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Penkaitcs duok kitam! 

PETRO CIDZIKO 
PERSEKIOJIMAS 

(Tęsinys) 
TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI 

KATALIKU KOMITETAS 
1981 m. vasario 21 d. 

Nr. 45 
Lietuvos KP Centro Komitetui 

kad savo sužadėtiniui įteikė gėlių! 
Š. m. vasario 9 d. Petras Ci

dzikas vėl buvo patalpintas į Vil
niaus psichiatrinę ligoninę (Va
saros 5) ir vėl nežinia kiek laiko 
bus luošinamas medikamentais. 

Mes, Tikinčiųjų teisėms ginti i V i s i pažįstantieji Petrą Cidziką 
Katalikų Komiteto nariai, krei- j sutartinai tvirtina, kad jis esąs vi-
piamės į Centro Komitetą dėl i siškai sveikas žmogus, todėl jo 
Petro Cidziko (gyv. Vilniuje, Dai' patalpinimą į psichiatrinę ligoni-
lidžiy g t Nr. 7a) likimo. j n « ^s i tikintieji išaiškina kaip 

Prieš aštuonerius metus Pet- \ e i l i n i i š P u o l i P r i e § tikinčiuosius, 
ras Cidzikas prievarta buvo pa- | n e s P- Cidzikas yra tikintis žmo-
talpintas į psichiatrinę ligoninę j Sus-
ir keturis metus, būdamas visai I ^am ta* naudinga? 

Tikinčiųjų teisėms ginti Kata
likų Komiteto nariai: 

Kun. Leonas Kalinauskas, 
Kun. Jonas Kauneckas, 
Kun. Vaclovas Stakėnas, 
Kun. Sigitas Tamkevičius, 
Kun. Algimantas Keina, 
Doc. Vytautas Skuodis (lagery) 
Kun. Alfonsas Svarinskas, 
Kun. Vincas Vėlavičius. 

Protestą dėl Petro Cidziko pa-
gerai žinome už kokias "kaltes" I talpinimo į psichiatrinę ligoninę 
žmonės kartais yra baudžiami pa- rašė taip pat Lietuviškoji Hel-
romis. Tame pačiame doc. V.' sinkio grupė. Pasirašė: Ona Lu-
Skuodžio teisme buvo suimta tei-1 kauskaitė-Poškiene, Kun. Br. Lau 
siamojo Povilo Pečeliūno sužadė- \ rinavičius, Mečislovas Jurevičius 
tinė Danutė Keršiūtė ir nubaus-; ir Vytautas Vaičiūnas. 
ta 7 paromis arešto tik už tai,; (Bus daugiau) 

sveikas, buvo luošinamas mediką 
mentais. 

1980 m. gruodžio 18 d. už tai, 
kad atvyko į viešą docento V. 
Skuodžio teismo procesą, jam bu
vo sufabrikuotas kaltinimas — 
būk tai įkandęs milicininkui į 
pirštą ir už tai nubaustas 15 pa
rų arešto. Tarybinis teismas jį 
baudė kaip sveiką žmogų! Reikia 
pastebėti, kad toks banalus kalti
nimas nieko negali įtikinti. Mes 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

LENKAI KVIEČIA 
KAIMYNUS { KOVA — Sirijos valdžia paskelbė apie 

teritorinių vandenų praplėtimą 
iš 12 myliu nuo kranto iki 35 my
liu. Libija, kaip žinoma, savo te-

: ritorijos vandenim laiko visą Sid- ]ų Prores»nių sąjungų „Solidaru 
iros įlanką Viduržemio jūroje i r j m o . kongresas yra stebimas už-
• dar 12 myliy. Amerika tokių van i * i e n i ° ****** i r r a d i j o * a r T 
i deny nepripažįsta ir dėl to įvyko j bu» T

t a c l , a u neįleidžiami valstybi-
! karo lėktuvu susikirtimas, kuria- i n e s L e ^ o s žiniy tarnybos atsto 

me sunaikinti du Libijos lėktu
vai. 

— Žinomas Amerikos negru 
veikėjas Roy VVilkins, 80 m., mi
rė New Yorke. Daug mėty jis va
dovavo NAACP, — nacionalinei 
asociacijai spalvotųjų gyventojų 

\ pažangai remti. 
— Pakistano prezidentas Mu-

hammad Zia ui Haq pareiškė, jog 
Pakistanas imsis žygiy ginti savo 

: teritoriją nuo Afganistano puoli-
1 mų. Nuolatiniai sienos pažeidi-
I mai rodo, kad Pakistanas negali 
į ignoruoti šios padėties, pasakė 
1 prezidentas. 

— Gvatemala nutraukė su Bri-

"Steikite laisvas unijas, mes padėsime" 
Gdanskas. — Lenkijos laisvu- j riausybės apie mus". Mes esame 

autentiška 10 milijonu dirban
čiųjų atstovybė, kurios uždavinys 
yra pagerinti darbo žmonių gy
venimo sąlygas. Mes remsime 
tuos iš jūsų, kurie išeis į kovą 
už laisvųjų darbininku sąjungų 
judėjimą, sakoma lenku rezoliu
cijoje. 

Sovietų žinių agentūra „Tass" 
rašo, kad Lenkijoje politinės ga
lios ištroškę socializmo priešai 
bando sugriauti Lenkijos ekono
minį ir politinį gyvenimą. „Soli-

vai. Todėl Lenkijos televizija ro
do, kas vyksta kongrese, pasinau
dodama Britanijos BBC filmais. 
Kongrese dalyvauja ir užsienio 
darbininku sąjungų svečiai, ju 
tarpe iš Amerikos atvykę AFL-
-CIO atstovai Edward Rutkows-
ki ir Thomas Fricano. 

Kongreso rezoliucija reikalau- j darumo" kongresas kelia vyriau-
ja, kad Lenkijoje būtų suruoštas į sybei reikalavimus, kurių ji ne-
nacionalinis referendumas dėl 
darbininku savivaldos įmonėse. 
Lenkijos seimas šį reikalavimą 
turi svarstyti rugsėjo 17, tačiau 
„Solidarumo" vadai netiki, kad 

gali įgyvendinti. Tas, kaip atro
do, patinka kongreso direkto
riams, kuriu tikslas — pagrobti 
Lenkijos valdžią, sukelti liaudies 
nepasitikėjimą socialistine valsty-

Lenkų bažnyčios 
įtaka tautai 

Varšuva. — Lenkijos vyskupu i supratimo atmosferoje. 

Lenkijos profesinių sąjungų "Solidarumo" kongrese atstovai balsuoja. Prie
kyje sąjungų centro vadas Lech Walesa. Sovietų spauda rašo, kad kongre
se nėra darbininkų, o tik unijos tarnautojai. Net 190 atstovų turi politi
nė KOR grupė, kurios atstovai šmeižia socialistinius laimėjimus, tačiau ne
turi teisės atstovauti dirbantiajai Lenkijos klasei, skelbia 'Tass'. 

AMERIKOS ŽYDŲ 
GALIOS mSHINGTONE 

Amerikoje garsiau girdimas arabų balsas 

vyriausybė suorganizuotu visu I be, — rašo „Tass' 
lenku balsavimą. Karol Modze- j Užsienio spauda toliau skelbia 

, lewski, vienas svarbiausių „Soli- i a p j e v j s didesnį lenku, kurie emi-
j tanija konsulatinius ryšius, pro-; d a r u m o « v a d u , pasakė kongrese, Į g r u o j a į uzsienį, skaičių Užsie-
į testuodama prieš bntu nutarimą, k a d v a i d ž i a nelinkusi „nusižu- i n i o atstovybės Varšuvoje per die-
! suteikti Belizei pilną nepriklauso-1 d y t i « f t o d e I „Solidarumui" pa- j n ą g a u n a ' a p i e 2,000 vizos pra-
į mybe. i č i a m teks pravesti balsavimą dar-i § v m u p e r nai emigravo 70,000 

- Indonezijos kasyklų ir ener- į b i n i n k u ^ne. j e i v i s i darbinin- j l e n k u ; 0 ? i e m e t skaičius pralenks 
gijos mmistens^pareiškė, kad nat-j k a i paTems savivaldos reikalą, h00,000, rašo katalikų laikraštis 
tos pareikalavimas pasaulinėje 
rinkoje žymiai nukrito ir Indone
zijai teks sumažinti kainas. 

— Airijos kataliku Bažnyčios 
primas kardinolas Tomas O. 
Fiaich griežtai pasmerkė žudy
mus ir smurto veiksmus Siaurinė
je Airijoje. Jis nurodė, kad du žu
vę policininkai vienas buvo 18 
metu, kitas — 20. Ju sprogdinto
jai irgi buvo jaunuoliai, panašaus 
amžiaus. Kardinolas reikalavo 
baigti šias beprasmes, žiaurias 
skerdynes. 

— Irano naftos bendrovė pa-
Washingtonas. — Izraelio rikiečių tarpe, bet ir Amerkos žy 

premjeras Beginąs, kuris perėmė' du tarpe. 
Izraelio vadovavimą 1977 m., at- 2ydų balsas Kongrese dar labai! skelbė, kad Iranas nutraukia vi-

»Vovai šiekdanv pagelbėti tau- Pagaliau Varšuvoje įvyko ne-j vyko į Washingtoną jau 12-tą j stiprus. Amerikoje gyvena 5.8 mi- j s a s naftos prekybos sutartis su di-
tai nugalėti socialinę ir ekonomi- j priklausomos žemdirbiu profesi- i kartą. Komentatoriai mano, kad | lijonai žydų. Jie labai stiprūs ne j džiosiomis tarptautinėmis naftos 
ne krizę dalyvavo trijuose pasi- nes sąjungos "Solidarumas" tau-j U sykį jam bus sunkiau prastum- tik N e * Yorke ir kitose rytinėse j bendrovėmis: prancūzu, olandų, 

Pirmasis pasitarimas Į tinio komiteto atstovu susitikimas j ti savo sumanymus. New Yorke valstijose, bet turi didelę įtaką j britu ir amerikiečiu- Amerikos tas 
su Lenkijos primų Varšuvos a r P» tarėsi su Amerikos žydų rabi-, Kalifornijoje, Floridoje ir Illino-j praktiškai nepalies, nes jokia ben 
kivyskupu Josef Glemp. Buvo nU sąjungos prezidentu Aleksand įjuje. Amerikos 2ydų kongreso pir j drovė nebeperka Irano naftos. 
aptartos darbininku ir žemdirbių; ru Schindleriu, o prieš vykdamas I mininkas Howard Sųuadron ši-j — Vakarų Vokietijos^ žvalgy-
nepriklausomų profesinių sąjun- i Washingtoną tarėsi su Ameri- taip paaiškina žydų įtaką: "2y- ! bos įstaiga pareiškė abejonę, ar 
gu bendradarbiavimo ir ekonomi-: kos žydų organizacijų preziden-.dų bendruomenė yra apsišvietu- | britŲ spaudoje paskelbti spėlioji-
nės krizės problemos. j t T * konferencijos vadais. 

Lenkijos laisvosios darbininku Saudi Arabija pareiškė norą 
"Solidarumo"sąjungos kongresas1

 pįr;<ti i § Amerikos ne tik žvalgy-, 
buvo pradėtas Gdansko katedroje ; j ^ s lėktuvu, bet ir F -15 naikin- ' t u sugestijuoti". 
iškilmingomis Mišiomis, kurias; tuvy. Arabai pageidauja, kad tie' Amerikoje veikia daugiau 30 
laikė naujasis Lenkijos primas j lėktuvai turėtu specialius įrengi-; žydu organizacijų, rašo "U. S. 
arkivyskupas Jozef Glemp. Jo da-; m u s n e §į o t i bomboms ir tolimų-|News and Wor:d Report", nuo 

tarimuose. 
įvyko Čenstakave, kur buvo su
sirinkę apie 30 vyskupu Čensta
kavo Dievo Motinos šventės pro
ga. Po šio pasitarimo Lenkijos 
vyskupų taryba paskelbė komuni
katą, kuriame ragina tikinčiuosius 
išlaikyti ramybę ypač ateinanti 
rugsėjo mėnesį, susitelkiant mal
doje už Tėvynę, kad Dievas pa
dėtų joje sukurti teisingumu, tie
sa, meile ir taika pagrįstą sant
varką. 

Varšuvoje buvo susirinkusi ben
dra Lenkijos vyriausybės ir Epis
kopato komisija. Pasitarimo da
lyviai vieningai pripažino reikalą 
atstatyti socialinę taiką, duoti 
kraštui gerą ūkinę administraciją 
ir įsipareigoti vieningam darbui, 
tuo būdu sudarant sąlygas išeiti 
iš susidariusios krizės. Be to, pa
sitarimo dalyviai pabrėžė, kad 
kraštui yra reikalinga "objektyvi 
ir teisinga informacija", panaudo
jant spaudą, radiją ir televiziją... 
Vyriausybės ir vyskupų atstovų 
komunikatas pabrėžia, kad pasita
rimai vyko draugiškoje vieni kitu 

Manevrai laužo 
Helsinkio sutartį 

si, turtinga, didelis nuošimtis jos i mai yra pagrįsti. Spauda rašė, 
narių balsuoja, todėl jos įtaka di
desnė, negu narių skaičius galė-

kad popiežiaus Jono Pauliaus 
II-jo atentate vaidmenį turėjo 
sovietu KGB, — sovietu slaptoji 
milicija. 

— Prancūzijos parlamentas 
po vasaros atostogų pradėjo dar

gus atsarginius gazolino 

Pratęsė Ispanijos 
bazių sutartį 

lyvavimas pabrėžė moralinį Baž
nyčios autoritetą Lenkijoje ir sim 
boiizavo Bažnyčios pritarimą "So 
Iidarumo" socialiniams tikslams. 

Ankstyvesniuose Lenkijos pro- j I J 0 saugumui, 
fesinių sąjungų kongresuose svar
biausią kalbą visada pasakydavo 
komunistų partijos vadai. Siame 
kongrese tokios kalbos nebuvo. 

JU distancijų skridimams reikalin ; pusės milijono nariu turinčios B' P * Te*cs svarstyti daugybę s v ' 
nai B'rith iki 40,000 narių Ameri- ! naujosios vyriausybes pasiūlytų tankus 

Izraelis nepritaria šiam bizniui,; kos 2ydų Komiteto. Washingtone j projektu, jų tarpe įmomu nacio 
nes minėti lėktuvai gresia Izrae-

Izraeliui praeityje būdavo ne 
sunku rasti pritarimą VVashing-

veikia stipri AIPAC (American 
Israel Public Affairs Committee). 
Metinis šios organizacijos biu
džetas 1.3 mil. dol., įstaigoje dir-

mes kovosime, kol įstatymas bus ; wsiowo Powszechne". Lenkija 
priimtas. „Solidarumas" siekia ; n e t e n k a daugiausia jaunu, tačiau 
galios samdyti ir keisti įmonių j kvalifikuotu darbininku, profesi-
direktorius, galios tvarkyti p r o - j o n a i l ] Daugelis koresponden-
dukcijos eigą. į t a r n s pareiškia, kad jie Lenkijoje 

Atskira rezoliucija „Solidaru- : nemato ateities. Jei ir nebus so-
mo" kongresas pasveikino visus j vietų invazijos, ekonominė padė-
Rytų Europos darbininkus ir pa- į tis tokia, kad neįmanoma gyven-
žadėjo paramą dirbančiųjų kla-' ti. Daug lenkų bando patekti 
sei Sovietu Sąjungoje, Rytu Vo- | Amerikon, tačiau vis didesnis 
kietijoje ir Čekoslovakijoje. Rezo- Į skaičius veržiasi Australijon. 
liucijoje sakoma, kad lenkai per- į 
gyvena istorines dienas. Ant Vis-
los upės krantų statoma naujo- j 
ji Lenkija, sprendžiamas visos į 
lenku tautos likimas. Mes nesą- j 
me vien profesinė sąjunga, bet; Washingtonas. — Valstybės 

socialinis judėjimas. Kreipda-, departamento atstovas Dean Fi-
masi į kaimyninių šalių darbi- j scher pareiškė spaudai, kad sovie 
ninkus, rezoliucija prašo neklau-! tų kariuomenės manevrai netoli 
syti melo, kurį „skleidžia jūsų vy- | Lenkijos sukėlė JAV vyriausybės 

rūpestį, ar sovietai laikosi Helsin-" 
kio susitarimų. Baigiamajame ak
te buvo susitarta pranešinėti ki
toms susitarimus pasirašiusioms 

, valstybėms apie didesnius kari-
Teheranas. — Irano dvasinis j n ius pratimus, tačiau sovietai ne-

vadas ajatola Khomeinis pasakė; pranešė apie šių manevrų apim-
kalbą parlamento vadams. Jis į tį, jų dydį. Tuo pažeidžiamas Hel 
įspėjo, kad valstybės priešai gali sinkio susitarimas, 
pulti parlamentą ir patarė sustip- • Sovietų Sąjunga, pasakė Fische 
rinti rūmų apsaugą. Priešai jau j r j s , laikoma atsakinga ir dėl Afga 
mato, kad jie pralaimėjo, tačiau nistano — Pakistano sienos pa-
dėl to jie ir pavojingi. Juk ir kati-: žeidimo, nes sovietai kontroliuo-
nas kartais puola liūtą, pasakė j j a Afganistaną. Tai jau penktas 
ajatola. ; panašus įvykis prie Pakistano 

Buvęs prezidentas Bani Sadras sienų, pareiškė Fischeris. 
ragino ajatola Khomenį pasiduo- Į 

Ragina ajatola 
trauktis is valdžios 

, . . ba 30 žmonių, kurie gali per trum 
tone, nes cia didelę įtaką turi zy-

Japonija nenori 
neutrono ginklu 

dų organizacijos. Sį kartą, vynau-
sybėn atėjus prezidentui Reaga-
nui, sakoma, jog Amerikos žydams 
teks panaudoti visą savo organi
zacinę galią. Baltuose Rūmuose 

-r , .. r - , • ir Kongrese vis auga arabų įtaka. 
Tokijo. — Japonijos užsienio ° b , . , 
., , . . . . c , - a i Saudi Arabija tapo svarbi Amen-

reikalų mmistens Sonoda pareiškė , . , . . . 
, , , T .. . <ai ekonominiu ir strateginiu po-

parlamente, kad Japonija nepn- ,._ 
taria neutroninių ginklų disloka
vimui Tolimuosiuose Rytuose. Ja-

pą laiką išsiuntinėti tūkstančius 
laiškų, padaryti spaudimą telefo
nu ar asmeniniais kongreso na
rių lankymais. Organizacijos at-

mazinti biudžetą 
leisti keli inspektoriai 

— Kalifornijos žemės ūkio įstai 
ga paskelbė, kad kova prieš vai-

^ . t i b i n e , „ n a i sius užpuolusią muse baigiama 
i laimėti. Laukų ir plantacijų purs-

ponų spaudoje buvo paskelbtas 
Pentagono pareiškimas, kad neu-

, , , . , , . , troninė bomba gali būti 1 arkom a 
Madridas. - Amerika ,r Ispa- ^ . -e M i n i s t e r i s p a t v i r t i n o J a . 

n.ja sus.tare pratęsti karinių ba- ^ ^ ^ ^ ^ ^ .^^ 
Š?**ZS' k u n b ! - g , a S ' r U ' S 0 ) ° Azijoje branduolinių ginklų netu-21d ,k, ateinančio p m n a l ^ g ^ mmm 
Derybos del JAV bazių bus tęsia- Į 
mos toliau. Jas gali paliesti Ispa 
nijos planas įstoti į Nato sąjun 

žiūriu.Daugelis politikų Washing 
: tone teigia, kad Izraelis nėra vie
nintelis Amerikos draugas Arti
muos iuos Rytuose. Draugas yra 

! ir Saudi Arabija, didžiausia Ame
rikos sunaudojamos naftos ga
mintoja, kuri jau seniai prilaiko 
naftos kainas nuo katastrofiško 

; kilimo. Simpatijas arabų pažiū-
i roms sukėlė ir per griežta Bogino 

__ : politika Izraelyje. 2ydų žurnalas 
Rumunijos prezidentas Ce- "Moment", leidžiamas Bostone. 

rių ar valstybės departamento du
rys. Ši lobistų organizacija savo 
vykdomajame komitete turi visu 
didžiųjų žydų organizacijų va
dus. 

Paskutiniu metu iš Ameri-

mmų. 
Angola toliau 

kos žydų pradėjo taktikos moky- | 9™** " ^ d e l k m Ų **"*"' 
tis k arabai. David Sadd, Ame
rikos arabų nacionalinės sąjun
gos direktorius, pareiškė, kad* 
amerikiečių tarpe auga palanku
mas arabų pasauliui. Vis daugiau 
amerikiečių supranta, kad drau
gystė su arabais Amerikai gali 
būti naudinga. 

nalizavimo klausimus. 
— Australijos vyriausybė įsakė 

eksportuojama jautiena B tiesu | g w dar fc ^ ^ ^_ ( Planuojama dar 
yra arklių ar kengūrų mėsa. Vie-1 r . - a u s y b c^ ^ ^ . ^ d i d e s n i o : 
nas mėsos pirklys jau suimtas, at- ^ ^ p r a ] i e j i m o R e ž i m a s s u g r 5 u s | 

už keliu mėnesių, kalbėjo Bani VVasrungfortas. — Prezidentas 
Sadras, ragindamas Khomeinį at- į Reaganas posėdžiavo su ekono-
statyti spaudos laisvę, paleisti po- j miniais patarėjais ir paskelbė, kad 
litinius kalinius, leisti veikti poli-; nutarta dar sumažinti 1982 me
tinėms partijoms ir sudaryti koa- j tų biudžetą, kad deficitas būtų 
licinę vyriausybę, kuri pravestų | kaip galima mažesnis. Dar tebe-
laisvus rinkimus ir nustatytų nau- vyksta vyriausybėje diskusijos, 
jo Irano kelio gaires. kur tuos sumažinimus įvykdyti. 

Naujasis Irano valstybės proku- Biudžeto direktorius Stockman 
roras Hosein Mussavi paskelbė, planuoja atimti lėšas kai ku-
kad jis sugriežtins kovą su vals
tybės priešais. Visose vietovėse 
bus įsteigtos revoliucijos prokuro
rų įstaigos, kurios prižiūrės mir
ties bausmių vykdymą. 

kimus tikimasi baigti iki lapkri
čio 1 d. 

— Vietnamas pripažino, kad 
Kinijos paleisti sugrįžo 13 vietna
miečiu kalinių. Jie esą invalidai, 

grasina priešams 
Lisabona. —Angolos sostinė

je įvyko didelės demonstracijos išvyti priešus iš Angolos žemės. 

rioms krašto gynybos progra
moms. Tam priešinasi sekreto
rius Weinbergeris. 

prieš Pietų Afriką ir Ameriką. Mi 
nia šūkavo "Mirtis Reaganui!" 
Karštą kalbą pasakė Angolos ko
munistų politbiuro narys pulk. 

gą. Ispanų parlamentas netrukus ausescu pasakė, kad darbininkai, pripažino, kad Irako branduoli-
turi pradėti įstojimo į Nato deba- ; ūkininkai gaus savo naudojimui nio reaktoriaus bombardavimas 
tus. Prieš įstojimą kovoja Ispani-! privačius žemės sklypus, nes šių ir Beiruto miesto puolimas, ku-
jos komunistu ir socialistų parti-j metų kolektyvinių ūkių derlius riame žuvo daugiau 300 civilių t nijoje kaip teisineumo ministeri- ! golos priešams, kad Angola turi 
jos, I D u v 0 blogas. j suskelė pasipiktinimą ne tik ame-1 jos svečias. ! gerų draugu* kurie padės Angolai 

Sovietų "Pravda" kaltina Pi e 
tų Afriką, kuri skleidžianti melą ' tautas, Sungailė. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 10: Nikolas Tol., Pul-
kerija. Taugirdas, Dargvilė. 

Rugsėjo 11: Protas, Regulė, Gin-

apie Angoloje kovojančius "užsie
niečius". Sovietų Sąjunga niekad JAV Aukščiausiojo Teismo 

pirm. Warren B'̂ rger lankosi Ki-i Evaristo Domingos, priminęs An | nepripažino, kad Angoloje yra so
vietu kariškių, nors pati Angola 
to neslepia. 

Saulė teka 6:24, leidžiasi 7:11. 

ORAS 
Saulėta, šilčiau, temperatūra 

dieną 82 1., naktį 70 1. 
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NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA 
Rimantui Kaspučiui su Rus

ne Baltrušaityte rugpjūčio 22 
d. buvo suteiktas moterystės 
palaiminimas Dievo Apvaiz
dos lietuvių bažnyčioje, South-
field, Mich. Jungtuvių reli
ginei rimčiai daug padėjo F. 
Vitt „Veni Creator Spiritus", 
sugiedota vyrų choro prieš pat 
jaunųjų priesaiką. Šv. Mišių 
eigoje vyrų choras giedojo L. 
Beethoven „Sanctus". Abu 
vertingi liturginiai kūriniai 
buvo atlikti darniai. Vyrų cho
ras , paruoštas muz. Rimanto 
Kaspučio, duoda vilčių geram 
bažnyt in iam giedojimui. 
Vargonavo Vidas Neveraus-
kas. Komunijai P . Zaranka 
giedojo solo N. A. Montani „O 
Dieve, meile amžina". Pabai
gai cello su vargonų akompa 

v e i k l o j e : m u z i k i n i a m e 
„Sekminių vainiko" pastaty
me labai gerai atliko dainuo
j a n č i o a k t o r i a u s - v e i k ė j o 
vaidmenį. Nors jau keleri 
metai dirba kaip profesionalas 
— muzikas amerikiečių mo
kykloje, tačiau iki šios dienos 
neapleido lietuviškos veiklos: 
sudaręs orkestrą „Roman
tiką", dažnai groja lietuvių 
renginiuose, į t r a u k d a m a s 
repertuaran ir lietuviškos 
muzikos; kurį laiką vargo-
ninkavo Šv. Antano lietuvių 
bažnyčioje Detroite, o 'dabar 
vadovauja Dievo Apvaizdos 
bažnytiniam vyrui chorui ir 
šoka tautinių šokių grupėje 
„Audinyje". 

Rusnė, Jono ir E lenos 
Bal trušaičių dukra , i rgi 

Jaunavedž ia i R i m a n t a s ir Rusnė (Baltrušaitytė) Kaspučia i . 
Nuotr. A. Plėnio. 

C h i c a g i e č i a m s b r o l i a m s s m a g u sveč iuo t i s p a s 
Detroi to s k a u t u s . I š k.: s. A n t a n a s P a u ž u o l i s , ps . 

D o n a t a s R a m a n a u s k a s , 
T o m a s Dundz i l a . 

A u d r i u s R e m e i k i s i r 

N u o t r . J . U r b o n o . 

E K S K U R S I J A Į 
F R A N K E N M U T H Ą 

nimentu atliko F . Schuberto Pasireiškė, kaip veikli kolom-
„Ave Maria". Jaunųjų pulkui J o s ^ u v a i t ė : dainavo Jaum-
įeinant ir išeinant iš bažny- m o ^ ^ š o k o -Šilainėje , 
čios, trimitas su vargonais P n e š keletą metų suorgam-
atliko H. Purcell „Trumpet z a v 0 , . t a u t i m i * . , š o k l ų * " * * 
r p u n e " „Audmį ir jai iki šios dienos 

Vestuvių puo tą pradėjo 
jaunos ios m o t i n a Elena 
Baltrušaitienė, savo ir vyro 
Jono vardu pasidžiaugdama 
nauja lietuviška šeima ir 
padėkodama visiems už daly
vavimą Baltrušaičių ir Kaspu
čių šeimos šventėje. Sukal
bė jus m a l d ą , p r a s i d ė j o 
vestuvių vaišės, kurių metu R. 
Kuliavas ir V. Sirgėdas supa
žindino jaunųjų pulką ir 
jaunuosius su vaišių daly
viais. Čia vyravo humoristinis 
amerikietiško stiliaus asmenų 
charakterizavimas, neaplen
kiant net jaunųjų. Reiktų, ypač 
kalbant apie jaunuosius, iškel
ti mums lietuviams brangių 
lietuviško būdo bruožų, kurių 
jaunasis ir jaunoji nestokoja. 
Rimantas, Alfonso ir Elenos 
Kaspučių sūnus, iš pat vaikys
tės buvo veiklus: eilę metų 
a k o r d e o n u a k o m p a n a v o 
lituanistinių m-lų chorams, 
buvo pirmuoju akordeonistu 
Jaunimo choro orkestre, grojo 
tautinių šokių grupei ^Šilai
nei", 1 V-toje dainų šventėje 
grojo lituanistinių m-lų jungti
nio choro akordeonų orkestre. 
Rimantas iš nedaugeli.) lietu
vių pasirinko muzikos mokslą, 
kurį baigė 1977 m. Oakland 
universitete bakalauro laips
niu. Baigęs universitetą nesi-
didžiavo, o buvo paslankus 
Detroito kolonijos muzikinėje 

vadovauja. „Audinys" daug 
kartų dalyvavo lietuvių ir 
amerikiečių tarpe, o „Sekmi
nių vainike" atliko šokančio ir 
dainuojančio jaunimo vaid
menį. 

Rimantas ir Rusnė yra baigę 
Detroito lituanistinę mokyklą 
ir vėliau yra buvę mokytojais: 
Rimantas vedė mokinių chorą, 
o Rusnė mokė tautinius šokius. 
Rusnė 1978 m. baigė Oakland 
universitetą „Science of Nurs-
ing" bakalauro la ipsn iu . 
Dabar dirba savo profesijoje ir 
eina vicedirektorės pareigas. 

Alfonsas Kasputis, jaunojo 
tėvas, supažindino su gimi
nėmis, tarp kurių iš tolimo 
Bristolio buvo atvykę jo tėvai 
Jonas ir Antanina Kaspučiai 
bei broliai Pranas ir Jonas . 
Kreipdamasis į jaunuosius, 
priminė reikalą mokėti viens 
kitam atleisti ir būti pasiruošu
siems sutikti ne tik džiaugsmą, 
bet ir nedalią bei vargus. 
Rimantas, savo ir Rusnės var
du, padėkojo tėvams ir padarė 
brangų pažadą: auklėti vaikus 
tėvų nurodytu keliu. Mums 
visiems lietuviams bus didelis 
džiaugsmas ir pasididžiavi
mas, o tėvams prie to dar ir 
Dievo palaima, jeigu Riman
tas ir Rusnė pavyzdinį lietu
vių šeimų pažadą ištesės! 

S. Sližys 

Detroito miesto pensinin
kams rugpjūčio 26 d. buvo 
suruošta ekskursija į Franken-
muthą. Ekskursan tams nuvež
ti buvo pasamdy tas patogus 
a u t o b u s a s . V a ž i a v o m e 47 
asmenys ir šoferis. Važiavu
sių tarpe vyravo meksikiečiai; 
lietuviai sudarė mažumą. 

V a ž i a v a u , n o r ė d a m a s 
p a m a t y t i F r a n k e n m u t h ą , 
kuris yra vad inamas „Mažoji 
Bavarija" Michigano valsti
joje. Rūpėjo pamatyt i ir apsi
žvalgyti, kaip atrodo Ameri
ka, v a ž i u o j a n t į š iaurę . 
Pasakysiu, kad skurdžiai. Kol 
pasiekėme Flintą, o tas yra 60 
mylių atstume, vaizdai nuobo
doki. Krūmai, miškeliai, dau
bos, neaukšti smėlio kupstai — 
ka lne l i a i , n e t v a r k o m a ir 
nešienaujama žolė, kuri šiuo 
laiku jau pradeda gelsti. Teisy
bė, teko maty t i keletą kuku
rūzų laukų, keletą golfo aikščių 
ir vieną juodmargių karvių 
bandą. 

Flintą pravažiavus, laukai , 
ūkiai ir sodybos, prie kurių 
žydėjo gėlės, pakeitė iki šiol 
matytą vaizdą. 

Frankenmuthą pasiekėme 
per 1 vai. 45 minutes.. Šoferis, 
paklaustas, kiek mylių važia
vome, atsakė: „Over hundred". 
F rankenmuthas yra išgar
sėjęs v i šč iukų pie tumis , 
vadinamais „Family style ehi-
cken dinners". Atvažiavę tuo
jau ėjome jų va lgy t i į 
„Frankenmuth Bavarian Inn" 
restoraną. Po pietų iki 3 vai. in
dividualiai apžiūrinėjome mies
tuką. 

Sutikęs informacijos pastate 
du vyrukus, paklausiau: „Ką 
įdomaus galėčiau čia pama
tyti?" J ie nusišypsojo ir atsakė: 
„Čia atvažiavę vyrai sėdi ant 
suoliukų ir laukia su pirki
niais grįžtančių iš krautuvių 
žmonų, tai ir viskas". Ir 
a tsakymas, pagalvojau! 

1845 metais čia atvykę 15 
Franconia misionierių iš Bava-
rijos, v a d o v a u j a m i kun. 
Augusto Craemerio, įsikūrė ir 
skleidė krikščionybę indėnų 
tarpe. P i rmas jų pas ta tas buvo 
St. Lorenz liuteronų bažnyčia. 
Šiandien miestuke yra 4 
bažnyčios. Viena iš jų Šv. 
Trejybės R. katalikų bažnyčia. 
Miestukas tęsiasi 2.2 mylias, 
turi 3,500 gyventojų. 

F rankenmutho gyventojai 
verčiasi daugiausiai iš turiz
mo. Miestelis žavus savo 
gražia apl inkuma, švariomis 
g a t v ė m i s , ža l iuo janč ia i s 
medžiais, muziejais, turtin
gomis krautuvėmis, parkais ir 
sporto aikštėmis. Čia patekęs 
jautiesi kaip Europos mieste. 

Viename jo pastate 35 varpų 
muzikos garsai sklinda toli, 
toli. O medinės judančios figū
ros 50 pėdų aukščio bokšto 
lange vaidina legendą „Pied 
Piper of Hameln". 

Bronnerio „Christmas Deco-
rat ions" pastate salė užima 1 
akrą. J i s yra turizmo ambasa
dorius. Atidarytas 361 dieną 
metuose. J i s ne tik puikiai 
dekoruotas, bet ir įvairiomis 
g r o ž y b ė m i s — p r e k ė m i s 
apkrautas . Čia gali nusipirkti 
žaislų ir dovanų ne tik Kalė

doms, bet įvairiems įvykiams 
ir progoms. Frankenmuthe bir
želio an t rą savaitę rengiami 
Bavarijos festivaliai sutrau
kia iki 200,000 lankytojų. 
T a č i a u vis t iek p i rmau ja 
„Family style chicken din
ners"; tokių pietų du pirmau
jantieji restoranai per metus 
patiekia 1.5 milijono. Mums ši 
kelionė ir tie garsūs pietūs 
kainavo tik 12 dol. 

A. Gr. 

„ŽIBURIO" MOKYKLA PRADEDA DARBĄ 
„Žiburio" mokykla 1981-82 

mokslo metus pradės šeštadie
nį, rugsėjo 12 d. 9 vai. Kultū
ros centro patalpose. Sekma
dienį, rugsėjo 13 d., mokyklos 
mokiniai organizuotai daly
vaus 10:30 vai. šv. Mišiose. 
Pamokos tęsis iki 12 vai. 
Prašau atvežti jaunimą į 
parapijos patalpas jau 10:10 
vai. ryto, kad nesivėluotume į 
pamaldas . 

Laukiu grįžtant mokyklon 
visų mokinių ir kviečiu tuos, 
kurie iki šiol dar nėra jos 
lankę. 

Mokyklos vedėja 

D I E V O A P V A I Z D O S 
P A R A P I J O S Ž I N I O S 

Dievo Apvaizdos parapijos 
taryba kviečia visus Detroito ir 
apylinkės lietuvius dalyvauti 
tradiciniame parapijos koncer
te — baliuje, kuris įvyks šiais 
metais rugsėjo 26 d. 7 vai. vak. 
Kultūros centro patalpose. 

Meninę programą atliks 
visiems Chicagos lietuvių ope
ros mėgėjams ir lankytojams 
žinomas solistas Algirdas Bra
zis, kuris taip pa t yra buvęs ir 

New Yorko Metropolitan ope
ros dainininku. 

Šalia minėto solisto, tą patį 
vakarą įvyks sutiktuvės Sta
sio Maziliausko parašy tos kny
gos apie žemaičių vyskupą — 
„Merkelis Giedraitis". Turė
sime progos susipažint i su 
autorium ir įsigyti jo veikalą. 

Rengėjai svečius pava i š in s 
karš ta vakariene. Veiks b a r a s . 
O kad vakaro nuota ika būtų 
dar l inksmesnė — gros R. 
Kaspučio „Romant ika" . S ta lus 
užsisakyti pas M. Petrulienę, 
tel. 525-0294. 

Parapijos taryba 

M o k y t o j a s M a t a s T y l a 
mirė rugpjūčio 22 d. Buvo 
palaidotas su pamaldomis iš 
Šv. Antano bažnyčios trečia
dienį, rugpjūčio 26 d. Velionis 
m o k y t o j a v o L i e t u v o i e i r 
Detroito lituanistinėje mokyk
loje. Paliko žmoną Valeriją, 
kuri irgi mokytojavo Lietu
voje. 

K u n . A l f o n s a s B a b o n a s , 
Šv. Antano parapijos kle
bonas Detroite, gavo iš Detroi
to arkivyskupo padėkos laišką, 
kad jo vedama parapija gerai 
išpildė ADF kvotą. 

Agr . A n t a n a s M u s t e i k i s , 
organizacinio komiteto pirmi
n i n k a s minė j imui r u o š t i , 
praneša, kad žuvusių už Lietu
vos laisvę religinis paminė
jimas bus sekmadienį, spalio 
mėn. 18 d., Šv. Antano lietuvių 
bažnyčioje, Detroite. Visų trijų 
parapijų lietuviai prašomi tą 
sekmadienį atvykti pamal
doms į Šv. Antano bažnyčią. 

S. Sližys 
mm 

KLAIPĖDOS VOKIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

ištremtiems iš 
vokiečiams, 

Rugsėjo mėn. 
Vokietija skiria 
savo tėviškių 
pavadindama tą sekmadienį 
"Tag der Heimat — Tėviškės 
diena." š ia proga Klaipėdos 
vokiečiai penkioliktą kartą su
važiuos į Mannheimą, kur 
įvyks paroda, koncertas, pas
kaitos, kaip pvz. "Klaipėda ir 
jos apylinkės 1970-taisiais me
tais" bei kiti renginiai, pri
menantieji tėvų gimtinę. Kul
m i n a c i n i u p u n k t u bus 
iškilminga akademija miesto 
koncertų salėje, kur oficialioje 
dalyje žada kalbėti miesto bur
mistras, Vak. Vokietijos vy
riausybės atstovai ir kt. aukšti 
pareigūnai. 

M a n n h e i m o d ien raš ty je 
pranešime - korespondencijoje 
(greičiausiai suredaguotoje 
rengėjų) sakoma, kad Mann
heimo ryšiai su Klaipėda buvę 
užmegzti jau 1915 m., kada įsi
veržusi Rusijos caro kariuo
menė sunaikino Klaipėdoje 33 
tūkst. namų. Tų pačių metų 
gruodžio 15 d. Mannheimo 
miesto taryba paskyrė Klaipė
dai 50 tūkst. markių, o 1928 m. 
nutar ta būti Klaipėdos glo
bėju. Prasidėjo glaudus abiejų 
miestų bendradarbiavimas: 
burmistrų apsilankymai, įvai-

K A Z Y S B A R O N A S 
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
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Visi žmonės nori gyventi il
gus metus, bet niekas nenori 
būti senas. 

atstovų abi
pusiai vizitai, piniginė para
m a K l a i p ė d o s t e a t r u i , 
bibliotekai bei Klaipėdos jacht
klubui. Tai neužmirš tami nuo
pelnai mannheimiškių Klaipė
dos vokiečiams. 

Ke i s t a t a č i a u , " M a n n -
h e i m e r M o r g e n " k o r e s 
pondencijoje visiškai "užmirš
t amas" (sic!) Lietuvos va rdas . 
Atrodo, kad Klaipėda bei Klai
pėdos kraš tas buvo paskendęs 
jūros gelmėse, kadangi , ka ip 
pranešama, tik 1939 m. jis vėl 
atsiradęs Reicho ribose. Ta
čiau, 1944 m. miestas buvęs 
SS-gos subombarduotas . Tik 
pusę 150 tūkst. ištremtųjų teko 
suregistruoti ir 250 šeimų ap
gyvendinti pačiame Mannhei-
me. 

Du kontrastai: kada Lie
tuvos vokiečių s-ga ir jos na
riai apie Lietuvą ir hetuvius 
atsiliepia tik iš geriausios pu
sės — Klaipėdos vokiečiai a r 
suvokietėję lietuviai (okupuo
tame Vilniaus krašte sulen
kėję lietuviai buvo vadinami 
išverstrankoviais) Lietuvą no
ri išbraukti iš savo gyvenimo 
iš savo istorijos dienų. Deja, 
yla iš maišo visuomet išlenda. 
Taip ir melagysčių ar sukty
bių "memellenderiai'" niekuo
met negali nuslėpti. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St., Chicago. III 

Visi tel. 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 
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Paraše Dr. Jnoaaa VaMnors 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metas. 
Į anglų kalbą išvertė 

Juozas Balevians 
Kaina $2. Kietais virieliaJs — 3. 

Si įdomi knyga gaunama: 
DRAUGE, 4545 W. 68 8t~ 

Chicago, m. 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTCMETRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel - GR 6 2400 

Vai pagal susitarimą pirmad >rketv 1 4 ir 
7 9 anfrad irp^hkt 10 4 šeštad 10-3val 

Ofs. tel. 735-4477; Rez 246-0067 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak išskyrus 
treč Sešt 12 * i 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 lst Street 

Vai Kasdien nuo 10 9 ryto tk: 1 v p p 
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239-2919 

Ofs HE 4 1818: Rez. PR 6 9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

( 7 1 -mos ir Campbell Ave. kampas) 
Va! pirmad antrad .ketvirtad irpenktad 
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Žvilgsnis į robotų revoliuciją — 

FABRIKE IR 
GYVENIME 

ŠVEDIJA GEOGRAFINIU, ISTORINIU, KULTŪRINIU POŽIŪRIU 

Esame ir vėl didžiosios revo
liucijos sūkuryje. Nuolatos 
didėjantis dirbančiojo žmo
g a u s laisvėjimas dėl nepap
ras tos pažangos technikoje ga
lės būti apvainikuotas galutine 
pergale — žmogų fabrike 
pakeis robotas. 

Ar žmogus taps ir "kūry
biniu" robotu — ki tas ir vėles
nis klausimas. 

Nei industrinė revoliucija, 
nei nuolatinė techninė pažan
ga nebuvo ir negali būti, ano t 
mūsų filosofo dr. J . Girniaus, 
pat ies žmogaus tobulėjimu. 
Techninė pažanga žmogui pa
deda tik išsilaisvinti laiko 
prasme; darbininkas vis dau
giau ir daugiau yra fabrike at
palaiduojamas nuo pareigos 
at l ikt i Įvairius mechaniškus 
judesius. Žmogų fabrike, o da
bar jau ir įstaigose vis dau
giau pakeičia mašina — robo
t a s . Pasaul in ateina besielis 
robotas, fiziniai i š s tumdamas 
darbininką laisvėn. Laisvėn, 
kuri suteikia nepaprastas gali
mybes žmogui tobulėti, nes jį 
a tpalaiduoja nuo buvimo maši
nos dalimi. 

Ar žmogus, pasinaudojęs š ia 
laisve, sugebės tobulėti dva
s iniai — ki tas klausimas. Ta
čiau, bent šitame krašte, j au 
maty t i tendencijų tą laisvę 
piktnaudoti , paverčiant ją tik 
papras tu pigiu laimės sie
kimu. 

Ką reiškia visa ši galva-
trūksčiais skubanti beprotybė 
d i rban t į žmogų pake is t i 
robotais ir kompiuteriais? 

Fabrike ir įstaigose tai kelia 
paniką. "Business Week"žur-
nale rugpiūčio 3 d. laidoje nu
rodoma, kad jau dabar robotų 
įvedimas fabrikuose palies 
apie 45% darbų, padengtų uni
jų sutartimi. O automatizacija 
raštinėse palies apie 38 mili
jonus darbų. Vadinasi, šio 
krašto darbininko, ypač pap
rastojo, ateitis nebėra per daug 
šviesi. Tiesa, kad ir robotams 
bei kompiuteriams tvarkyti rei
kės darbininkų. Bet daug ma
žiau ir geriau kvalifikuotų. 
Prieš robotus ir kompiuterius 
nepaprastai šiaušiasi unijos. 
Jos tai daro, norėdamos ap
saugoti mažiau išsimokslinu
sių darbininkų darbus. 

N e s e n i a i pas i rodž ius io je 
savo įdomioje knygoje "The 
World Challenge" prancūzas 
J . J . Servan - Schreiber bando 
įrodyti, kad pasaulis šian
dieną pereina iš industr inės į 
kompiuterinę visuomenę. J i s 
teigia, kad ši kompiuterinė 
revoliucija yra tiesioginė išda
va arabų kovos prieš Vakarų 
pasaulio industrinius galiū
nus . Arabų didžiausias ir 
gal ingiausias ginklas — aly
va . Jos dėka arabai spaudžią 
Vakarus padėti Trečiajam 
besivystančiam pasauliui visą 
industriją bazuoti a n t kompiu
terių įvedimo į fabrikus ir įmo
nes . Taip darant būsią išven
g i a m a n e r e i k a l i n g o n o r o 
Trečiojo pasaulio šalis sume-
chanizuoti "prieškompiuteri-
n e " technika (ši sistema yra 
j au atsilikusi ir per daug bran
gi). 

Galėtume, galbūt, ir nesu
t ikti su Servan — Schreiber'io 
teoriniais įrodinėjimais, jei 
užsimerktume prieš nepapras
tus įvykius —r Vakarų pasau
lio neprotingą norą visą in
dustriją sukompiuterinti, o 
darbininkus pakeisti robotais. 

Kaip ir lauktina, industrijos 
"8urobotinimu", naudojant 
kompiuterius ir įvairius me
chaniškus robotus, vadovauja 
Amerika. Ja i įkandin seka 
Japoni ja ir V. Europa. 

Anglų žurnalas "The Econo-
mis t " (rugp. 29 d. laidoje) pra
neša , kad vien tik General Mo
tors automobilių bendrovė yra 
numačiusi išleisti ligi 1990 m. 
apie vieną bilijoną dolerių 
14,000 naujų robotų įvedimui. 

Šiuo metu apie 60% visų ro
botų veikia automobilių in
dustrijoje. Šis procentas nuo
latos didės su robotų pa-
žangėjimu atlikti vis įvaires
n ius darbus. 

"The Christian Science Mo-
nitor" laikraštyje, rugpiūčio 14 
dieną Robert Widner, kompiu
terių Intelligence Interlink 
bendrovės prezidentas, džiau
giasi , kad kompiuterių pagal
b a jis j au sukūrė 125 "karo 
kambar ius" įvairiuose Ameri
kos bankuose iš kurių y ra di
riguojama įvairiausios biznio 
transakcijos. 

Nuolatinė techninė pažanga 
ir industrijos suautomatini-
mas, išstumdamas žmogų, jam 
suteikia daugiau laiko. Bet jo 
netobulina. 

Išlaisvintas žmogus, turėda
mas daugiau laiko, turi pats to
bulėti. Visa bėda, kad žmogus 
tai užmiršta arba ignoruoja. 
Žmogus dažnai elgiasi tary
tum technika būtų savyje pati 
vertybė. Dr. J . Girnius sako, 
kad technika yra "suabsoliuti
n a m a tada, kai suabsoliutina
ma nauda, ją iškeliant aukš
čiausia vertybe ir galutiniu 
vertinimo matu" (žiūr. "Žmo
gus be Dievo", 70 p.). Toliau jis 
teigia, kad "iškelti naudą aukš
čiausia vertybe yra lygu viską 
iš tiesų nuvertinti7'". (Ibid 71 
p.). 

Iš technikos išlaisvintam 
žmogui yra nepaprastas pavo
jus gautąją dovaną — laiką ne
išnaudoti kūrybai, o jį surobo-
tinti savo gyvenime. Tai 
atsitinka, kada žmogus laiką 
išnaudoja tik savo naudai . 
Toks laiko išnaudojimas yra 
ne kas kita kaip surobotinto 
darbo perkėlimas iš fabriko ir 
įstaigos į gyvenimą. 

O kad tas perkeldinėjimas 
jau vyksta, tai liudija stoka kū
rybinio pasireiškimo visuo
menėje. Nuo to nėra laisva nė 
lietuviškoji išeivija. 

Individualiniame lietuvio 
gyvenime mes pastebime nuo
latinę tendenciją visa pasverti 
ir įvertinti, naudojant tik nau
dos matą. Materialistinė dva
sia baigia užgošti ir paskirų 
individų kūrybines pastan
gas. "Kuriama", kad "būtų iš 
to pelno". 

Organizaciniame lietuvių iš
eivijos gyvenime trūksta kūry
binių polėkių. Vis dažniau ten
k i n a m a s i o rgan izac in ia i s 
robotais; kartojama, k a s buvo, 
ir priešinamasi naujoms idė
joms bei metodams. O jei ir 
bandoma kartais kas nors nau
jo, tai būtina reikalaujama, 
k a d toji naujovė " n e š t ų 
pe lno" . (Geras p a v y z d y s 
— diskusijos dėl Domšaičio kū
rinių įsigijimo). 

Visai natūralu, kad anti-
kūrybinėms jėgoms didžiau
sias talkininkas yra visų robo
tų karalius — melas. Nieko 
robotiškesnio nėra už melą ir 
šmeižtą. Čia kūrybos neberei
kia. Reikia tik žemos kultūros 
ir moralės. 

Atrodo, kad mūsų gyvenime 
robotinio melo skleidėju sėk
mingiausiai verčiasi buvęs 
Chicagos lietuvių socialistų 
dienraštis. Nesistebėtume, jei, 
užuot bandęs sumodernin
ti savo laikraščio leidimą, jis 
robotinį melo ir šmeižtų sklei
dimą kompiuterių pagalba dar 
daugiau "sumodernintų". 

J. Soliūnas 

Švedi ja — k u l t ū r i n g a s 
kraštas. J i yra Skand inav i jos 
dalyje. Geografiniu plotu — 
448,000 kv. km, nus i t ęs ian t i į 
šiaurę per 1,500 kilometrų. 
G e o g r a f i n i u p o ž i ū r i u 
skirstoma į 3 dalis: pietų, vidu
rio ir šiaurės. Pietų Švedija 
apima Skonijos pus iasa l į ir 
plotą iki didžiųjų ežerų. Šis 
pusiasalis — p lač iaus ias visos 
š a l i e s p a k r a š t y s , t u r i 
derlingiausias d i rvas , ma lonų 
klimatą ir t ank i aus i a i gyvena
mas . Tai žemės ūkio sr i t is , 
kurioje g a u n a m a s pu ikus kvie
čių, cukrinių runkelių, rugių ir 
avižų derlius. Gyvul ių ūkis 
taip pat klesti. Žymiaus i a s 
miestas Malmė, g e r a s uos tas ir 
žymus audinių, medžio ir odų 
p r a m o n ė s c e n t r a s . T i e s 
siauriausia Zundo sąs iaur io 
vieta priešais Dani jos Helsin-
giorą yra Hels ingborgo uosta
miestis su žymia žemės ūkio 
gaminių perdirbimo p ramone . 

Toliau t a rp pus iasa l io ir eže
rų žemės pavi rš ius k a l n u o t a s 
ir a p a u g ę s m i š k a i s . Č i a 
podirvyje plyti g r an i t o uolos su 
dideliais geležies ir rūdos ištek
liais, taigi dirvos čia neder
lingos. Gyventojai g a n a retai 
gyvena — paup ia i s ir kloniuo
se. Gyvenamieji n a m a i medi
n i a i , n u d a ž y t i r a u d o n a i s 
dažais. 

Vidurio Švedija y r a žemu
ma su dideliais Vener io , Vete-
rio ir Melaro ežerais . Ta i žemės 
ūkio ir drauge p r a m o n ė s sri t is . 
Abiejuose šios žemės žemu
mos kraštuose i š augo didžiau
sieji visos Švedijos uos tamies
č i a i — S t o k h o l m a s i r 
Geteborgas. S t o k h o l m a s y r a 
šalies sostinė. J i s i šaugo t a r p 

jūros ir Melaro ežero an t salos 
ir kelių mažų pusiasalių. Stok
h o l m a s yra puošnus šiaurės 
Europos miestas . Dėl savo gro
žio d a u g kas jį vadina „Šiaurės 
Paryž iumi" . Apie Stokholmą 
yra padav imas : „Kadaise iŠ 
a n a p u s Baltijos švedų senąją 
sost inę Sigtuną užpuolė prie
šai i r sunaikino. Viena mote
ris medinėje lazdoje paslėpė 
visą auksą ir įmetė į tekantį 
vandenį . Tą lazdą išmetė kaž
kur a n t uolos salos krante ir 
pradėjo s ta tyt i švedų sostinę 
(stock — lazda, holm — pilis), 
t a rp tekančių į jūrą Melareno 
ežero įlankų. Tekąs vanduo 
labai šva rus ir ežere yra daug 
žuvų. 

Siaur inei Švedijai at i t inka 
likusioji šalies dalis anapus a l 
sios lygiagretės. Pajūry ją 
sudaro žemuma, bet toliau į 
v a k a r u s ji pamažu pereina į 
p lokščiakalnius su daugybe 
ilgų ežerų. Ežerų slėniai 
i šgraužt i ledynų ir per juos 
per teka upės. Ties plokščiakal
nių pakopomis upės turi nema
ža būdingų krioklių, kurie 
i šnaudojami elektros energijai 
gamin t i . Žymiausias toks 
krioklys — smarkėtaka, vadi
n a m a s „Kiškio šuoliu", yra 
Lulės aukštupyje. Aukščiau
sios vietos iškilusios per 2000 
metrų virš jūros lygio. Gyven
tojų d a u g u m a s gyvena arčiau 
jūros. 

Š v e d i j a t u r i g a r b i n 
gą praeitį ir labai gerbia 
savo didvyrius . Visame krašte 
yra d a u g paminklų, obeliskų, 
ypa t inga i kara l iams: išvaduo
tojui iš danų vergijos 1952 m. 
Gustovui Vazai , didiesiems 

J . M I Š K I N I S 

u ž k a r i a u t o j a m s Gustovui 
Adolfui ir Karaliui XII. Pasta
rieji du ta i tarytum švedų 
Napoleonai. Karo muziejuje 
daugiausia vietos skirtos kara
liams: jų čia balnai, šarvai , 
ginklai, karališkos dovanos ir, 
be to, čia yra Petro Didžiojo 
laivelis, Karolio XII paauksuo
ta karieta. 

O š i a u r ė s m u z i e j u j e 
etnografijos ir kultūros sky
riuose vaizdžiai pavaizduota 
šiaurės tautų kultūros plėtra. 
Čia daug namų apyvokos 
rakandų, skrynių, reikme
nų, baldų, giminingų lietu
viškiems. Pažymėtina, kad 
prie karo muziejaus stovi per 
150 senovės patrankų, švedų 
karo žygių grobio. Jo viduje 
y ra taipogi ir Lietuvos patran
ka, buvusios Biržų pilies valdo
vo kunigaikščio Radvilos, šve
dų p a i m t a , g a n g e r a i 
išsilaikiusi. Kita patranka su 
Lenkijos-Lietuvos herbu 1557 
metais prie Niurnbergo paim
ta . 

Švedų sostinė Stokholmas 
g a r s u s p a s a u l y j e ne t ik 
karaliaus pilies labai didin
gais pastatais , bet ir pirmuoju 
Europoje po atviru dangumi 
įrengtu tautiniu muziejumi, 
vadinamu Skansenu. Į jį 
perkelta daug senovės švedų 
sodybų, bažnyčių, varpinių ir 
net vienas ištisas kaimas. 
Namuose gyvena tautiniais 
drabužiais pasipuošę įvairių 
provincijų gyventojai. Be to, 
Skansene globojami ir visokie 
laukiniai Švedijos gyvuliai. 
Prie jo y r a didelis Šiaurės 
muziejus, kuriame surinkta 

Ateitininkų kongreso a t ida rymas . Pirmoj eilėj 
iš kairės: D. Bobelienė, dr. K. Bobelis, vysk. V. 
Brizgys, neseniai i š ok. Lietuvos pas i t raukęs dr. 
K. Eringis, inž. V. Kutkus , inž. V. K a m a n t a s , inž. 

A. Rudis, dr. J. Meškauskas ir dr. J. Pikūnas. To
liau matyt i — kun. J. Gasiūnas, dr. L. Šimutis, 
kun. J . Pakalniškis, kun. J . Vyšniauskas ir kt. 

nuotr. J . Kuprio 

daug švedų senovinių daiktų ir 
iš visų Baltijos tautų būdingų 
liaudies puošmenų, drabužių, 
įrankių ir t.t. Iš rūmų pažymė
tina karaliaus pilis ir naujoji 
rotušė, pastatyta tautiniu šve
dų stiliumi ir laikoma miesto 
simboliu. 

Pažymėtina, kad švedai 
labai domisi ne tik savo et
nograf in iu bei kul tūr iniu 
menu, bet ir kitų kraštų. 1937 
m. Alytaus Dzūkų muziejų 
lankė švedų etnografas. Čia jis 
kiekvieną vertingesnį ekspo
natą tyrė, kopijavo. O kai užti
ko „dzūkų molinį vežimą", 
kuris padirbtas be geležinių 
vinių ir geležies, tai šį vežimą 
tyrė, fotografavo, kopijavo iki 
smulkmenų. 

Sakoma, kad daug iš 
Amerikos ir kitų turtingesnių 
kraštų atvyksta milijonierių į 
Š v e d i j ą s t e b ė t i š v e d ų 
praktiškus žmones ir iš jų daug 
ko pasimokyti. Švedija Šimt
mečius nematė savo krašte 
atėjūnų, o ir pati nuo Napole
ono laikų nedalyvavo jokiame 
karo žygyje. 

Žemės turtų gausumu Šve
dija pralenkia daugelį kitų 
Europos kraštų. Pirmą vietą 
užima labai geros rūšies gele
žies rūda, vadinama hematitu. 
Didžiausi jos klodai randami 
šiaurėje — Geli varos ir Kiru-
nos apylinkėse. Be to, jos iška
sama vidurio ir pietų Švedi
joje. Iš viso per metus geležies 
rūdos iškasama per 14,000,000 
tonų. Didžioji jos dalis pro 
Lulės ir Narviko uostą išve
žama į užsienius. Taipogi, 
r andama aukso, sidabro, va
rio, švino, pyrito ir kitokių 
mineralų. 

Švedai artimi danams ir nor
vegams. Jie, kaip ir norvegai 
bei danai, yra protestantai, 
katalikų yra nedidelis procen
tas . Švedai dideli sporto mėgė
jai. Anksčiau jų gimnastika 
buvo plačiai praktikuojama 
visame pasaulyje. Iš mokslo 
įstaigų garsėjo prieš 550 metų 
įsteigtas Upsalo universitetas, 
kuriame savo laiku dirbo gar
susis gamtininkas Linėjus. 
Švedai davė ne tik žymių rašy
tojų ir mokslininkų, bet keliau
tojų — tyrinėtojų. Iš jų gar
siausi, šalia Azijos tyrinėtojo 
Sven Hedino, yra Norden-
šeldas, pirmutinis apiplaukęs 
Aziją per Arktikos vandenyną 
ir Andrė — pirmasis išskridęs 
balionu į šiaurės ašigalį, bet 
žuvęs netoli Špicbergeno 
salyno. 

Švedija yra žemės ūkio ir 
pramonės kraštas . Dirbamos 
žemės yra tik 9%, o miškai api
ma 50% viso geografir ;o ploto. 
Juo toliau į šiaurę, juo daugiau 
miško, o mažiau ariamos 
žemės. Švedai daugiausia 

auginei avižas, kviečius ir 
rugius. Pietinėje Švedijoje ger
ai uždera cukriniai runkeliai, 
kurie perdirbami cukraus fab
rikuose. Gyvulių ūkis taipogi 
klesti. Švedai augina labai 
daug kiaulių, o jų sunkiosios 
veislės arkliai plačiai žinomi ir 
kituose kraštuose. 

Pažymėtina, kad Švedijos 
gamta labai įvairi: daug 
akmeninių kalvų bei kalvelių. 
Vienur akmuo visai plikas, 
k i tu r k iek a p a u g ę s žole , 
krūmokšniais ar pušimis, ku
rios šaknis suleidusios į 
akmens plyšius, prineštus vėjo 
dulkių ir žemių. Daugiausia 
gyvenamų sodybų stovi a n t 
akmeninės plokščios uolos. Ta i 
aišku, pamatų netenka nei 
kasti, nei dėti. Užta t žemę š v e 
dai labai brangina. Jei sodyba 
pas ta ty ta an t uolos, tai kur bus 
kokia nors tuščia lomelė, tai 

švedas tuojau prineša žemės ir 
čia nors bulvių pasodina. Kar
tais gi ir tą ne per dideų 
žemės sklypą tenka su nema
žu darbu pašalinti nuo daugy
bės didesnių ir mažesnių akme
n ė l i ų . T a i v i e t o j e ž i ų 
sus ikrauna akmeninės tvoros. 
A k m e n i n i ų n a m ų š v e d a i 
nestato, gal todėl, kad per d a u g 
akmens turi. Gyvena viensė
džiais. Namai mediniai, raudo
nai dažyti, bal tais langų 
rėmais. Trobesių nedaug — po 
2-3, nes Švedijoje medis g a n 
brangus. Laiko daug galvijų. 
Ganykla aptverta, kur galvi
jai ir arkliai laisvai vaikšto. 
Daug kur žemę dirba trakto
riais, mažuose ūkeliuose — ark
liais. 

Pramonėje pirmauja medžio 
apdirbimas: popieriaus, deg
tukų, celulozės, fanieros, lentų 
ir baldų gamyba. J i ems gamin
ti švedai turi per 4000 fabrikų. 
J ie turi didžiausią pasaulyje 
degtukų pramonę, o jų pramo
ninkai daugelyje valstybių yra 
išsiderėję teisę vieni patys ten 
steigti ir laikyti degtukų fabri
kus. Toliau eina metalų, ypa
čiai plieno, žodžiu, pramonė su 
visokių mašinų, aparatų, auto
mobilių, elektros reikmenų 
fabrikais. Švedai, nedaug tetu
rėdami a k m e n s a n g l i e s , 
metalus lydo elektra. Dėl to 
švedų plienas yra plačiai žino
mas savo aukšta kokybe. 

Susisiekimo atžvilgiu Šve
dija yra žymiai geresnėje padė
tyje negu Norvegija. J i turi 
daugiau geležinkelių ir puikių 
plentų. Tačiau laivynas bent 
pustrečio karto mažesnis už 
Norvegų. 

Švedai išvedža medžio gami
nius, geležies rūdą, maš inas , 
aparatus , autovežimius, gyvu
lius ir kt., o įsiveža audinius, 
maisto produktus, vaisius, odą 
ir chemikalus. 

Spręsk iš faktų, ne žodžių: gyvenime rasi daug žmonių, 
kurie gyvena blogai, o kalba saldžiai. 

Demofilas 

ATOLAS — 
KORALU SALA 
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„Vincas y ra v a i k a s . J i s pageidauja misijos ir 
absurdiškos karjeros. Bet ir a š to p a t noriu. Mano 
misija: va rdas , p l a k a t a s . Noriu tą p laka tą pakabinti 
plačioj aikštėj , a n t bokšto, an t varpinės . Noriu 
skelbtis p l aka ta i s ir va rpa i s — štai , egzistuoju! 
Vincas pas i t enk ina pakuždėj imais į ausį, sielą..." 

Noras kai ką i šs ia iškin t i , b a k a l b a n t su jaunuoliu, 
kaip ir nuščiuvo. J i s pajuto nuobodį ir nekantrumą. 
Dabar jis lėtai sriūbčiojo vyną, retkarčiais žvilgčio
damas į langą, už kurio gil t inė sausos šakos pavidale 
grasino j a m ir v i s a m pasaul iui . J i s norėtų būti 
vienas. 

Vincas gi, pagavęs i švadoms medžiagos, 
gromulojo Girinio premisas : 

— P a d a v i m a i sako, jeigu Dievas rastų Sodomoje 
bent vieną šven to gyveninio žmogų, nerūstautų. 
Tokio žmogaus j i s nerado . Vienas toks buvo. ir tas 
žmonos neteko. 

— O gal tai buvo pa togumas žmonos netekti — 
nupokštavo Gir inis . 

— Amerikoje Dievas ras tų daug šventų žmonių, 
— pasakė Vincas . 

— Kuriuos gi? — sarkas t i ška i pak lausė Girinis. 
— Gal aš jų ta rpe būsiu? 

— Kaip tik t a v e ir rastų, — sut iko Vincą." — Ir 
kitų. Visus mūsų taut iečius lietuvius. 

Girinis baigė st iklinę vyno. Sekundę žiūrėjo į 
tuščią dugną. S t a i g a prapl iupo dekoratyviu juoku: 

— Rastų ir m a n e šventuolėlį? C h a , cha! Vincai. 
tai siužetas f an tas t i škam romanui Tokio aš nerašau. 
Man nereikia k la id inančio optimizmo. Tai būtu arba 

klaida, arba melas. 
— Aš ta ip nemanau, — pasipriešino Vincas. 
— Užstatau visą savo turtą, — pasakė Girinis, 

sutramdęs juoką, — jeigu tu rastum bent vieną 
lietuvį, dėl kurio Dievas nesunaikintų Amerikos. 

— Tu to nori? — paklausė Vincas. — Važiuo
kime. 

— Kur? — nustebo Girinis. 
— Aplink bloką, — siūlė Vincas. — Pasidaryti 

medžiagos, kuria aš remiu savo tezes. 
J i s matė . kad Girinis apygirtis ir padrąsino: 
— Aš vairuosiu. 
— O vynas . Automobilyje gerti neleidžiama. 
— Butelis nepabėgs, — numojo r anka Vincas. — 

Pasta tyk a n t stalo. Už pusvalandžio sugrįžę, išger
sime. 

Vincas buvo atgijęs — toks eksperimento šišas! 
Girinis nustebęs stebėjo keistą jaunuolį. 

— Tokio keliavimo motyvas man pažįstamas, — 
paaiškino Vincas. — Kažin kuriame amerikietiš-
kame romane skaičiau, kad kaimynams verta slap
tomis stebėti kaimynus. Tai yra pagrindinė pažintis. 
Gera perimti, blogo nesekti. Mes važiuosime gatve, 
sustodami ir stebėdami. 

— Ką? — suvapėjo Girinis. 
— Lietuvius. — linksmai atsakė Vincas. 
Sumanymas atrodė vaikiškas, nerimtas, bet intri

guojantis. Taip suaugusį gali dominti vaikų žai
dimai. 

— Butelis? — vėl paklausė Girinis. 
— Pastatyk a n t stalo, — nekantriai patarė 

Vincas. — Butelis nepabėgs. 
Šitaip atrodančio Vinco Girinis nebuvo dar 

matęs. Išdykaująs vaikas. Toks jam patinka labiau 
už filosofuojantį jaunuolį. Sueiname su gyvenimu ant 
keturių akių. 

Jie pavažiavo apie pusmylį. Vincas sustabdė 

automobilį prie gražaus namo, kuris buvo pabrėž
tinai rūpestingai prižiūrėtas — dažai, langų žvilge
sys, pieva, žaliatvorė — visas ansamblis buvo t ik ras 
nekilnojamojo turto prekybos reklaminis piešinys. 

— Štai šventasis, — pasakė Vincas. 
— Aš jį pažįstu, — susiraukė Girinis, nuobo

džiausias tipelis. 
— Nuobodumas labai plati sąvoka, — nesut iko 

Vincas. — Įsidėmyk! Čia gyvena žmogus, kur i s 
atkako Amerikon su dviem rankom ir tobulai tuš
čiomis kišenėmis. Dvi rankos turi dešimtį pirštų. J i s 
ir to neturėjo. Viena jo plaštaka buvo su keturiais 
pirštais. Pirštas liko kažkur Vokietijos darbuose prie 
vokiško ūkio. Tad... dabar jis tun tą namą, tr is 
vaikus. Vaikai baigę universitetinius mokslus. Tai 
šventų žmonių gūžta. Tokie visada gelbėjo ir išgelbės 
Ameriką. 

— Pažįstu ir jo vaikus, eh! — Girinis numojo 
ranka. 

— Kas tas „eh!"? — paklausė Vincas. 
— Patvirtinu jų šventumą, — niūriai sutiko 

Girinis. — Visi kalba lietuviškai... 
— O kas čia? — netoli pavažiavęs paklausė 

Vincas. — Šio namo vaikai studentai. J ie lakstyte 
laksto su lietuviškais reikalais. 

— Vaduoja? — Girinis buvo sarkast iškas. 
— Jie tarnauja idėjai. J u k iš tų reikalų jie 

negyvens. Jie lakstyte laksto dėl idėjos. 
Giriniui pasidarė trošku. 
— Vinceli, tavo pokštai mane migdo. 
— Nori matyti daugiau? 
— Susimildamas ne. 
— Šie žmonės pastate Amen ką, — įsikarščiavo 

Vincas. — Mano akyse jie šventi. Dėl jų, vien tik dėl jų 
Dievas jau negali bausti Amerikos. Faktais remiuosi. 
Dėl jų Dievas nepils napalmo ant Amerikos miestų. 
Savuosius matau šventųjų sostuose. 

(Bus daugiau; 
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JONAS KARVELIS ANT DEVINTO GYVENIMO 
LAIPTO 

Kai šios eilutės pasieks skaity
toją, jo aštuntoji dekada jau bus 
visai prie pabaigos. Abiem kojom 
jis tvirtai stosis ant devintojo 
laipto ir gimtadieno proga vei
kiausiai prisimins didelio, margo 
gyvenimo vingius. 

Jonas Karvelis gimė 1901 m.. 
rugsėjo 23 d. 2eltiškių kaime, 
Anykščių valsčiuje, Utenos apsk
rity. Aistra prekiauti užsidegė 
dar piemenaujant, ir gabumus 
išbandė Pirmojo pasaulinio ka
ro metu. Lietuvai iš griuvėsiu ky
lant, išėjo savanoriu į kariuo
menę. Pasilikęs Kaune, iki 1923 
m. ėjo vidurinįjį mokslą, o po 
to pradėjo darbą ir iki 1931 m. 
liko Spaudos Fondo knygyno ve
dėju, kur nuo 1925 m. leido va
dovėlius mokyklom ir kitokias tiečiu 1944 m. vasarą Lietuvą 
knygas." Su J. Rinkevičium 19321 palikęs, apsigyveno Austrijoj.Cia 
m. Kaune įkūrė prekybos namus, j Pateko į̂ gestapo nagus, perėjo 
o kai gerokai pasisekė, ėmė pre
kiauti pats vienas. Augo Jono 
Karvelio prekybos namai,iš kar
to tik Kaune, o vėliau w skyriai 

kelis kalėjimus bei lagerius ir ke
letą kartų vos per plauką išliko 
gyvas. Po karo, kurį laiką, (1949 
-50) buvo Linzo lietuvių v-bos 

Klaipėdoje, Telšiuose, galiausiai į pirmininkas ir Lietuvos Raudo-
Vilniuje. Prekiavo su knygomis,, n ° i ° Kryžiaus įgaliotinis. Į JAV 
muzikos reikmenimis bei apara- j a t v y k ° I 9 5 0 « • Apsigyveno Chi-
tais, raštinės reikmenimis, nede- : ca&>ie> l š n i a k o S U l k u r ė naujus 
gamosiomis spintomis, technikos j J- Karvelio prekybos namus ir 
bei elektrotechnikos įrengimais.jve l P ° r a dešimtmečių sėkmingai 
leido lietuvių liaudies dainų bei ; prekiavo. Prieš bene trejus metus 
tautinių šokių plokšteles. Šelpė Mikele į Floridą ir apsigyveno 
mokslus einantį jaunimą. Teikė M i a m i B e a c h gražiausiam kam-
stipendijas konservatorijų studen- i Pety, Surfside vadinamam, tik 
tams. Trumpai, tarp dominuo- įuž P5111"" skersgatviy nuo At-
jančių prekybininkų žydu ir ke- į l a n t ° krantu. Tai čia užbaigė ir 
lių ar keliolikos kitų tautybių I l s I e i d o d l d e l * d e m e s i sukėlusią 
svetimtaučių Jonas Karvelis buvo i autobiografinio pobūdžio knygą 
vienintelis tokio masto lietuvis j -Prekybininko keliu", 
prekybininkas, apie kurį žinojo Į Asmeniškai su J. Karveliu su-
visa Lietuva. Žinojau ir aš, šio j sipažinau prieš keliolika metų 
rašinio autorius, tuomet provin- i Tabor Farmoj, Santaros-Šviesos 
ei jos gimnazistas. Kai 1940 me- \ suvažiavime. Gyvendamas Chi-
tų vasarą atėję bolševikai visas I cagoj, jis tų suvažiavimų, turbūt, 
jo prekyvietes nusavino, buvo j nė vieno nepraleisdavo. Matyda-
maždaug trijų milijonų litų tur-; vau jį kiekvienoje paskaitoje. 
to. j Aukštą, tiesų, aštraus žvilgsnio, 

Su dešimtimis tūkstančių tau- Į lyg išdidumu nešančio. Nepa

menu kieno supažindintas, man 
šnekėjo apie spaudą. Kai ėmėme 
dažniau ir daugiau kalbėtis, ste
bėjausi jo apsiskaitymu (iš kur 
prekybininkui tiek laiko?!), pa
lankumu demokratams (kai dau
guma prekybininkų prorespubli-
koniški), entuziastišku pritari
mu jaunimui bei jaunatviškoms 
idėjoms. 

Atmintin įstrigo l ietuviu Ope
ros balius Chicagoje. Ateina mo
mentas, kai prašoma aukų nau
jiems spektakliams. Skelbiamos 
aukotojų pavardės ir sumos. Nu
aidi Jono Karvelio pavardė ir 
stambi suma (tūkstantis ar du, 
nebepamenu), nors jis buvo jau 
pensininkas. Už poros metų mi
nam šlapią Atlanto pakrantės 
smėlį Surfsidėj, ir jis man aiški
na, įtaigoja, ragina skleisti spau
doje idėją, kuri man atrodo per-
idealistiška ir perfantastiška.Šių 
metų pradžioj, vėl Surfsidėj, vie
nų vaišių metu siūlo propaguo
ti jo išmąstytą lietuvybės išlai
kymo planą, kuriam remti žada 
organizuoti fondą, pats stambia 
suma tą fondą pradėdamas, šią 
vasarą New Yorke savo krikšta
sūnio vestuvėse, prieš už stalų 
sodinant, visą kokteilių valandą 
praleidžia su vienu įžymiu mū
sų politiku bei kultūrininku, jį 
politinių plonybių klausinėda
mas ir jam savo idėjas siūly
damas. Tai tik keletas epizodų, 
parodančių, kuo aštuoniasdešim
tį metų bebaigiąs Jonas Karvelis 
gyvena. Palyginkite su dauguma 
jo amžininkų, kurie, kad ir svei
ki tebebūdami, niekuo nebesido
mi, išskyrus save pačius, savo 
biologinę buitį. 

Pagaliau prisimenu jo namus 
Surfsidėj, Carlisle gatvėj. Ne į 
saloną įeini, o į biblioteką, su 
knygų lentynom iki palubės. Ir 
ne į valgomąjį, o į kitą biblio
tekos kambarį. Ilgai sukaktuvi
ninkas tom knygom prekiavo,bet 
netikiu, (kad visas būtu perskai
tęs. Dabar atėjo skaitymui lai
kas. Ilgai jam dar reikės gyven
ti, kol sužinos, ką savo lentyno
se turi. Todėl jam linkiu gyven
ti, iki viskas bus perskaityta! 

Alfonsas Nakas 

TORONTAS RUOŠIASI KANADOS LIETUVIU 
DIENOMS 

Ruduo, tai Kanadoje pats spal- certo ir visa muzikine programa 
vingiausias ir gražiausias metų rūpinasi Dalia Viskontienė. Ban-
laikotarpis. Savo klevų lapų spal- k e t o ruoša rūpinasi komitetas, 
vų įvairumu Kanada tikrai gali kuriam vadovauja V. Dauginis, 
didžiuotis. Sį patį gražiausią me- i Sporto programa rūpiansi p. Bal
tų laiką jau daugiau kaip prieš! n y s k a r t u s u BALFU. Jaunimo 
25 metus parinko Kanados Lie-1 programa rūpinasi Kanados lie
tuvių Bendruomenė kaipo geriau 
sią laiką suruošti Kanados lietu
vių dienas. Kanados lietuvių die-

tuvių jaunimo sąjungos valdyba. 
Literatūros vakaro programa rū
pinasi Aušra Karkienė. Menine 

nos tapo kasmetinis įvykis, duo-1 paroda — Aida Vekterytė. Infor-
dantis progos Kanados lietu- ; macija spaudai: lietuviams — Ga-
viams suvažiuoti, atnaujinti pa- biją Juozapavičiūtė-Petrauskienė, 
žintis ir susidaryti naujų, kartu Į anglams — Algis Juzukonis. Re-
dalyvauti pamaldose bei kokia-1 ligine programa: katalikams — 
me nors politiniame momente,į kun. A. Simanavičius, evangeli-
išklausyti iškilmingą koncertą,! kams — kun. Žilinskas. Bilietų 
pasidžiaugti Kanados talentais: \ ruoša ir finansais: V. Dauginis ir 
chorais, solistais, šokėjais, t t. i V. Birėta. Dauguma šių asmenų 
Tuo pačiu tai proga truputį pa- \ dirba su komitetais. Darbas pra
keliauti po Kanadą, pasidžiaugti dėtas pasibaigus 1980 m. Lietu-
skirtingų lietuvių kolonijų svetin-. vių dienoms Hamiltone, atžymė-
gumu, susipažinti su nauju Ka-' jus 25 metų sukaktį Lietuvių die-
nados miestu. Kasmet Kanados: noms. Sukakčiai buvo parinktas 
lietuvių dienos (KLD) ruošiamos Hamiltono miestas, nes iš jo ir 
skirtingoje lietuvių kolonijoje. Iki kilo mintis suruošti pirmąsias 
šiol KLD buvo visada ruošiamos Kanados lietuvių dienas. Taigi, 
Ontario arba Kvebeko provinci-; jau greitai bus metai laiko, kai 
jose, nes tenais yra skaičiumi pa- j vyksta organizavimo darbas, 
jėgesnės kolonijos, galinčios to-

v., o šokiai 9 v. v. Viskas vyksta 
prašmatniame Harbour Castle 
Hilton viešbutyje, Convention 
Centre, Bay gatvės gale prie On
tario ežero krante esančios laivų 
prieplaukos. Banketo metu svei
kinimo žodį tars PLB pirminin
kas Vytautas Kamantas, progra
mą atliks poetas A Landsbergis 
ir solistė Nerija Linkevičiūtė iš 
Chicagos. Sekmadienį spalio 11 
d. 2:30 p. p. įvyks katalikų pamal
dos Šv. Mykolo katedroje Bond 
gatvėje. Mišiose dalyvaus popie
žiaus nuncijus Kanadai iš Ota
vos. Taip pat vyks ir evangelikų 
pamaldos. "4 v.p.p. Reyerson Ins
tituto teatre, prie Mutual ir 
Church gatvių, bus Lietuvių 
dienų koncertas, kuriame pasi
rodys įvairūs Kanados vienetai. 7 
v. v. bus Lietuvių dienų oficialus 
uždarymas su vyno ir sūrio vaka
ru Lietuvių namų patalpose, Bloor 
ir Dundas gatvių sankryžoje. Šiuo 
metu spausdinami bilietai ir ne
trukus bus skelbiamos kainos ir 
kur bilietus bus galima įsigyti. 

Kaip matyti iš šios apžvalgos, 

LAIŠKAI DRAUGUI 
DĖL TEISĖS STREIKUOTI 

J. Šoliūnas rugpjūčio 26 d. 
„Drauge" dėl oro susisiekimo 
tvarkytojų streiko lygina jį su 
Lenkijos „Solidarumo" unijos į-
spėjamaisiais streikais ar šiauri
nėj Airijoj tebevykstančiom bea-
todairinėm žudynėm. Bet šitie 
visi įvykiai yra visai skirtingos 
prigimties ir neturėtų būti lygi
nami. 

Streikai yra viena priemonių 
darbininkų būklei pagerinti, bet 
jie turėtų būti naudojami turint 
galvoj visuomeninį atsakingumą. 
Oro susisiekimo tvarkytojai, ne
žiūrint jų darbo atsakingumo ir 
įtampos, buvo pakenčiamai atly
ginami, ir darbdavys buvo suti
kęs jų atlyginimą pakelti net 
daugiau kaip dvigubai, kaip ki
tiems federaliniams tarnauto
jams, bet unijos vadai ir nariai 
galvojo, kad, atsižvelgiant į jų 
darbo svarbumą visam JAV ūkiui, 
jie gali kelti darbdaviui visai 
nepagrįstus reikalavimus. Reikia 
turėti galvoj, kad federaliniams 
tarnautojams atlyginimą moka 
ne federalinė vyriausybė, bet mo
kesčių mokėtojai, todėl ir oro su
sisiekimo tvarkytojų perdaug iš
pūstiems reikalavimams pritaria 
tik mažuma JAV gyventojų. 

Ar unija negalėjo pasinaudoti 
patarnavimais tarpininkų, kurie 
paprastai yra linkę patenkinti 
darbininkų, o ne darbdavių rei
kalavimus? Bet unijos vadų ne
žabotos ambicijos ir narių parei
gų pervertinimas privertė pre
zidentą pasinaudoti jam suteik-
tom kraštutinėm priemonėm. 
Priesaika vis dėlto yra priesaika 
ir nereikėtų jos menkinti, nors 
daugelis jos ir nepripažįsta, kai 
ji suvaržo nepažabotus reikalavi
mus. Man atrodo, kad daugelis 
unijų dabar daugiau tarnauja jų 
vadų ambicijoms patenkinti, o ne 
darbininkų būklei pagerinti. Be 
to, streikai yra per dažnai nau
dojami be jokio visuomeninio at
sakingumo. Todėl ir atrodo, kad 
mes turėtume remti tik tokias ge 
resniam gyvenimui kovas, kurios 
yra pagrįstos visuomeniniu atsa
kingumu, o ne vadų ar unijos 
narių nepagrįstom ambicijom. 

Jus gerbiąs, 
Kazys Jankūnas 

CLASSI Fl ED GU I DE 
IOSCELLANBOUS 
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{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
is mūsų sandėlio. 
COSMOS PARCELS EXPBES6 

2501 W. 69th St„ Chicago, IL $0629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Vaiantinas 
iiHHnumuiiHiiHiiiiiiimiiinimummiu 

V A I O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

OELt VVAMTED - VYRAI 

• * • • • • •• » • • • » • • • * • • • • • 

D R A F T S M A N 
TOP PAY 

for ecperienced DĖTA TT .KR 
in miscellaneous iron & steel 

s ta i rs . 
A p p 1 y 

1S53 N. 15TH AVENUE 
MELROSE P ARK, ILLINOIS 

TEL. 3 4 5 - • d 7 6 

REIKALINGAS JAUNAS VYRAS 
SANDELIO DARBAMS 

6 valandas per dieną, 3 ar 4 dienas 
per savaitę. 

Skambint iki 4-os valandos popiet 
TEL. 5 * 7 - 7 2 0 0 

I&NLOMOJAMA — FOR RJEJST 

ISNUOM. apstatytas kambarys tvarkin
gam asmeniui; ir apstatytas 4 kamb. 
butas vedusių porai. Marquette Parke. 

Skambint 470-2473 

R E A L E S T A T E 

Nekontroliuojamos aistros 
daugeliu atvejų y ra dalinis pa
mišimas. TK. Hobfces 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus, išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius i gazinius. 

ALBIN BANYS, felef. 447-8804 

iliiliiiiniiiiluiiililliiilillllillllUilllliii.il 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

T e l 876- 1882 arba 876-5896 

Poputar Lithuanian 
R E C l P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Jomantai Daotvardienė 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šia 
aidą naujais paruosimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
>irimu. si knyga yra sukėlusi la-
oai daug pasisekimo lietuvių ir ki-
ataučių darbo vietose ir organiza 

ei jose. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygai Skj dsl 
4545 W. SSrd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kai a- su persiuntimu $5.65 
niinoiš gyventojai pridėkite dai 

20 centų mokesčiams. 

P A B D A V I M U 1 

FOR SALE — Living and dining rm. 
sets, 25 inch color TV Console. Air 
Conditioner — 10,000 BTU. 

CALL 227-4839 

MISCKLLANEOUS 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

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

2846 W. 69 SL, ML 776-1486 
ilIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUllUIII 
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P L U M B l N G 
Licensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 686-2860 
'umiiiiiuiHuuuiimi nr"uuunum 

".vTo V T N G 
SERfiNAS perkrausto baldus ir 
dimai ir pilna apdrauda. 
kitus daiktus. I r iš toli miesto lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

Malonu bus praleisti vasaras ir tie 
mos savaitgalius 4-rių miegamų, pu
siau U rąstų name. Michiana, Michi-
gan. 8 kamb. ir sieteliais uždaryta ve
randa yra erdvi vieta jums ir jūsų šei
mai. Svečiams priimti puiki vieta, nes 
25 p. salionas atsidaro į 19x9 pėdų 
denį. Pušinių lentų sienos, miega
mieji su balkonu. Akmenų židinys, 
geros kokybės baldai, tai keletą pui
kių ypatybių. Medžių pilnas kiemas 
daro Sį namą pilnai vertą jo $115,000 
kaina. 

Taip pat įskaitoma 40 pėdų paplū
dimio sklypas. 

Skambinkite dabar Carlson Rea! 
Estate susitarimui pamatyti. 

CARLSON REAL ESTATE 
3100 Lake Shore Drive 

Michlgan City, Ind. 46340 
TEL. 219—872-1432 

Arti 73-*ios ir Campbell 2-jų butų 
medinis. Didelis kiemas. Tik $38,500. 

Marųuette Parko spyl. liuksusinis 12 
butų. Parduotas. 

Arti 69-os ir RockwelL Mūrinis 2-jų 
butų Parduotas. 

Brighton Parke mūr. 3-jų butų ir 
krautuvė. Parduotas. 

Dar turime pirkėjų ir 
investavimui gerų namų 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, IU. 69632, tel. 927-5980 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 

Kanados Lietuvių dieno's turėtu i National Award Amerik«idailinin-
i_-^ - _ « - ! i- *-si i : i kų profesinėje sąjungoje New \or-būti turiningos ir tarkomos įvai 
raus amžiaus bei įvairiu interesų 
asmenimas. Tikimasi susilaukti 
didelio skaičiaus dalyviu ne tik-

kio masto įvykį, kaip KLD, su
ruošti. Visada suplaukia įvairaus 
amžiaus Kanados lietuvių tūks
tantinė masė. Netrūksta ir svečiu 
iš kaimyninės JAV. Taip ir šiais 
metais tikimasi, kad į Torontą 
suplauks ne tiktai kanadiečiai, 
bet ir mielai laukiami kaimynai 
iš JAV. 

Toronto apylinkės Lietuvių 
Bendruomenės valdyba jau beveik 
metus laiko ruošiasi KLD, įvyks
tančioms spalio 9 — 11 d. To
ronte. Sudarytas organizacinis 
komitetas, kuriam vadovauja tri
julė: Toronto apylinkės LB val
dybos pirmininkė Ramunė Saka-
laitė-Jonaitienė, dr. Judita Cup-

tai iš Kanados, bet ir iš kaimy-
Programa žada būti įvairi ir n j n e s JAV. 

įdomi įvairaus amžiaus lietu
viams. Penktadienį, spalio 9 d., 
7 v. v. vyksta Literatūros vaka
ras West Park Collegiate salėje 
Dundas ir Bloor gatvių sankryžo
je. 9 v. v. Kanados lietuvių jauni
mo sąjunga ruošia jaunimo šo
kius Prisikėlimo parapijos salėje 
1011 College gatvėje. Šeštadienį, 
spalio 10 d. dienos metu vyksta 
įvairios sporto rungtynės. Taip 
pat šaukiamas Kanados lietuvių 
jaunimo suvažiavimas, kurį ruo
šia KLJS valdyba, vadovaujama 
Išimos Beržinytės. Šiame suvažia
vimo bus renkama nauja KLJS 
valdyba. 6 v. v. prasideda iškil
mingas Lietuviu dienu banketas 

Gabija 

ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis įteikti bet kam: svetimtau-
liui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd 
St, Chicago, IL. IHinojaus gyventojai 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

Visuose lietuviškuose namuose 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai 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 iiamuose. 

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

DBAUGAS, 4545 W. 6Srd St.. 
Chicago, IL 60629 

IIIIIItlIlIlHIUHIlIlIlHllilIlIlIlIlIlIlHIIIIMI 

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

NOTAItT PUBUC 
4259 S. Mapievvood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GI M INI y ĮSkvteUmaI, pildomi 
1»IL,1ETTB£8 PRAlTMAI ir 

kitokie blankai. 
niinrniiinimimniiiiiiiiiiuiiiiiitiimmi 

Skambinkit toL 436-7878 

SIMAITIS REALTY 
2951 W « t 63rd Street 

Insurance — Income Taz 
Notary Public 

Apylinkėje 67-os ir Kedzfc — 6 kamb. 
(3 mieg.) mūr. bungalow. Centrinis oro 
vėsinimas. Karštu vand. apšildymas. 
Apie $55,500. 

Telef. - 7 7 8 - 7 1 7 5 

EVERGREEN PARKE 
Gerai išlaikytas 8 kamb. mūr. "ranch" 
namas. Centr. oro vėsinimas. Židinys. 
Užuolaidos, kilimai. Šaldytuvas, pe
čius, indams plaut mašina. 

GEORGE VLASIS REALTOR 
4625 W. 103 Street, Oak Lawn, 01. 

TEL. 636-7474 
nmmiiiiiiirfnmiHHHHinuiimmiiiiim 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymas 

Nanra pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiimiii! ??..?;..?fd^.^.v®*."~ 7 7 * ' 2 2 8 3 

LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDAI 

Du Tjolicininkai susitinka prie | p^edš $f.50 "valstijos mokesčio 
Berlyno sienos. Pirmasis klau
sia: "Ką tu galvoji apie mūsų 
režimą?" Antrasis a t sako: "Tą 
patį, ką ir tu !" 

Pirmasis: 'Tada, draugas, 
nauo pareiga tave areštuoti". 

iimimiiimiimmiiimimimimiiiimiiiu 
JURGIS JANKUS 

Anapus Rytojaus 
Romanas 

296 pusi. Bleido ATEITIS 1978. 
Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap
lankas autoriaus. Kaina su persiun
timu $7.73. 

Dl. gyv. prideda 5% valstijos 
mokesčių. 
luiiiiiuiiiiiiiiiiimmiuiiiiiiiiiiiiuiiifinii 

JAV DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71st St.. Chicago, HL 60629 

linskienė ir Vytautas Birėta.Kon- su kokteiliais, vakarienė 6:30 v. 

Eilėje 5 valandas išstovėjęs 
supykęs pilietis sako: "Eisiu ir 
pamokysiu kaltininką!" Po pus
valandžio grįžta: "Nebuvo pras
mės eiti, ten reikia i r vėl stoti 
i eilę". 

R0T-ESTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

O. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 
Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki :*» vai. vakaro. 

Sekmadieniaia nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 Q 6 

Surinko Vladas Vijellds 
"Nors tebūdamas tik istorijos 

mėgėjas ėmiausi Uos vaizdų kny
gos sudarymo, tikėdamas, kad tu
riu geresnes sąlygas ją išleisti, ne
gu kiti" — taip raio knygos įva
do je Vladas Vijeikis. 

Knyga didelio formato, 548 pusi. 
Išleido Tėviškėlė, Chicago, 1979 m. 
Kaina su persiuntimu $16.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. «Srd St, 

Chicago, ILS0629 
niinoia gyventojai dar prideda 

90 et. valstijos mokesčio. 
iiiiiiimiiiimiiiiiiimiiiiiimiiiiiiimiiiiiii 

10% — SS% — 30% pfetea rook&dt 
ui apdrauda. nuo ngnlea tr automo
bilio pa* mos. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
82081/2 West 95fh Street 

Telef. GA 4 4 6 5 4 

D Ė M E S I O 
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LITHUANIAN PIONEER 
PRIEST 

0F NEW ENGLAND 
By 

VViinam WoIkovich-Valkavičhis 

The Life, Strugglea and Tragic 
death of Kev. Josepk 2ėbrl% 
1860-1915. 

Published by Franciscan Press, 
Brooklyn, New York 1980 

Kaina su persiuntimu $8.85, 
Užsakymus siųsti : 

DRAUGAS, tftf W. 6Srd St^ 
Chicago, IU. 60699 

iiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiim 

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

FELIKSAS BREDtERIS 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktynės ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu j Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spauatuv*. Kaina 
su persiuntimu $3.48. 

Ušsakymu* 
adresu. 

siusti "DRAUGO" 

http://iliiliiiiniiiiluiiililliiilillllillllUilllliii.il


A. a. Stasė Laučiūtė - Cecevičiene 
Rugsėjo 3 d. Šv. Kazimiero 

'lietuvių kapinėse atsisveikinta su 
garbinga lietuve, ilgamete šaulių 
moterų vadove Stase Cecevičiene. 
Lygiai prieš metus, skaudžios 
kaulų vėžio ligos paliesta, užmer
kė aikis amžinam poilsiui rugpiū-
čio 30 d. Tuo laiku Saulių namuo 
se vykusio "Kario" žurnalui pa
remti pobūvio dauguma gausių 
dalyvių, nugirdę žinią, ašarojo. 

Praeitais metais "Labor Day" 
Lemonto mieste šauliai iškilmin
gai žygiavo parade. Dalyvavo ten 
ir Staselė, bet jau buvo nepajėgi 
žygiuoti eisenoje. Sekančią dieną 
pateko į ligoninę ir daugiau iš lo 
vos nebepaklio. Ligoninė lieka li
gonine, atliko ką galėjo atlikti ir 
po to teko ieškoti lengvatų. Jos iš
tikima draugė Marytė Dapkienė 
pasiryžo globoti. Per penkis mė
nesius, kas dieną po 24 vai. slau-

Oficialus Pabaltijo kraštų vie-; 
nybės dienos minėjimas prasidė- i 
jo 3 vai. p. p. gražioje Estų na-
Mą salėje. Sceną puošė Ameri
kos, Estijos, Latvijos ir l i e tu-
vos vėliavos. Sugiedota Ameri
kos himnas, Estų namų pirmi
ninkas Enno Tamsalu išreiškė 
padėką visiems taip gausiai su
sirinkusiems, ir pakvietė Marion 
Baruch, Žmogaus teisių komisi
jos direktorių, pravesti progra
mą. Susirinkusių minėjime bu
vo daugiau 400. 

Perskaityta telegrama iš mie
sto burmistrės Jane Byrne, kuri 
apgailestavo negalinti asmeniš
kai dalyvauti, bet sveikina vi
sus susirinkusius ir linkėjo iš
tvermės kovoje už laisvę. Gau
tas asmeniškas laiškas ir iš se
natoriaus Charles Percy. Laiš
ke senatorius pabrėžia, kad 
Amerika turėtų imti pavyzdį iš 
Pabaltijo kraštų ir dirbti vie-

navo, kaip čia ką padaryti, kad I n m g a i už savo idealus. Taip pat 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 10 d. 

Kongreso atstovas Ed. Denvinski Liet. Respublikonų lygos išvykoje gera 
nuotaika ir mintimis dalinasi su Pranu Jurkum ir Aleksu Jankūnu. 

Nuotr. Vyt. Jasinevičiaus 

A. a. Stase Cecevičiene 
Nuotr. V. Noreikos 

sudarė iš gyvataro. juodojo jon- mums taip gražiai 
kelio, aštuonyčio, abrūsėlio, mi- j 6porte, su tautiniais 
kitos, "Dar ne tavo valioj", ma- j gražiomis dainomis, 
lūnėlio ir suktinio. Publika ii- j 
gaiš aplodismentais lydėjo šo- j 
kėjus. 

atstovavo 
šokiais ir 

gė tol, kolei jos^sveikata sušluba- j § a u i i ų organizacija stiprėtų. 2i- j p a r n i l l i i r išreiškia gavo padėką 
e '"'""' ' * " ' * " " ' - n i a a p i e j o s mįgįį pas iū lo žaibo i pabajtijo kraš tams už jų įnašą vo. Si Marytės Dapkienės paslau

ga šaulių buvo įvertinta, pake
liant ją į šaulių garbės narius ir 
paprašant tęsti Stasės eitas pa
reigas. 

S. Cecevičiene gimusi Telšiuo
se, ten lankė gimnaziją ir moky
tojų seminariją, bet pasirinko 
pašto žinybą. Tarnavo Klaipėdo
je, Kaune ir Vilniuje. Raudona
jam siaubui artėjant, pasitraukė 
į Vakarus ir po to pateko į Chica-
gą. Čia sunkiai dirbdama ir tau
pydama, įsigijo žmonišką pasto
gę. Praeiviai stebėjosi jos gražiai 
sutvarkyta sodyba ir gausiais gė
lynais. Pokalbiuose visuomet di
džiavosi priklausiusi ateitinin
kams, kurių dėka išmokusi mylė
ti savo tautą. 

Staselė, kaip visi mėgome ją va 
dinti, yra mirusi. Jos atlikti dar
bai ypatingai Vytauto D. šaulių 
rinktinei yra dideli. Nors ji turė
jo savo rūpesčių, —sūnaus šei
mą, tvarkos palaikymą apie na
mus, jos širdis buvo šaulių na-

j Amerikos gyvenimą ir savo 
papročių ugdymą ir išlaikymą. 
Toliau rašo, kad sovietai, pa
vergdami Pabaltijo kraštus, nu
sižengė tarptautiniams jstaty-

greitumu po Chicagą ir apylin 
kes. Šauliai, tuo daiku vasaroda
mi Michigane, VVisconsine ir ki
tur, atskubėjo pasakyti jai pasku 
tinį sudiev. Atsisveikinimą pra
vedė rinktinės pirm. VI. Išganai-
tis. įvairių organizacjų atstovai lietuviai, latviai ir estai išlaikys 
apibūdino jos gyvenimo nueitą | ̂ ^ tautinius bruožus, kultūrą, 
K e " 3 - I religiją ir meilę savo kraštams. 

Gaidos - Daimid šermeninėje i Senatorius Charles Percy spe-
spūstis, kokios galbūt niekados, d a J i a i atsiuntė savo atstovą, 
nėra buvę.^ Nekalto Prasidėjimo | j ^ j a m atstovautų šiame mi

nėjime. Gauti sveikinimai ir iš 

Pasibaigus meninei progra
mai, svečiai dar ilgai šnekučia
vosi ir nesiskirstė namo. Smagu 
matyti ir gausų lietuvių būrį, 

Apie šį minėjimą buvo pra
neš ta gana plačiai ir amerikie
čių spaudoje ir radijo stotyse, 
kaip WBBN, "Chicago Tribūne", 
"Southwest Herald", "Park Rid-
ge News", "Arlington Heights 
Herald" ir kitur. Spaudos, ra-

kuris atsilankė minėjime. O kai į * J ° i r televizijos informacija j 
lietuviškos dainos nuskambėjo j rūpinosi Danguolė Valentinaitė. 
jaunimo lūpomis, matėsi ne vie- j Pabaltijo kraštų vienybės die-

mams, bet kad su Dievo pagalba ! nas sujaudintas estas ir latvis, i nos minėjimas - gegužinė labai 
šluostantis ašaras, besigėrėda- į gerai praėjo ir visos t rys Pa-
mas tokiu gražiu, lietuviškoje! baltijo kraštų valstybės buvo 
dvasioje užaugusiu jaunimu. i gražiai reprezentuotos. 

Ačiū mūsų jaunimui, kuris 1 Korespondentė 
savo 

parapijos bažnyčioje gedulin 
goms pamaldoms susirinko gau
sybė jos gerbėjų ir draugų, ku
rių daug ir į kapines palydėjo. 
Gedulo užkandžiams visi buvo 
pakviesti į "Gold Coast" valgyk
lą. Apeigose, be Vytauto D. šau
lių rinktinės narių, gausiai daly
vavo Gen. Daukanto ir Klaipė
dos uniformuoti su vėliavomis jū
rų šauliai. Taigi, dar vienas stip
rus šaulių organizacijos ramstis 
iškeliavo į amžinybę. Jos pasista
tytas didžiulis juodo granito pa 

muose. Ten ji kartais per ištisas I minklas visiems laikams liudys 
naktis triūsdavo, betvarkant vi- j prasmingai praleistą gyvenimą. 
sus reikmenis po balių, ir vis pla- T. Y\& 

PABALTIJO KRAŠTŲ VIENYBĖS DIENA 
Vidurio vakarų Pabaltijo ko

mitetas šįmet gražiai atšventė 
Pabaltijo kraštų vienybės dieną, 
minint 40 metų nuo masinių de
portacijų iš Pabaltijo kraštų į 
kalėjimus ir Sibirą sunkiesiems 
darbams. Minėjimas pradėtas 
rugsėjo mėn. 4 d., penktadienį, 
12 vai. p. p. Chicagoje, Daley 
Plaza. 

Rosa Farina, Chicagos dailių
jų menų direktorė, savo įžangi
niame žodyje paminėjo visų tr i
jų Pabaltijo kraštų įnašą į Ame
rikos kultūrinį gyvenimą ir jų 
reikšmę Amerikos ateityje. Va
lerija Sparkytė pristatyta kaip 
šios programos pranešėja. J i 
puikiai atliko savo pareigas, sa
vo laisva laikysena, šokių api
būdinimais bei jumoru publiką 
šiltai nuteikė. Pirmiausia supa
žindino susirinkusius su dienos 
programa, minėjimu - gegužine, 
kuri įvyksianti rugsėjo 6 d., sek
madienį, Estų namuose, Prairie 
View, Illinois. 

Meninėje programoje lietuvių 
tautinių šokių grupė "Vytis". Jų 
vadovė Violeta Smieliauskaitė -
Atlrinson, akordeonistas Ąžuolas 
Stelmokas. "Vytis" atliko šią 
tautinių šokių pynę: "šitam di
deliam būry", dzūkų kadrilių, 
blezdinginį jonkelį, polkutę, ke
purinę, rezginėlę. ir suktinį. Pu
blika ilgais plojimais lydėjo kiek
vieną šokį, o paskutinis suktinis 
susilaukė didžiausio pasisekimo. 
Kai šokėjai pakvietė iš publi
kos norinčius išmokti lietuvišką 
suktinį, užlipti ant scenos ir 
kartu pašokti, šis spontaniškas 

C L U B R O M A 
FREE COKE with medium, large or 
Family Pizza. Also with any Stuffed 
Pizza 

S. Archer T«L 25*4243 

senatoriaus Alan (Dixon. (Lie
tuvos gen. konsule J. Daužvar-
dienė atsiuntė gražų sveikinimo 
laišką. Gauti sveikinimai ir iš 
kongresmenų Lynn Martin, 
John Erlenborn, Frank Annun-
zio, Rbbert Michel ir iš Ulino-

ijaus senatorių Kari Berning, 
John Davidson, Erward Nedza, 
John Friedland, Adeline Geo-
Karis, Roger Keats ir Dawn 
Clark Netsch. 

Šiam minėjimui pritaikytą 
kalbą pasakė senatorius Phillip 
Crane. Jo 20 minučių kalba 
parodė visiems susirinkusiems, 
kad jis yra labai susipažinęs su 
Pabaltijo kraštų reikalais ir juos 
gina. Senatorius buvo pagerb
tas atsistojimu ir ilgu publikos 
plojimu. Illinojaus atstovė Pen-
ny Pullen trumpai, bet išsamiai 
sveikino susirinkusius, iškelda-

klausimą. 

Mielai Mamytei Lietuvoje mirus, 

Dr. JANINĄ JAKŠEVIČIENĘ 
ir MARIJĄ MARKULIENC 

jų ŠEIMAS nuoširdžiai užjaučiame. ir 

PRUDENCIJA BIČKIENĖ 
STASĖ IR KAZYS DAUGĖLAI 

SU ŠEIMA 

kvietimas susilaukė didelio pri 
tarimo iš žiūrovų pusės. Susirin. 
kusių žiūrovų buvo daugiau kaip j ma Pabaltijo kraštų 
500. Vėliau tą patį vakarą šis j Lietuvių vardu žodį tarė Vyt. 
"Vyties" pasirodymas buvo per- j Kamantas, Pasaulio Lietuvių 
duotas per 5 televizijos stotį. 

Sekmadienį 12 v a ! p. p. sve
čiai rinkosi Estų namuose, kur 
medžiais apaugusiame kieme 
prie gražiai paruoštų stalų bū
riavosi estų, latvių ir lietuvių 
grupelės. Virtuvėje jau nuo pat 
ankstaus ryto darbavosi dvi 
prityrusios lietuvės šeimininkės, 
J. Laukaitienė ir M. Umbrazie-
nė. Vėliau jį talką joms atėjo 
E Gaškienė, J. Kolienė i r S. 
Stočkutė. Šios dienos minėji
me - gegužinėje lietuvius at
stovaujantį komitetą sudarė K. 
Laukaitis, D. ir Ž. Valentinai-
tės. 

Graži aplinka, puikus oras ir 
paskutiniai vasaros saulės spin
duliai visus traukė į sporto aikš
telę, kur įvyko Pabaltijo kraštų 
tinklinio varžybos. Lietuvius 
atstovavo Chicagos orinio ko
manda "Neris", kurios treneris 
— Zigmas Žiupsnys. Varžybose 
"Neris" lengvai įveikė latvius 
2—1 ir estus 2-^0. "Neries" 
komandai įteikta Vidurio vakarų 
Pabaltijo kraštų komiteto skir
ta trofėja. 

Bendruomenės pirmininkas. Lat
vių bendruomenės pirmininkas 
ir šio minėjimo komiteto pirmi
ninkas Umars Bergmanis už
darė oficialią minėjimo dalį. Po 
trumpos pertraukos sekė meni
nė dalis, kurią atliko latvių sty
ginis kvartetas ir Uetuvių tauti
nių šokių grupė "Vytis", šį 
kartą "Vytis" savo programą 

illlilllliilillllllliiiillllllllilllillllllllllillil 

RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radi*.- programa 

Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, daine 
ir Magdute* pasaka Sia programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo 
rists — g§1ių bei dovanų krautuve, 
502 E. Broadwav So. Boston. Mass. 
02127 Telefonas 768-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelj pasirinkimą lietuviškų knv-

lllllllllllilIlIlHIIIIIIIIUIllimiIHIlMHimil: 

A, f A. 
STASEI CECEVIČIENEI mirus, 

jos sūnui su šeima ir kitiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojauta. 

Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų 
Draugijos Valdyba vr Nariai 

J Į H į į J — — 

£!iiiiiiniiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiii*£ 

| GERIAUSIA DOVANA BET OTRIA PROGA | 
SOL. D A N O S STANKAITYTCS | 

(Įdainuota lietuviškai) | 
O P E R Ų A R I J O S 

Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. | 
Dirigentas Alvydas Vasaitis = 

GRA2TNA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, 
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. 

Kaina su persiuntimu $10.95, Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, HShS W. 6Srd 8L, Chicago, /B. 606Ž9. 

m . gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio. 
'itlll|IIIIIIIMIIIIIIUIIIIIUUHIIIMIIUUIIUttlU||IUIIMIIIIIUUIIIIIIUlllinillllllllllUlllinf 

Mielai motinai 

A . f A. 
ADOLFINAI MEDŽIKAUSKIENEI 

mirus, dukteriai IRENAI P A I I U L I E N E I su ŠEIMA, 
GIMTNfiMS bei artimiesiems liūdesio valandoje reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kar tu liūdime. 

TELŠIŲ GIMNAZIJOS MOKSLO DRAUGAI 

A . f A . 
JUOZUI LIUBINUI mirus, 

skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame žmoną INĄ, 
jos dukteris VTDA ir ELENĄ su ŠEIMOMIS, brolį KUN. 
BRONIŲ LIUBINĄ ir kitus artimuosius. 

Chicagos Anglijos - Britanijos Lietuvių 
Klubo Valdyba ir Nariai 

J GRAŽIAUSIEMS I0SŲ KNTSTUMS 

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI 20DYNAI 
V. Peteraičio 

lietuviškai - angHikas žodynas 
A. Baravyko 

AngHikal - lietuvišku žodynu 
sie du žodynai yra naujai perspausdinti didesnėmis rai

dėmis, didelio formato ( 9 x 8 colių), 580 ir 590 puslapių, la
bai lengvai skaitomos raidės ant ryškiai balto popieriaus, su 
stipriais kietais viršeliais. 

Tikrai grasi dovana jaunom lietuviškoms ar maišytoms 
šeimos. Kiekvienas lietuviškas knygynas turitų did&uotis 
šiais tomais. 

Atskiri tomai po $10.00; abu tomai tik $18.00 (pastas ir 
persiuntimas $1.25 ui tomą ir pridedami mokesčiai Elinois 
valstybės pirkėjams). 

DRAUGO K %YGYA k% 
4845 W. 63rd Stroot 

Chioago, III. 60621 
* / 

Brangiam tėvui 
A. f A . ANDRIUI SKUČUI mirus, 

sūriŲ dr. J. G. SKUČĄ ir šeima nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

NIJOLĖ IR VAIDEVUTIS DRAUGELIAI 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V i y DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A 5 F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

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

4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

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 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 10 d. 

X Kun. Kazimieras Rukšys, 
salezietis, gyvenąs Sao Paulo 
Brazilijoje, "Mūsų Lietuvos" 
laikraščio redaktorius, aplankęs : 

savo ar t imuosius Kanadoje, bu- j 
vo a tvykęs į Ateitininkų kon- I 
gresą Chicagoje. Prieš išvykda
mas į N e w Yorką, iš kur skris 
atgal į Braziliją, dar aplankė 
"Draugo" redakciją, domėjosi 
spaudos darbais ir lietuviškais 
leidiniais. Kaip redaktoriui, jam 
buvo įdomu, kaip dirba spaudos 
informacija š iaurės Amerikoj 
ir kaip Pietų Amerikos lietu
viuose. 

X Stud. Vidas Neverauskas iš 
Detroito gražiai palydėjo var
gonais pamaldas ir giet.' -^iimus 
šv. Mišiose penktadienį, sekma
dienį ir pirmadienį. Jam didelį 
dėkingumą reiškia Ateitininkų 
federacijos vadovybė ir kon
greso rengimo kaomisija. 

X Romualdas Buraeikis iš
skrido į Seatttle, Wash.. t rumpų 
atostogų, nes didžiąją dalį ato
stogų j a u praleido begloboda-
mas savo mielus vaikus — 
Paulių, Vincą ir Aleksą. 

X š v . Kryžiaus ligoninė pra
ves žemo cholesterolio dietos 
kursą antradienį, rugsėjo 15 d., 
7 vai. vak. Už kursą nereikia 
mokėti, bet reikia iš anksto už
siregistruoti tel . 434-6700. ext. 
254. 

X Prof. Arvydas ir Diana A. 
Algminai, Cicero, 111., paėmė du 
bilietus į "Draugo" banketą-kon. 
certą, kuris bus rugsėjo 19 d. 
Jaunimo centre. Arvydas dėsto 
American Academy of Arts Chi
cagoje. Praėjusių metų Ameri
can Ar t mėnesiniame žurnale 
Arvydas buvo išrinktas vienu 
žymiausių menininkų. Diana 
yra pedagogė ir socialogė ir va
dovauja 7 mokyklų rajonams 
vakarinėje Chicagos dalyje. 

x Neprigirdintiems - - Ne
mokamai klausa patikrinama 
penktadieniais nuo 10 v. r. ik) 
4 vaJ. popiet, adr. : 3042 W. 63 
St., Chicago, 111. Tel. 776-3189. 
Parduodami i r taisomi visų fir
mų klausos aparatai . Baterijos 
už pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai . Robert Stens-
land & Associates, 950 Lake 
Sk, Oak Park , m . Atdara tik 
pirmad.. ketvirtad. ir seštad. 
Tel. 848-7125. fsk.) 

X Chicagos Lietuvių žuvau-
toju-Medžaotoju klubas rugsėjo 
13 d., sekmadienį, rengia gegu
žinę šaulių namuose. 2417 W. 
43rd St., Chicagoje. Veiks vir
tuvė, baras . šokiams gros 
Evaldo orkestras . Pradžia 12 
vai. dieną. Įėjimo auka 1 dol. 

Kviečia klubo valdyba 
(pr.) . 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings. 2212 
West Cermak Road. — Telef. 
VI 7-7747. fgk.). 

x Je i SKTIANDMV tau tik 
reik, tuo j pas Petrą ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t 2913 West 68 rd 
St., Chicago, III. 60629. Telef. 
436~i337 ( s k ) 

x Baltic Monuments, Inc., 
2621 W. 71 S t Tel. 476-2882. 
Atdara kiekvieną dieną nuo 10 
vai. r y t o iki 5 vai. vak. Antrad. 
ir sekmad. uždaryta. (sk.) 

X Dengiame ir taisome vfsg 
rūrtiŲ stogus. Už savo darbą 
garantuojame ir esame apdraus
ti. Skambinkite Arvydui Kibiai 
W. 4A4-9655 arba 737-1717. 

(ak.) 

X Vytas ir Marija Petruliai 
buvo atvykę į Chicagą ir daly
vavo XVI-tos šiaurės Amerikos 
golfo pirmenybėse, kurios vyko 
rugsėjo 5—6 dienomis netoli 
Chicagos. šeštadienį abu daly
vavo Pasaulio Lietuvių gydyto
jų ir dantų gydytojų bankete 
Continental Plaza viešbutyje. 

X Jonas ir dr. K. Gustainiai, 
Don Mils, Ont., Kanada, buvo 
atvykę į Chicagą dalyvauti Pa
saulio Liet. gydytojų suvažiavi
me ir "Ateities" kongrese. Ta 
proga apsilankė "Drauge" ir įsi
gijo naujausių leidinių. J. Gus
tainis per daugelį metų yra su
telkęs daug vertingų senų lietu
viškų žurnalų ir knygų. Jo bi
blioteką sudaro daugiau kaip 
keturi tūkstančiai įvairių leidi
nių, 

x Ona Razutienė, Los Ange
les, Cal., Los Angeles LB jau
nimo ansamblio "Spindulio" va
dovė h mokytoja, yra atvykusi 
į Chicagą dalyvauti dr. P. ir A. 
Rasučių dukters Vilijos Marijos 
ir Edvardo Juliaus Punkrių 
vestuvėse rugsėjo 12 d. Ji at
vyko į "Draugą", įsigijo naujau
sių leidinių ir pasidalino įspū
džiais apie Los Angeles lietu
vių veiklą bei gyvenimą. 

X Alexander ir Frances Do-
manskiai, Chicago, m., grąžin
dami laimėjimų bilietų šakne-. 
les, atsiuntė 15 dol. auką. Labai -
ačiū. 

x M. V. Plečkaitis, Toronto, j 
Ont., Kanada, pratęsė "Draugo" | 
prenumeratą ir pridėjo 14 dol.. 
auką. Dėkojame. 

x Sofija Jelioiriene, Darien, i 
UI., atsiuntė savo ir tėvelio Vla
do Rimavičiaus, gyv. Chicagoje, 
auką. Dėkojame. 

X Laima ir Vytautas Adickai, 
Downers Grove, EI., Antanas 
Vitkūnas, Gurnee. UI., Jonas ir ( 

Irena Sirutis, Hot Springs, Ark.. 
St. Gritėnas, Melrose Park, UI., 
O. Valentinas, Chicago, UI., visi 
grąžino bilietų šakneles pridėda
mi po 10 dol. aukų. Ačiū. 

x Maria Pisarevas, Los An
geles, Cal., Albina Lingienė, 
Redford, Mich., Natalija Išga-
naitis, Hamtramck, Mich., A. 
Pretkelis. Chicago. m., Petras 
Vaitekūnas, Ormond Beach, 
Fla., atsiuntė po 10 dol. aukų. 
Ačiū. 

X Jadvyga Pupetis, St. Pe-
tersburg. Fla.. P. Tarnauskas. 
Paterson, N. J., Paulius Ivaška, 
Elizabeth. N. J., Alina Zuras, 
Rochester. N. Y., atsiuntė po 
10 doi. aukų ir grąžino laimė
jimo bilietų šakneles. Ačiū. 

X Žurn. Alfonsas Nakas, Bir-
mingham. Mich., mūsų bendra
darbis, muz. Balys Pakštas, 
Chicago, 111., Juozas Kungys, 
Clifton. N. J., grąžindami laimė
jimų bilietų šakneles, pridėjo ir 
po 10 dol. aukų. Ačiū. 

X A. a. Juozapo Puidoko vie
nerių metų mirties sukaktį mi-

. nint, šv. Mišios už jo sielą bus 
atnašaujamos rugsėjo 13 d., 
sekmadienį, 11:15 vai. ryto T. 
Jėzuitų koplyčioje. Kviečiame 
gimi'ies. draugus ir pažįstamus 
dalyvauti pamaldose, (pr.). 

X šv. Kazimiero Paminklu 
dirbtuvė, priešais kapinių, Vili
mas Nelsonas savininkas, patar
nauja lietuviams virš 60 metų. 

; Atdara kasdieną nuo 8 v. r. iki 
5 v. v. Esame toje pačioje vie
toje 81-ri metai, t. y. trečioji 
karta tame patarnavime. Adr. 
3914 W. l l l t h S t , tel. 233-6335. 

(sk.) 

X Cicero l ietuvio Bendruo
menės Apylinkės valdybos ruo-
šuunas Tautos šventės minėji
mas rugsėjo 13 d. 12 vai. po lie
tuviškų pamaldų, fiv. Antano 
parapijos salėje. Paskaitininkas 
— Dr. Petras Kisielius. Pro
grama atliks labai daug pasi
rodžiusi estradinė dainininkė 
Linda Ruzgaitė. Kviečiame lie
tuvių visuomenę skaitlingai da
lyvauti šiame Lietuvių Tautinės 

; šventės minėjime. (pr.) . 

X Lemento Maironio Htuanls-
tinėj mokykloj 1981-82 metų 
mokinių registracija vyks rugsė
jo 12 d., 9:30 vai. ryto mokyk-

! los patalpose, 410 McCarthy 
Rd., (Lemont, 111. Mokykloje 
veiks vaikų darželis, pradinė 
mokykla, specialios klasės (ma
žai lietuviškai kalbantiems), 
aukštesnioji mokykla, dainavi
mas ir tautiniai šokiai. 10:30 
vai. r. bus svarbus tėvu susi
rinkimas. Pamokos prasidės 
rugsėjo 19 d., šeštadienį, 9 vai. 
ryto. 

X Filina Von Broun, Chica-
co, UI., kun. Juozas Grabys, 
Waterville, N. Y., atsiuntė po 
10 dol. aukų kartu su bilietų 
šaknelėmis. Ačiū. 

X Kun. Jonas Kubilius, Mon-
treal, Kanada, grąžino laimėji
mų bilietų šakneles su auka ir 
gražiu prierašu: "'Linkiu gero 
pasisekimo "'Draugui", jam lai
mės, rengėjams džiaugsmo, o 
tėveliams marijonams visokiau
sių žemės ir dangaus gėrybių". 
Nuoširdus ačiū už auką ir gra-1 
žius linkėjimus. 

x Dr. Peter Atkočiūnas, Ci
cero. 111., Cicero Altos valdybos 
pirmininkas, dažnai įvairiomis 
progomis mus paremia auka. j 
Šį kartą, pratęsdamas prenume-
ratą, atsiuntė 25 dol. auką. Dr. 
P. Atkočiūną skelbiame garbės i 
prenumeratorium, o už gražią 
auką tariame ačiū. 

X Kristina Giedraitis, Smith- į 
town, N. Y., grąžino laimėjimų j 
bilietų šakneles su 20 dol. auka. | 
Labai dėkojame už lietuviško į 
žodžio vertinimą. 

X Dr. Eugenija Stonikas 
Flossmoor, UI., grąžindama lai
mėjimų bilietų šakneles, paau
kojo ir 10 dol. lietuviškos spau
dos stiprinimui. Ačiū. 

X Bronė Ciiikaitė, Chicago 
111., atsiuntė 10 dol. už bilietu? 

i ir padėkojo už jų atsiuntimą 
Nuoširdus ačiū. 

x A. R. žemaitaitis, Chicago 
111., užsisakė naujausių leidinių . 
už didesnę sumą, pridėjo 7 dol.; 
už kalėdines korteles ir auką už 
laimėjimų bilietus. Ačiū. 

X Dainos konkursas, kurį 
skelbė Dzūkų draugija, baigiasi 
spalio ld. Kūrinius prašome 
siųsti šiuo adresu: Dzūkų drau
gija, % P. Nedas, 6242 S. Fran- i 
cisco ave., Chicago, BĮ. 60629. 

x Marija ir Pranas Neniai, i 
Union Pier, Mich., vertindami 
lietuviško dienraščio svarbumą 
mūsų išeivijoje, atsiuntė su bi-

; lietų laimėjimų šaknelėmis 26, 
j dol. auką. Nuoširdus ačiū už 
; gražią paramą 

X Vladimirs ir Gerda Blums, 
New Wimington, Pa., grąžinda
mi bilietų šakneles, pridėjo ir 
20 dol. auką lietuviško dienraš
čio stiprinimui. Labai ačiū. 

'Ateities" kongreso šeštadienio dienos prezidiumas ir dalis tojų. kalbant ki dr. K. Trimakui. 
Nuotr. Jono Kuprio ', 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ŽURN. "KARYS" KAVUTE 

Tarp išeivijoje lietuvių leidžia
mų žurnalų '"Karys" yra vienas 
iš vertingiausių ir patrauklesnių 
savo formatu, išvaizda ir turi
niu. Žurnalą "Karį" leidžia L. 
K. V. s-ga Ramovė Brooklyne, 
N. Y. "Karys" mielai laukia
mas skaitytojų, kurių eilėse 
daugiausiai buv. karių, šaulių ar 
jų šeimų, o taip pat ir kitų as
menų, kurie domisi "Kary" tal-
-nnamais straipsniais ir žinio-
TŪS. žurn. "Karys" mėnesinis 
žurnalas, metuose išeina dešimt 
mmerių, vidutiniškai kiekvienas 
Tenkiasdešimties puslapių. Mė-
įesinis egz. skaičius išleidžia-
nas vidutiniškai apie penkiolika 
;imtų. "Kario'' redaktorius Z. 
laulinaitis žurralą redaguoja 

nuo 1953 metų. "Kario" atsto
vas ir platintojas Chicagoje K. 
Juškaitis. 

Prie paskutiniu laiku išaugu
sių spausdinimo ir administravi
mo išlaidų, be to. mažo prenu
meratorių skaičiaus ir žemos 
žurnalo kainos, "Karys" be 
skaitytojų ir rėmėjų aukų nega
lėtų išsilaikyti, kaip paprastai 
ir visa lietuviška spauda. Kad 
žurn. "Karys'' gyvuotų ir dary
tų pažangą, kartą metuose ra-
movėnai. savanoriai-kūrėjai, bi-
rutininkės ir šauliai bendromis 
jėgomis ruošia vad. kavutę gau
ti lėšų 'Kariui" paremti. Šie
met "Kario'' kavutė buvo rug-
piūčio 30 dieną Šaulių namuose. 

Esant gražiam orui, jau prieš 
2 vai. pradėjo gausiai rinktis 

svečiai. Salė 3 vai. buvo pilna 
"Kario" gerbėjų ir skaitytojų. 
Rengėjus stebino, kėlė džiaugs
mą ir pasitenkinimą matant, 
kai svečiai nuoširdžiai, nesigailė
dami aukojo "Kariui". 

Gen. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos pirm. Ed. Vengianskas 
3 vai. pakvietė ramovėnų skyr. 
pirm. pulk. J. Švedą tarti atida
romąjį žodį. 

Savo žodyje pulk. J. Švedas 
priminė, kad žurn. "Karys" yra 
vienintelis išeivijos karių ir šau
lių žurnalas, kurį turim išlaikyti 
gyvą, kol mes patys būsim gyvi 
lietuviai kūnu ir siela, kol skam
bės mūsų grįčiose lietuviškas 
žodis. Jis kvietė plačiai atida
ryti savo pinigines ir aukoti, 
kad neužgestų vienintelis žibu
rėlis, kuris neša šviesą, tarpu-
savę meilę ir draugiškumą, ku-

j ris telkia mūsų jėgas bendram 
j darbui, šaulių pirm. K. Milko-
' \ aitis taip pat kalbėjo, kviesda
mas visus nors maža auka prisi
dėti prie žurnalo išlaikymo. Bi-
rutininkių garbės narė Tumienė 
jausmingu žodžiu susirinkusius 
nukėlė į gimtuosius Lietuvos 

| laukus, kur Nemunas paskendęs 
i žieduose, kur lakštingalos suo-
1 kia jo žaliuojančiuose krantuo-
: se, kur artoją linksmina anksty-
; vas vieversėlis, kur skamba jau
nimo dainos vakarais. Kalbą 
baigė su linkėjimais kariams ir 

; šauliams nepalūžti dvasioje, bet 
vieningai dirbti tėvynės labui. 

Paskutinis kalbėjo žurnalo 
'Kario'' atstovas K. Juškaitis. 

X Dr. R. Sidrys, Streator, 
j 111., atsiuntė 20 dol. auką su lai- \ 
' mėjimų bilietų šaknelėmis. Dė- j 
; kojame už lietuviško žodžio ver-
' tinimą. i 

x Viktoras Lesniauskas, Pa- ; 

latine, EI., gąžino bilietų šak- j 
, neles ir paaukojo 15 dol savos; 
• spaudos stiprinimui. Ačiū. 

X Julia Liutikas "Dainos" 
restorano savininkė f 2656 West i 

", 71 St., Chicago, EI.), atsiuntė! 
15 dol. auką, grąžindama bilietų j 
šakneles. Labai ačiū. 

x Antanas Ivanauskas, Union 
Pier, Mich., mums rašo: "Mieli! 
lietuviško laikraščio "Draugo" 
leidėjai ir spaudos darbuotojai. 
Siunčiu 21 dol. Tai bus už lai-
mėjimų bilietus ir auka. Esu ! 
pensininkas ir šiuo metu tik I 

: tiek galiu . . . ateityje vėl jus 
paremsiu. Sėkmės ir ištvermės į 
Jūsų darbuose". Nuoširdus ačiū 
už auką, linkėjimus ir jautrius 
žodžius. 

x E. h* E. Zatorsldai. Wind- j 
, sor, Ont.. Kanada, grąžino lai- j 

mėjimų bilietų šakneles ir pri- ' 
dėjo 10 dol auką su prierašu: 

, "Linkime Tamstoms kuo geriau-
; šios sėkmės spaudos darbe". La-
: bai ačiū. 

Daiva Tautvydaitė, laimėjusi Miss Stillwater vainiką. 
ApraSymas apie jos išrinkimą buvo vakar, rugsėjo 9 d. "Drauge" 

Jis ypač pabrėžė žurnalo reikš-
' mę karių ir šaulių gyvenime ir 
' visuomeninėje veikloje. Reiškė 
padėką "Kario" štabui ir vi-

I šiems, kurie dirba, kad žurnalo 
| puslapiai būtų užpildomi gerais 
! rinktiniais straipsniais ir žinio-
1 mis. 
i 

Tuo kalbos baigėsi, susirinku
sieji buvo paprašyti pasivaišinti 

; sumuštiniais, kavute ir pyragai
čiais. Meninė dalis dėl susidė
jusių nepalankių aplinkybių ne
įvyko. Kavutė gerai pavyko, 
visi buvo patenkinti. Nors jau 

; kavutė buvo baigta, niekas nesi-
| skubino į namus, dar ilgai šne
kučiavo su draugais ir naujais 

j pažįstamais. Kavutės metu bu
vo išplatinta daug "Kario" lei-

, dinii;, kurie per ilgesnį laiką bu-
i vo susikaupę. Knygas platino 
I ramovėnas Alb. Repšys, išdės-
I tęs knygas ant atskiro stalo 
prie įėjimo. Kj . 

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
ŠV. KRYŽLAUS BAŽNYČIOJE 

Šv. Kryžiaus parap. lietuvių 
komiteto pirmasis posėdis įvy
ko rugp. 30 d., tuoj po pamal
dų, J. Ankaus kepyklos rašti
nės patalpose. Dalyvavo visi 
nariai, išskyrus dr. V. Taurą, 
kuris buvo kitur įsipareigojęs. 
Atliktų darbų apžvalgą padarė 
teis. Pranas Šulas, prašydamas 
pirmiausia pasiskirstyti parei
gomis, kad darbas būtų našes
nis. Vienbalsiai išrinkti: pirmi
ninku — Pr. Šulas, viceprimi-
ninkai: dr. Vyt. Tauras, Juozas 
Ankus. muzikas Julius Mačiu-
bs ; kasininkė — Pilekienė, se
kretorium — J. Litvinas, rei
kalų vedėja — Cecilija Kinči-
nas, spaudai ir informacijai — 
Magd. šulaitienė ir Ona Kunst-
manienė. 

Nutarta paremti lietuvių 
spaudą ir radijo valandėles, ku
rie skelbia ir ragina lie
tuvius lankyti gražiausią Chica
gos Šv. Kryžiaus katedrą, pa
statytą senųjų ateivių kruvinu 
prakaitu ir darbu. 

Į LIETUVIAI SIBIRE 
; Knyga — albumas su daugybe 
j mūsų tremtinių ir kalinių atsi-
! minimų, laiškų, su gausiomis 
; nuotraukomis iš Sibiro, išėjo iš 
spaudos. Paruošė kun. J. Pruns-
kis, iliustravo dail. J . Strungys, 
apipavidalino dail. P. Aleksa ir 
dail. V. Lukas. Išleido Amerikos 
Lietuvių Biblioteka. 216 psl.. 
kaina $21.80, su persiuntimu. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tfį5 W. 6Srd St. 

Chicago, IL 60629 

Elinois gyv. dar prideda $1.40 
valstijos mokesčio. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

ŠALPA KUBIEČIAMS 

Elinois šalpos depar tamentui 
teismas įsakė priiminėti pabėgė
lių iš Kubos šalpos prašymus. 
Illinois valstijoje yra 16,200 pa
bėgėlių iš Kubos. Apie pusė jų 
yra tokioj padėty, kad galėtų 
gauti šalpą. 

SIAURINA 
MOKYKLŲ IŠLAIDAS 

Deficito grėsmėje Chicagos 
švietimo ta ryba nusprendė su
siaurinti išlaidas. Uždaroma 30 
mokyklų, mažinamas raš t inės 
tarnautojų skaičius, s iaurinami 
ištarnautų metų priedai, maži
nama gydymo — ypač dantų — 
parama, mažinamos išlaidos sar
gams, klasėse bus laikoma dau
giau moksleivių, sumažintos 
specialios programos ka i ku
riems vaikams. Norima sutau
pyti 77 mil. doL 

MAŽIAU PINIGŲ, 
DAUGIAU LAISVUS 

Besilankydamas Chicagoje pre
zidentas Reaganas ketvirtadienį 
šešių vidurvakarių valstijų a t s 
tovams pasakė, kad bus mažiau 
beduodama paramos valstijoms, 
bet jos turės daugiau laisvės 
panaudoti gaunamas lėšas. 

UŽ DOLERĮ NEVAŽIUOSI 

Miesto susisiekimo vadovybė 
nusprendė, kad dolerio bankno
tas negali būti naudojamas mo
kant važmą Chicagoje. Dole
riai užkemša dėžes pinigams, j ų 
skaitymas išlaidingas. Bent kol-
kas teleidžiama mokėti važmą 
tik smulkiais. 

SULAIKĖ MOKESČIUS NUO 
PATARNAVIMŲ 

Illinois aukščiausias teismas 
sulaikė rinkimą l r r mokesčių 
už patarnavimus Chicagoje. 
Teismas pareiškė, kad spręs iš 
viso, a r gali miestas rinkti to 
kius mokesčius. 

APIPLĖŠĖ POLICININKAS 

Areštuotas policininkas Ant . 
H. Kelley, 27 m., kur is iš ke
turių lošiančių žmonių Cabrini-
Green kolonijoje pagrobė 130 
dol., būdamas ne tarnyboje. 

Posėdyje dalyvavo Lietuvių 
Katalikų federacijos vicepirm. 
adv. S. Kuprys, savo pranešime 
pabrėžęs, kad veikdami per šią 
Federaciją atliksime reikšmin
gesnius darbus ir išlaikysime 
lietuviškas pamaldas šioje baž
nyčioje. 

Kasininkė Pilekinė sur inko iš 
posėdžio dalyvių 78 dolerius 
aukų lietuvių spaudai ir radijo 

' valandėlėms. 
Po posėdžio vicepirm. J. An-

I kus visus dalyvius pavaišino sa-
: vo kepyklos gaminiais — py-
' ragaičiais ir skania kavute. 

Komitetas kviečia visus kiek
vieną sekmadienį 10 vai. r y to 
rinktis Šv. Kryžiaus bažnyčion 
į lietuviškas pamaldas. Tik to 
kiu būdu išlaikysime nuolatines 
lietuviškas pamaldas šioje baž
nyčioje. Pamaldų metu vargo
nais gros muzikas J. Mačiulis. 
Solistė p. Mačiulienė pagiedos 
lietuviškas giesmes. 

Magd. Šulaitienė 

'niiiinnmHtimiuiiiminitiuiiinirnnn 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 6Srd St ree t 
Chicago, 111. 60029 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Seštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 
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Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago. ItHnofe 60829 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 
* -n- A 


