 5 dol. aukų savai spau- i kalausiąs mirties bausmės. 
dai stiprinti. Nuoširdžiai dė-
kojame už auką. SĄŽININGI BERNIUKAI 

x S. Sanalinskas, LIvonia, i Berniukai D. Hermiz, 16 m., ir 
Mich., dukros Aidos gimtadienio! Ch. Marco. 18 m., rado portfelį 
proga užprenumeravo viene- prie 2315 W. Devon, Chicagoje. 
riems metams "Draugą". Parsinešė namo, fortfely rado 

, 3,9570 dol.. Radėjai pranešė po-
| licijai. Atsišaukė savininkas A. 
i Shah. kuris radybų davė vienam 
! 30, kitam 40 doi. 

60 METŲ KALĖJIMO 

R. Latamore, 19 m., nuteistas 
kalėti 60 m. Jis prisipažino nak
tį į vasario 23 d. įsibrovęs į Gfl-
lis butą, 248 W. 39th St., Chi
cagoje, pagrobęs 1,200 dol., 11 
sidabro dolerių ir 16 peilio 
smūgių nužudęs tą 71 m. mo
terį. 

BERNIUKAS, KURIS NENORI 
RUSIJOS 

Ukrainiečiui berniukui W. Po-
lovczak buvo duota politinio pa
bėgėlio teisė, nenorint jam grįž
ti į Sov. Sąjungą. Tačiau JAV 

nuteistas 55 m. kalėti. J o va
dovybėje buvo atliekami bombų 
sprogdinimai Chicagoje i r kitur. 

SKRAIDOS Į KANADA 

Pirmadienį lėktuvai i š Chica
gos neskrido į Kanadą, nes ten 
kontrolieriai palaikė J A V strei
kuojančius kontrolierius. Naktį 
į trečiadienį skraidos į Kanadą 
vėl buvo atnaujintos. 

MOKSLEIVIŲ PAVOJAI 

Apklausus 12,882 mokslei
vius, lankančius Chicagos mies
to mokyklas, ras ta , k a d per 2 
mėnesius prieš apklausinėjimą 
24% buvo apvogti, pa imant dau 
giau kaip dolerį ver tės , 2 . 1 % 
buvo fiziškai užpulti i r 2 5 % 
apiplėšti. Kitų miestų s ta t is t ika 
dar blogesnė. 

CICERO MOKYKLOSE 

Cicero mokyklų dis t r ik to va-

L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 
1-mas tomas. TelSių Vyskupija 

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

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

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

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuve. Spausdino MORKŪNO spaustuve Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22.50. 
Illinois gyventojai dar prideda $1 20 valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, J,5J,5 West 6Srd St, Chicago, IL 606*9 

%e 

nesukliudys jį išsivežti į Sovie- j d o v y b ė g u t i k o < ^ a r k ] i ų l e n k . 
tų Sąjungą, jeigu jo tėvai gaus t y n ė s e mm1įų negrų v a i k a i , 

Lietuvon Dukterų draugijos gegužinėje rugpiūčio 9 d. 1$ kairgs: Antanina 
lautokaitė. Alina Vadeisienė, Dana Stankaltytfi ir Saule Jautokaitč. 

teisę jį laikyti su savimi. Tą 
davė suprasti Teisingumo de
partamentas. Berniukas yra 
pasilikęs Chicagoje, kai tėvai 
grįžo į okupuotą Ukrainą. Jo 
sesuo — pilnametė ir jai nėra 
sunkumų pasilikti JAV-se. 

PARDUODA AERODROMĄ 

Chicagos švietimo taryba nu
sprendė už 41.5 mil. dol. parduo
ti Midway aerodromą Chicagos 
miestui. Tos pajamos padės lai
ku pradėti mokslo metus. 

TERORISTUI 55 M. 

Portorikiečių teroristų vado-

gyveną Cicero apylinkėse, savo 
vaikus leistų į to miesto mo
kyklas. 

DOLERIS UŽ GREITKELI 
Važiuojantieji greitkeliu Chi

cago Skyway už automobilį tu
rės mokėti dolerį, vieton anks
čiau imtų 90 et. 

' T R I B Ū N E - UŽDARBIS 
"Tribūne" bendrovės pelnas 

antrą pusmetį buvo 23.4 mil. 
dol., 16<jf mažiau negu pernai 
tuo pat metu. "Tribūne" ben
drovė turi laikraščius, radijo 
stotis, televizijos stotia JAV-se 

N'uotr. R. Jautokaites j vas Oscar Lopez Rivera, 37 m., I ir popieriui miškus Kanadoje. 

DAILIOJO ŽODŽIO PLOKŠTELĖS 
1) TREČIAS LITERATŪROS VAKARAS. Skaito Aloyzas 

Baronas, Kazys Bradūnas, Henrikas Nagys, Birutė 
Pūkelevičiūtė, Liūne Sutema. $6.00. 

2) POEZIJA. Skaito Antanas Gustaitis ir Stasys Santvaras. 
Muzikines įntarpas sukomponavo ir paskambino komp. 
Julius Gaidelis. Kaina $6.00. 

3) KETRIRTASTS LITERATŪROS VAKARAS. Savo kūrybą 
skaito Jonas Aistis. Kaina $6.00. 

4) POEZIJA TR PROZA. Skaito autoriai: Pulgis Andriušis, 
Bernardas Brazdžionis, Antanas Gustaitis, Stasys San
tvaras . Muzikines įntarpas paruošė ir įskambino Julius 
Gaidelis. Kaina $5.00. 

5) LEONAS BARAUSKAS. Skaito Sandaros skrynia, Žemai
čių daina. Aš lietuviškas žemdirbys. Upė, tėvas, upė. 
Opera "Lokys" ir kitos. Kaina $6.00. 

PASTABA: Užsakant plokšteles per paštą — pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, k5k5 W. 6Srd St., Chicago, IL 60629 
. 

. 


