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„Aušros" šimtmetį 
pasitinkant 

(Tęsinys) 
Paskutiniu metu šiek tiek 

susidomėta jo istoriniais dar
bais ir okupuotoje Lietuvoje. 
1970 m. išleistas Vilniuje 
n e m a ž a s B a s a n a v i č i a u s 
„Rinktinių raštų" tomas, kur 
sudėta visko po truputį. Tik, 
deja, stinga svarbiausių jo isto
rinių darbų. Tomo įžanginį 
s t r a i p s n į „ J o n o B a s a n a -
vičiaus kultūrinis palikimas" 
parašęs Juozas Jurginis (p.I-
XXIV). Gana plačiai aptartieji 
Basanavičiaus istoriniai dar
bai susilaukė ne visur tinka
mų kritiškų pastabų. To paties 
autoriaus J. Jurginio daugiau 
publicistinis l i teratūrinis 
straipsnis „Jonas Basana
vičius — rašytojas ir publicis
tas" paskelbtas jo straipsnių 
rinkinyje „Istorija ir poezija" 
(1969). 

Įgimtas smalsumas mokslo 
žinioms Basanavičių atvedė į 
istoriją ir padarė jį aušrininkų 
istoriku. Nuo mažumės pasižy
mėjęs proto imlumu. Tokio 
polinkio jaunuoliai pirmiausia 
ima domėtis savąja aplinka ir 
jos praeitimi. Autobiografijoje 
jis šitaip prisimena pirmąjį 
susidūrimą su istorija: „Pirmą
sias žinias iš lietuvių praeities 
nuo mano tėvo įgijau; tai buvo 
žinios apie mūsų krašto 
baudžiavą ir kita; vėliau Stryj-
kovskio „Kronika polska, 
litevvska, žmodzka" (1582) 
buvo mano vadovu; Gvaninis, 
Dlugošas, Kromeras ir kiti 
kronistai, o vėliau Kraševskio 
raštai turėjo didelę į mane 
įtekmę, ir aš, gimnazijoj dar 
būdamas, pert gi ai bu-au m 
lietuvių istorija susipa inęs' 
(J. Basanavičius. Rinktiniai 
raštai. Vilnius, W1$, p. 21). 

Regis, pati prigimtis stūmė 
Basanavičių į humanitari
nius, ypač į istorijos mokslus. 
Iš pradžių jai a pakluso, sto
damas į Maskvos universiteto 
istorijos-iilologij os fakultetą 
(1873). Iškart įniko į Lietuvos 
praeities studijas. Ištrūkęs nuo 
universitetinių paskaitų ir 
apsidirbęs su privačiomis 
pamokomis, Rumiancevo 
bibliotekoje skaitė knygas ir 
brido „vis gilyn ir gilyn į 
lietuvių praeitį" (Ten pat, 
p.24). Jau pirmaisiais metais 
surinko apsčiai medžiagos 
Kęstučio biografijai. Toks 

pirminis užmojis rodo jaunuo
lio polinkį istorijos tyrinė
jimams. Je i Basanavičius 
būtų ištvėręs studentu isto
riku iki galo ir būtų iš pagrin
dų išėjęs istorijos mokslus, 
rasi, Lietuva būtų gavusi 
pirmąjį didelį savo istoriką, 
kuris būtų nutiesęs kelius 
mūsų moksliškai istorijai. 

Dėl t a m tikrų praktiškų 
motyvų pradėjęs nuo antrųjų 
metų studijuoti mediciną, 
istorijos vis dėlto neužmiršo. 
„Darbus laboratorijoje ar 
klinikoje atlikęs, aš ir vėliau 
dar vis triūsiausi neretai 
bibliotekose, ką tik įgreib-
damas, apie Lietuvą skaity
damas", — prisipažįsta auto
biografijoje. (Ten pat, p.25). 

Neatitrūkęs nuo Lietuvos 
praeities per visą studijų 
laiką, jis, vos tapęs daktaru, 
pradėjo rodytis su pirmaisiais 
istoriniais darbais . Jo pirma
sis ilgas s t ra ipsnis „Apie seno
vės Lietuvos pilis" parašytas, 
kaip jis sako, 1881 m., buvo, be 
abejo, ruoštas ir pradėtas dar 
studijų metais . Šį darbą 
Basanavičiui įkvėpę ne vien 
skaityti raštai , bet dar su isto
riniu įkarčiu stebėta aplinka 
su piliakalniais. Piliakalniai, 
tas prieš daugelį amžių sukur
tas tėvynainių palikimas, 
žadino prae i t į pami lus io 
jaunuolio vaizduotę, jausmus 
ir priminė jam lietuvių kovas 
su n u o ž m i a i s p r i e š a i s 
„kryžiuočiais". Kaip matyti iš 
rašinio, piliakalnius jis buvo 
lankęs, atidžiai stebėjęs ir 
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Beirutas ugnyje 

Motina Teresė iš Kalkutos, Nobelio Taikos premijos 1979 m. laureatė 
su Libano vaikais Junieh mieste. Ji atvyko aplankyti savo ordino — 
Šalpos misionierių seseris, dirbančias Libane. Kartu ji yra asmeninė 
popiežiaus Jono Pauliaus II atstovė, kaip paskelbė Vatikanas. 

Arabai nusivylė 
Maskvos parama 
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akinos arba 
Lakiniškių (vokiškai Lenke-
niskeni piliakalnį prie Šešupės 
ir paminėjęs čia girdėtas 
suokiančias lakštingalas, j is 
rašo: „Niekuomet neužmiršiu 
tos valandos, kurioje, ant šito 
piliakalnio rymodamas ir su 
nuliūdusia širdžia senovės 
kruvinus Lietuvoje atsitiki
mus apdūmodamas, klausiau 
tūlajam pažįstamų jų čiulbė
jimo žodžių: „Juruk, Juruk! 
varyk, varyk, paplakk, pa-
piakk, trrr!" (Ten pat. p.87). 

(bus daugiau) 

Sovietai smerkia 
Libano invaziją 

Maskva. — Sovietų spauda 
kasdien skelbia vieno ar kito 
rajono gyventojų pasisaky
mus prieš Izraelio elgesį Liba
ne. Vilniaus „Tiesa" spaus
dina laiškus „Smerkiame!", 
kur kasdien siunčia įvairių 
įmonių: a p a r a t i n i n k a i , 
betonuotojai, kolchozų mel
žėjos ir kt. visi laiškai pana
šaus turinio. Visi smerkia 
..Izraelio kareivių batus, kurie 
trypia Palestinos žmogaus tei
ses" . Smerkiami Izraelio 
kariaunos barbariški ginklai, 
kuriais ji šaltakraujiškai žudo 
taikius gyventojus. 

Viename laiške rašoma: 
„Nenoromis prisimename tuos 
laikus, kai panašiu būdu savo 
tvarką Europoje bandė įvesti 
fašistai. Rudojo maro pėdsa
kai dar neišdilo žemėje, hian 
dien Libane izraeliečiai tokiu 
pat žmonijos pasmerktu meto

du, kaip savo laiku fašistai, 
žudo jiems niekuo neprasi-
kaltusius ir nusikalsti da r 
negalėjusius libaniečių ir 
palestiniečių vaikus, moteris ir 
senelius. Rudojo maro vadeivų 
paskutinis žygis baigėsi kartu
vėmis. Už nusikaltimus žmoni
jai Niurnbergo teismas jiems 
švelnesnio nuosprendžio nega
lėjo surasti . Tikiu, kad ir 
s i o n i s t i n i a m s a g r e s o r i a m s 
teks kada nors atsakyti už 
nekaltų Libano ir Palestinos 
vaikų kraują". 

Liepos 30 „Tass" paskelbė 
straipsnį apie sionistų sėjamą 
mirtį. Rašoma, kad agre
sor iaus b a r b a r i š k u m a s ir 
žiaurumas Beirute užmušė ir 
sužeidė daugiau 800 taikių 
gyventojų. Kitame „Smer
k i a m e ! " p a r e i š k i m e vė l 
primenama. kad „Izraelio 
kariauna lubane elgiasi nenu 
siieisdama vokiškiesiems fašis
tams, kūnų žvėriškumą Antro
jo pasaulinio karo metais 
pasauliu žmonės prakeikė" 

M a s k v a . — Sovietų spauda 
piktai puola ne tik Izraelį už 
„barbarišką invaziją" Libane, 
bet vis daugiau pabrėžia savo 
nus ivy l imą arabų vals ty
bėmis, kurios Maskvos neklau
so ir nieko nedaro padėčiai 

,oane pakeisti. Vienu metu 
arabai buvo gerokai paslinkę į 
sovietų įtakos zoną. Tas slinki
mas prasidėjo su Egipto prezi
dentu Abdeliu Nasser iu . 
Arabai pirko sovietų ginklus, 
priėmė jų patarėjus ir džiau
gėsi pi" Ltine ir diplomatine 
sovietų parama prieš Izraelį. 
Ne tik Egiptas, bet ir Sirija, 
Alžiras. Irakas, Libija ir Jeme
nas buvo gerokai įsijungę į 
sovietų politinę stovyklą. 
Kuvaitas 1961 m. užmezgė su 
Maskva diplomatinius ryšius 
ir pirmą kartą istorijoje Sovie
tų Sąjunga turėjo savo atsto
vus prie Persų įlankos. 

Buvęs ilgametis JAV diplo
matas Talcott Seelye rašo 
„Christian Science Monitor", 
jog sovietai padarė arabų šaly
se daug klaidų. Visų pirma jie 
nesuprato arabų aistringo 
noro būti nepriklausomais. 
Arabai mielai priėmė sovietų 
paramą, tačiau karštai prie
šinosi rusų kišimuisi į jų reika
lus. Arabams paaiškėjo, kad 
sovietinio stiliaus „socializ
mas" jiems netinka, nes ara
bai paprastai yra individua
listai, mėgsta laisvą prekybą, 
nemėgsta būti suspausti į 
komunas ar į ideologinius 
rėmus. Arabai pamatė, kad 
sovietų technologija yra gero
kai atsilikusi nuo Vakarų 
technologijos. Ši tiesa paaiškė
jo ginklų ir naftos mašinų 
srityje. Arabai nenorėjo siųsti 
savo vaikų į Maskvos univer
sitetus, nes matė, kad geresnį 
švietimą arabų jaunimas gali 
gauti Vakaruose. Taip net ir 
socialistinės Sirijos daug vadų 
savo sūnelius siunčia j Ameri
kos kolegijas. 

Sovietų vadai irgi greit 
pamate, kad iŠ arabų draugys
tes oems maža naudos Egipto 
prezidente Sadalo pavyzdžiu 
su sovietais greit ėmė nesiskai

tyti kitos valstybės. Maskva 
priešinosi Sirijos kariuomenės 
siuntimui į Libaną 1976 m. 
Sovietai nepritarė Sirijos gin
čams su Jordanu. Sirija visai 
nepainformavo Maskvos apie 
savo nutarimą pasiųsti prie 
Jordano sienos savo jėgas. 
Irakas ignoravo sovietų pata
rimus nesiveržti į Iraną. Mask
va negali dovanoti ir to, kad 
I rako valdanti socialistų 
atgimimo partija visai suvar
žė savo komunistų veiklą. Alži
ras pamažu irgi nusisuko nuo 
Maskvos patarėjų, ėmė dau
giau bendrauti su Vakarų 
Europa, ypač su Prancūzija. 
Maskva nelabai gali pasitikėti 
ir su netikėtus ėjimus mėgs
tančiu Libijos Khaddafiu. Per 
paskutinius 25 metus arabai 
nusivylė Maskva, o ši nusi
vylė arabais rašo Talcott See-
ley. Amerikai dabar esanti 
gera proga pabandyti pagerin
ti savo santykius su arabais ir 
išplėsti savo įtaką. 0 tam 
A m e r i k a turi gr iežčiau 
prilaikyti Izraelio ekspan-
sijonistinę politiką, kaip Rytų 
Jeruzalės ir Golano prisijingi-
mą, Vakarų kranto aneksiją, 
Gazos pakraščio prijungimo 
planus ir dabartinę invaziją 
Libane, raio diplomatą*. 

Beiruto žydai 
Beirutas . — Izraelio bom

bardavimai sunkiai sužalojo 
vienintelę Beiruto žydų 
sinagogą Vakarinio Beiruto 
šiaurinėje dalyje. Čia aplink 
gyveno apie 100 žydų, dabar, 
puolimams tęsiantis, jų liko 
tik septynios Šeimos, daugiau 
sia pasenusių, ligotų ir netur
tingų žydų. Korespondentai 
klausinėjo Beiruto žydų, ką jie 
galvoja apie Izraelio puolimą. 
Vienas atsakė, kad jis kas
dien meldžiasi, kad karas 
pasibaigtų. Kiti žydai išsi
kraustė ; Rytinį Beirutą ar 
pasitraukė \ Libano šiaurę. Žy
dai pripažino reportenams. 
kad nieką? jų Libane nepre-
sekio-ii, nors jie gyveno apsup
ti musulmonų. 

— Prezidentas Reaganas 
buvo labai šiltai sutiktas 
Billings, Montanoj, kur mies
tas švenčia 100 metų sukaktį. 
Prezidentas pasakė, kad jis 
būtų burtininkas, jei galėtų 
per tokį trumpą laiką pakeisti 
40 metų neatsakingo pinigų 
švaistymo laikotarpio padari
nius. 

— JAV Senatas 69-27 bal
sais priėmė „Kongreso nuotai
kos" rezoliuciją, kuri įspėja 
Kubą, kad Amerika visomis 
jėgomis, net ir karo jėga, 
priešinsis Kubos revoliucijos į 
Amerikos hemisferą ekspor
tavimui ir kartu su kitomis 
laisvę mylinčiomis šalimis 
sieks, kad kubiečiai gautų lais
vo apsisprendimo teises. 

— Paryžiuje prie Irako 
ambasados sprogo sprog
menų pilnas automobilis. 
Sužeisti septyni asmenys, 
padegti du namai, išdaužyti 
aplinkinių pastatų langai. 

— Europos Rinka formaliai 
pareiškė protestą Amerikai dėl 
nepriimtino kišimosi į Eu
ropos reikalus. Protestas liečia 
sovietų dujotiekio statybos 
klausimą. 

— Jungtiniai JAV ir Japoni
jos karo laivyno manevrai 
Japonijos jūroje sukėlė Mask
vos protestą. Manevruose 
dalyvauja lėktuvnešis „Mid-
way" ir 18 kitų laivų. 

— Pakistane vyksta Indijos 
ir Pakistano užsienio reikalų 
ministerių derybos dėl santy
kių išlyginimo ir nepuolimo 
pakto. 

— Pietų Afrikos respublika 
paskelbė, kad puolime prieš 
teroristus Angoloje nukrito 
vienas malūnsparnis, žuvo 15 
P. Afrikos kareivių. Šios 
savaitės puolimuose nušauti 
314 teroristų. 

— Italijoje buvęs premjeras 
Spandolini vėl bando sudary
ti vyriausybę. Socialistai, 
kurie pasitraukė iš valdžios, 
reikalauja naujų rinkimų. 

— Kongresas vakar iki 
vidurnakčio turėjo baigt i 
naujų mokesčių pakėlimo ir 
biudžeto lėšų mažinimo įsta
tymą. Pirmadienį tuo klausi
mu prez. Reagaanas pasakys 
televizijoje kalbą į tautą. 

— Somalija paskelbė apie 
naujas kovas su Etiopija. 
Antradienį Etiopija netekusi 
500 kareivių užmuštais ir 
sužeistais, praradusi 10 tankų 
ir kitų ginklų. Somalijos karių 
žuvo 30 ir 60 buvo sužeistų. 

— Indijos sostinėje žmonių 
minia demonstravo prie JAV 
ambasados, protestavo prieš 
paramą Izraeliui. 

— Izraelis pripažino, kad 
trečiadienį Beirute sužeisti 7 
Izraelio kareiviai. 

— Britų kariniai malūns
parniai išvijo Argentinos žve
jų laivą, atplaukusį iki 150 
mylių nuo Falklando salų. 

Filmas apie Miloszo 
vaikystę Lietuvoje 
Pasikalbėjime su Draugijos 

Baltijos Studijoms Puoselėti 
(AABS) biuletenio redaktore. 
Nobelio laureatas Česlovas 
Miloszas painformavo, kad 
Lenkijoje pagamintas filmas 
pagal jo romaną įsos slėnis. 
Šiame romane jis aprašo savo 
vaikystę Lietuvoje. Režisierius 
Tadeusz Konwicki. kuris yra 
kilęs iŠ Vilniaus kraito, 
nusprendė, kad filmą reikia 
sukurti Lenkijos ir luetuvos 
pasienyje, kad išgautų ypa
tingą atmosferą, užfiksuotų 
gamtą, architektūrą, ir t.t. Fil
mas buvo susuktas dar „Soh-

Beirutas . — Padėtis Liba
ne nepasikeitė. Specialus JAV 
pasiuntinys Habibas, grįžęs iš 
Jeruzalės į Beirutą, bandė tar
tis su Libano premjeru Waz-
zanu, tačiau t as pareiškė nega
lįs tęsti derybų, kada Izraelio 
jėgos „griauna mano sostinę". 
Vakar Izraelio artilerija, tan
kai ir karo laivyno pajėgos vėl 
intensyviai apšaudė Vakarų 
Beirutą. Vyko stipriausias oro 
bombardav imas . Izraelio 
ugnies intensyvumas palietė 
rajonus, k u r yra Libano 
premjero, informacijos, turiz
mo ministerijų įstaigos ir rezi
dencijos. Apšaudomi rajonai, 
kur yra Sovietų Sąjungos 
ambasada ir prekybos atsto
vybė. Libano premjeras pareiš
kė specialiam JAV prezidento 
atstovui Habibui protestą žy-
šium su tuo, kad Izraelis ple
čia agresiją. 

Apie 40 Izraelio tankų 
pasistūmėjo į šiaurę nuo Beiru
to ir jau pasiekė Jubeil uostą, 
dar į šiaurę nuo Junieh uosto 
Galimas daiktas, kad Izraelio 
jėgos žengs dar toliau, iki Liba
no Tripolio miesto. Izraelio 
karinių jėgų vadas Libane 
pareiškė, kad pas i rengta 
paskutiniam Vakarų Beiruto 
šturmavimui. 

Habibui lankantis Jeruzalė
je, Izraelio vadai išreiškė savo 
nepasitenkinimą, kad numa
tomos tarptautinės kariuo
menės pirmieji daliniai bus 200 
prancūzų. Beginąs nurodė, kad 
prancūzai yra antisemitai, ką 
rodo ir šią savaitę sprogusios 
Paryžiuje bombos. Prancūzai 
elgiasi, kaip gyvuliai, pasakė 
Beginąs. Izraelis reikalauja, 
kad pirmieji tarptautiniai dali
niai būtų italai ir amerikiečiai. 

Pentagono žiniomis. Ameri
ka galėtų per 10 dienų pasiųsti 
į Libaną savo 1,000 marinų. 
Izraelis reikalauja, kad dides
nė dalis palestiniečių karių iš 
Beiruto išsikraustytų dar prieš 
t a rp t au t i nė s kar iuomenės 
atsiuntimą. Izraelis bijo, kad 
palestiniečiai neišvažiuos iš 
Beiruto, nes juos ims dengti 
tarptautinė kariuomenė, kuri 
tarnaus kaip palestiniečių sky
das. 

Juodas generolas 
Wash ing tona8 . — Gyny

bos departamentas paskelbė, 
kad generolas Roscoe Robin-
son paskirtas JAV atstovu 
NATO kariniame komitete ir 
ta proga pakeliamas į keturių 
žvaigždžių generolo laipsnį. 
Tai bus pirmas Amerikos 
armijos juodasis, pasiekęs 
pilno generolo laipsnį- Prie* jį 
juodas keturių žvaigždžių 
generolas buvo aviacijos 
karininkas gen. Daniel James. 
Jis išėjo į atsargą 1978 m. 

Gen. Robinson baigė VVest 
Point karinę mokyklą, gavo 
ten inžinerijos laipsni, vėliau 
baigė tarptautinės politikos 
mokslus Pittsburgho universi
tete ir studijavo Nacionalinėje 
Karo kolegijoje. Jis yra 53 m. 
Dalyvavo Korėjos ir Vietna
mo karuose, dvejis metus 
vadovavo 82-trai parašiu
tininkų divizijai 

Sovietų „Tass" agentūra 
nepritaria „daugianacionali
nių pajėgų" a t s iun t imui . 
Atskirti priešiškas jėgas Liba
ne gali būti panaudota jau ten 
esanti Jungtinių Tautų kariuo
menė. Kodėl gi staiga prireikė 
A m e r i k o s d e s a n t i n i n k ų ? 
Matyt todėl, kad Izraelio 
kariaunai reikia talkininkų 
amerikiečių, o Pentagonas 
seniai svajoja apie placdarmą 
Libane, rašo „Tass". 

Izraelis nepasitiki sau nepa
lankia Jung t in ių Tautų 
organizacija ir jos kariuomene 
ar stebėtojais. Libane jau yra 
10 JT stebėtojų. Jų pirmajame 
pranešime buvo pabrėžta, kad 
Libano teritorijoje reikalinga 
skubi pagalba maždaug 300,-
000 Libano piliečių ir ne 
mažiau kaip 83.000 palestinie
čių. Stebėtojai pareiškė užsie
nio reporteriams, kad užimtoje 
Pietų Libano teritorijoje neli
ko laisvėje nė vieno palestinie
čio nuo 16 iki 60 metų amžiaus. 

Perkėlė neutraliųjų 
konferenciją 

Bagdadas . — Irano-Irako 
karo auka tapo Trečiojo 
pasaulio šalių konferencija, 
kuri rugsėjo mėn. buvo numa
tyta Bagdade. Irako valdžia 
jai ruošėsi, turėjo daug išlai
dų, tačiau Iranas pagrasino 
konferenciją suardyti, pulti 
suvažiavusių valstybių gal-
\as . Kubos Castro dabartinis 
..neprisijungusių" valstybių, 
kurių yra 97. pirmininkas, 
pasiūlė vadų konferenciją 
perkelti į kitą vietą. Irako 
prezidentas Husseinas pareiš
kė, jog jo pagrindinis rūpestis 
yra žiūrėti, kad vieta būtų 
saugi, konferencija sėkminga. 
Jis pasiūlė perkelti ją į Indiją. 
Ši trečiadienį sutiko būti 
šeimininke. Gali būti, kad 
laikas bus atidėtas. Indijos 
užsienio reikalų ministerija 
paskelbė, jog reikia laiko 
viską tinkamai paruošti. 

darumo" laikais. Po karinės 
padėties įvedimo Konwicki 
užbaigė filmą studijoje. Kaip 
žinomas režimo kritikas, jis 
kurį laiką buvo internuotas. 
Miloszas mano, kad lenkų 
valdžia gali leisti filmą rodyti 
teatruose, nes jame nėra jokių 
politinių elementų. 

(ELTA, 

Italijoj mirė 
kun. J. Jankauskas 
Roma. — Rugpiūčio 5 d. po 

ilgos ligos Romos universiteto 
ligoninėje mirė a.a. kun. Juo
zas Jankauskas. 

Velionis buvo gimęs 1923 m. 
gegužės 2 d. Žemaitijoje. 
Pradėjęs filosofiją ir teologiją 
Telšių kunigų seminarijoje, ją 
tęsė Eichsteatto seminarijoje. 
Kunigu buvo įšventintas 1949 
m. gruodžio 17 d. Romoje. 
Baigęs universitetą ir įsigijęs 
teologijos licenciato laipsnį, 
dirbo Romos mieste sielova
doje, kurį laiką bendradar
biavo Vatikano lietuvių radio 
programoje ir ėjo prefekto 
pareigas Šv. Kazimiero kole
gijoje. Paskutinius apie 15 
metų kapelionavo italų aukšt. 
mokyklose ir dėstė religiją. 
Kaip gabus pedagogas, buvo 
mokyklų vadovų ir mokinių 
labai vertinamas. Palaidotas 
šiaurinėje Italijoje. 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 13 d.: Ipolitas. 

Radegunda. Gilvilas. Elvyrė. 
Rugpiūčio 14 d.: Demetriįus. 

Atanazija. Grintautas, Pajau
ta. 

Saulė 
:55. 

teka 5:55. leidžiasi 

ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 
85 I., naktį 60 1. 
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PORTO 

•iaguoja Vyt. Grybauskas 
Telef — namų 847-1729 

APŽVALGA 

4144 So. Maplew(K>d. Chicago, II. 
Įstaigos 2K9-7.Y>7 60632 

PASAULIO K R E P Š I N I O P I R M E N Y B Ė S E 

ŽAIS PENKI LIETUVIAI! 
tebeskamba pasaulio 

fut. lo pirmenybių atgarsiai, 
•eskamba visame pasauly

je net ir JAV. Ir dar ilgai 
.-< . t inbės . 

Keista. Net pikta. Juk JAV 
~>las dar gana svetimas, 

juk JAV yra krepšinio tėvynė, 
krepšinis čia vienas iš 

iču| didžiųjų ir populiariau-
s 4 sportų, juk JAV krepšinis 
yra geriausias pasaulyje. O 
keista ir pikta dėl to, kad už 
poros dienų, sekmadienio 
vakare, trijuose Columbijos 
m'estuose prasideda pasaulio 
krepšinio pirmenybės, apie 
kurias čia niekas nieko neži
li J , niekas nerašo, absoliuti 
tyla. Futbole amerikiečiai 
i ;rito kval if ikacinėse ir 
Ispanijoje negalėjo dalyvauti; 
C >lumbijoje JAV rinktinė yra 
/iena iš favoritų, o jos sąstato 
ia niekas nežino, nors jis jau 

sčnokai užregistruotas Colum-
oijoje. Pikta, kad amerikiečiai, 
kad ir geriausi pasaulyje, 
i įstengia laimėti pasaulio 
i isterio titulo, nes niekad 

epasiunčia pakenč iamos 
Komandos. Tikriausiai, pana
mai bus ir šį kartą. 

Pirmenybes pradeda 12 
r'nktinių, kurios kvalifikavosi 
i va riuose turnyruose ir atsto-
• au,a visoms pasaulio dalims. 

A grupę sudaro: Ispanija, 
i anama. Kinija ir JAV. Ji žais 
" egotoje, ir logiškai turėtų 
k\ ifikuotis finalinei grupei 

ir Ispanija. B grupėje 
Medelino mieste dalyvauja: 

Sąjunga, Brazili ja, 
"tralija ir Afrikos atstovas 

i de Marfil. Kažin, ar 
tralija bus pajėgi išstumti 

:ą? C grupėje Bucara-
s mieste rungtynės bus 
xusios, nes grupė labai 

n ir lygi. Ją sudaro: Kana-
3. Jugoslavija. Čekoslovaki-
i ir Uragvajus, ir norisi speku

liuoti, kad Kanada praslinks 

pro Čekoslovakiją ir Uragva-
ju-

Tuo būdu dvi pirmosios iš 
kiekvienos grupės susirinks į 
Cali, prie jų prisidės šių 
pirmenybių organizatorius ir 
prasidės kova dėl titulo. Liku
sios keliaus į Cucutą, kur 
varžysis dėl 8-13 vietų. 

5 l ie tuviai? 
Yra nemaža galimybė, kad 

šiose pirmenybės žais 5 lietu
viai: 4 už Sov. Sąjungą ir 
vienas už Kanadą. Tie 4 yra: S. 
Jovaiša, V. Masalskis, A. 
Sabonis ir V. Chomičius, visi iš 
Kauno „Žalgirio", visi oficia-

" liai užregistruoti. Penktasis 
yra Leonas Raut inšas i š 

Leonas R a u t m š a s . 

FUTBOLAS 

ASMENIŠKI ĮSPŪDŽIAI 
IŠ PASAULIO PIRMENYBIŲ 

O. G E S V E N T A S 
1982 metų pasaulio futbolo 

p i rmenybės j a u praėjo ir 
priklauso įvairiausių įvykių 
kup ina i futbolo i s tor i ja i . 
Tačiau jos dar visur tebenag-

Toronto „Aušros" ir Syracuse rinėjamos. Daromos išvados, 
u-to; jis yra geriausias Kana
dos žaidėjas ir turėtų ją atsto
vauti. Pridėjus dar, kad Sov. 
Sąjungos rinktinėje yra latvis 

mėginama pasimokyti iš klai
dų ar tik neapsižiūrėjimų, 
kritikuojama. Spauda, per 
savo ne visad vienodai pačias 

V. Valter ir estas K. Enden, rungtynes mačiusius repor-
rasime 7 pabaltiečius, kurie terius ir toliau reiškia savo 
atstovaus Sov. Sąjungą ir 
sudarys jos rinktinės pagrin
dą. 

A r v y d a s Sabonis . 
Nėra abejonės, kad juos 

visus grupinėse varžybose 
Medeline stebės būrys v'eto? 
lietuvių, o finalinėje grupėje 
Cali kreipšinio veteranas R. 
Gaška su R. Mieželiu ir jo 
šeima. Iš jų lauksime Įdomių 
pranešimų. 

P I R M E N Y B Ė S 

Pabaltiečių i r l ietuvių 
lengvosios a t l e t i k o s 

p i rmenybės 

1982 m. Š. A. Pabaltiečių 
engvosios atletikos pirmeny
bės įvyks rugsėjo 1 1 - 1 2 d., 
"anados Latvių stadione 

„Sidrabene". Milton, Ont., tarp 
Toronto ir Hamiltono. Ruošia 
C anados Latvių sporto są
junga. 

Pereitų metų pavyzdžiu, ir 
šįmet svečių teisėmis yra 
oakviesti vietiniai suomių, 

krainiečių, lenkų ir vengrų 
mgvaatlečiai. Taigi šios rung-

• vnės bus išplėstos į 7 tautybių 
:viestines varžybas, iš kurių 
bus išvestos pabaltiečių 
pirmenybės. 

1982 m. Š. A. Lietuva ų pirme
nybės taip pat bus išvestos iš 
šių varžybų. Tuo būdu mūsų 
lengvatlečiams šios rungtynės 
bus net trejopos. 

Bus vykdomos šių klasių 
varžybos: vyrų. moterų, jau
nių A (1963 - 65 m. gim.), 
jaunių ir mergaičių B (1966 - 67 
m. gim.), C (1968 - 69 m. gim.), 
D (1970 - 71 m. gim.) ir E (1972 
m. gim. ir jaunesnių). Progra
ma apima beveik pagrindines 
rungtis. 

Taipogi bus vykdomos 
varžybos visoms vyrų senjorų 
i.,Submasters" ir „Masters", 
klasėms. 

varžybų pradžia: Šeštadie
ni rugsėjo 11 d., 2:00 vai. p.p. 
r>sr.st.rarna nuo 12:00 vai. Sek

madienį varžybų tąsa nuo 
10:00 vai. ryto. 

Dalyvių registracija atlie
kama iki rugsėjo 4 d. šiuo 
adresu: Mr. Gunars Gubinš, 55 
Pine Crest Rd., Toronto, Ont. 
M6P 3G6. Tel.: (416)-767-1398. 

Dėl streikų ir pašto tarnybos 
nepastovumo Kanadoje JAV 
gyvenant ie j i l engvat leč ia i 
prašomi registruot is p a s 
ŠALFAS s-gos Lengv. Atle
tikos komiteto vadovą: Algir
dą Bielskų, 3000 Hadden Rd., 
Euclid. OH 44117. Tel.: (216)-
481-7161. 

Smulkias informacijas turi 
visi sporto klubai. Klubams 
nepriklausą gali kreiptis į bet 
kurį sporto klubą ar į A. 
Bielskų bei G. Gubinš. 

Dalyvauti gali visi lietuviai 
lengvatlečiai. Klubai ir pavie
niai lengvatlečiai skatinami 
varžybose gausiai dalyvauti. 

Paba l t ieč ių ir l ie tuvių 
šaudymo p i rmenybės 

1982 m. Š. A. Pabaltiečių ir 
lietuvių šaudymo pirmenybes 
vykdo ŠALFAS s-gos Šau
dymo komitetas. Pistoletų 
varžybos įvyks rugsėjo 11 d., 
latvių šaudykloje ..Berzaine", 
netoli Toronto, Ont. Smulkaus 
kalibro šautuvų ir medžiok
linių šautuvų varžybos įvyks 
rugsėjo 18 d., Hamiltono 
lietuvių šaudykloje „Gied
raitis", netoli. Caledonia. Ont. 
Smulkesnės informacijos bus 
paskelbtos vėliau. 
Š A L F A S s-gos C e n t r o 

va ldyba 

nuomonę, dėsto svarstymus. 
Futbolo mėgėjams palikta 
susidaryti savo asmenišką 
nuomonę. 

Nuoširdžiai pabrėždamas, 
kad „Draugo" skaitytojai dėka 
P. Ganvyto išsamių ir įdomių 
net 6 straipsnių yra puikiai 
apie pirmenybių eigą infor-
m-'oti, norėčiau pasisakyti ir 
ap .e ki tus pergyvenimus , 
tampriai surištus su pačiomis 
pirmenybėmis. Iš karto galiu 
tvirtinti, kad pačios rungty
nės, su jomis surišta pakili 
nuotaika, nuoširdus žiūrovų ir 
net pašalinių žmonių entu
z iazmas , a i šk ia i nuote .oė 
mažiau priimtinus, net Kiek 
neigiamus reiškinius. Susu
mavus, nėra abejonės, kad tai 
b>2yo didži'jlė futbolo švent 
Zn aėms, kurie dažnai ne 
vai -idą anksčiai į stadi 
s. '-: l.davo, mažas rūpėjo, k 
organizacijos atžvilgiu tai-v-
Una. Plevėsuodami įvairui 
valstybių vėliavas ir vėlia
vėles, sutartinai pravesdami 
šūkius, linksmai dainuodami, 
ji'j ouvo gerai nusiteikę ir 
džiaugėsi sporto karaliumi fut
bolu. 

Jau New Yorko aerodrome 
susipažinau su vienminčiais, į 
pasaulio pirmenybes skuban-
či l i s , keleiviais. Lėktuve 
Barcelonoje gimęs, P. Ameri
koj 3 užaugęs ir jau daugeų 
metų New Yorke prekiaująs 
brangenybių pirklys vaišina 
vynu. Angliškai beveik nekal
ba, bat kam jam Nevv Yorke 
kalbėti angliškai. Prekyba ir 
be to gerai sekasi. Dovanoja jis 
m a n I span i jos r i n k t i n ė s 
paveikslą, plakatą, apgailes
taudamas, kad ispanų rinkti
nė nėra pakankamai stipn. 
Matau, kad tai „Adidas" spor
to re ikmenų firmos kiek 
užmaskuota reklama. Taigi. 
..Adidas" visur pasireiškia. 

S Jovaiša 

Giria ispanišką vyną, bet rim
tai perspėja nebegerti Mala
gos. Sutinku. Kodėl ne? Man 
jokio skirtumo. Bet dėl viso ko 
tai prisiminti gal ir verta. 

Štai ir puikus, didingas 
Madridas. Lėktuvui nusileidus, 
keleivių plojimas. Keleiviai 
patenkinti, dėkoja pilotui. 
Aerodrome daugiau į kariš
kius panaši policija. Tie 
šaunūs vyrai žaibo greitumu 
atlieka savo pareigą. Ant pasų 
stiprokai krenta antspaudai. 
Muitinės skyriuje la ikas 
negaišinamas. Kas gi gali dels
ti laiką? „Mundiespana '82" 
jau įpusėjo. Visa kita nesvar
bu. 

Štai jau pačiame Madride. 
Pravažiuoju pro garsųjį 
„Santiago Bernabeau" stadio
ną. Pasiekiu naujesniąją 
miesto dalį ir vos prieš kelis 
mėnesius atidarytą „Chamar-
tin" viešbutį. Er čia greitai 
susitvarkyta. Kiek nustebęs, 
matau ramiai patruliuojan
čius, kariškos išvaizdos mili
cininkus. Vėliau, iš anglo 
žurnalisto sužinau, kad viešbu
tyje gyvena visi pirmenybių 
teisėjai, daug sporto žurnaiis-

ir FIFA pareigūnai. Ta 
; sa^ga jiems skirta. Puiku, 

siu didelėje fitbolo garbin-
• ių šeimoje. Viešbučio vet-ti-
• aiyje lengvai pastebima, kad 
i ciai iš įvairiausių Kraštų, iš 
\isų pasaulio žemynų. 

Po kel^ų valandų su kitais 
futbolo turistais renkamės 
v °*bučio vestibiulyje ir pate
p u autobusu judame „Vicente 
Caldsron" link. Nuotaika kyla. 
Kyla ir malonus įtempimas. 
Artėjant prie stadiono, ta 
kryptimi judančių žmonių 
minios didėja. Juda begalės 
autobusų su žiūrovais. Juda 
vėliavos, įvairūs plakatai, 
šūkiai, dainos. Minios žmonių 
aplink stadioną ir pačiame 
stadione. Atletico Madrid 
priklausantis „vicente Cal-
drron" stadionas talpina 65,-
695 žiūrovus. Žaidžia Prancū-
zi a prieš Austriją. Lengvai ir 
be jokio stumdymosi randa
me s skirtos vietos. Ir čia 
apsčiai policijos. Arčiau aikš
tės keli policininkai su Šuni
mis. Rungtynės prasidės 17:15 
valandą, o saulė gerokai kaiti
na. Bet tai šalutinis reikalas. 
Rytoj tam būsiu geriau 
pasiruošęs. Komandos pasi
rodo aikštėje. Kamuolys rieda. 

fbus daugiau) 

SEKMADIENĮ 
PIRMENYBIŲ 
RUNGTYNĖS 

Šį sekmadienį, rugpjūčio 15 
d., 2 vai. p.p., ..Lituanicos" 
vyrų komanda jau vėl Žais 
rudens r a to pirmenybių 
r u n g t y n e s p r i e š P i e t ų 
a m e r i k i e č i ų k o m a n d ą 
„Mayas". Rungtynės turėtų 
būti įdomios ir gero lygio, nes 
abu partneriai apylygaus 
pajpgumo. tik skirtingi žaidi
mo stiliai. Rungtynės bus Mar-
auette Parko aikštėje Rf-zer 
vrs žais 12 vai. 

KAI U 2 Ė J O L I E T U S , 
V I S K A S ATLIKO.. . 

Praėjusį šeštadienį užėjęs 
tropikinis lietus sutrukdė 
pravesti „Lituanicos" organi
zuotą tarptautinį turnyrą, 
kur iame dalyvavo 16 koman
dų. Į v a d i n ė s e r u n g t y n ė s e 
, , L i t u a n i c o s " m e r g a i č i ų 
komanda laimėjo prieš „Real 
F.C." 4:1 ir jaunučiai prieš 
Blue Is land „Stars" 3:0. 
Berniukams įteikta lietuvių 
organizacijos „Sandara" dova
notos trofėjos ir mergaitėms 
Vyto ir Romos Butkų. Vyrų ir 
veteranų klasėse tik pradėtą 
turnyrą po keletos sužaistų 
rungtynių teko nut raukt i ir 
skubiai ieškoti pastogės, nes 
užėjo toks lietus, koks čia retai 
tepasitaiko. Lietuvos Vyčių — 
Knights of Lithuania Council 
36, kurio prezidentu y r a John 
Paukšt is , direktoriais Juozas 
Kulys ir Sophie Kantwell , dova
notos įspūdingos trofėjos liko 
neįteiktos. Ir Vyto Miceikos 
trofėja turės palaukt i kitų 
metų. 

Gaila, kad tokios didelės ir 
nuoširdžios pas tangos nuėjo 
niekais ir rengėjams — „Litua
nicos" futbolo klubui — atnešė 
žymių nuostolių. 

J.J. 
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K A N A D O J E 

R . STRIMAIČIO 
PERGALĖ 

Kanados Sporto Apygardos 
golfo pirmenybes laimėjo sol. 
R. Strimaitis. J i s sunkoką 
Glen Eagles aikštyną įveikė 
per 79 smūgius. Jį sekė V. 
Ubeika — 82, D. Laurinavi
čius — 82, R. Šimkus — 83 ir t.t. 
V a r ž y b o s e d a l y v a v o 51 
golfininkas. Moterų klasėje 
pirmą vietą laimėjo E. Kėkštie-
nė. 

R. Strimaitis, laimėjęs šią 
vasarą 3 turnyrus, neseniai 
lankėsi Chicagoje ir mus 
užtikrino, kad K a n a d a rimtai 
r u o š i a s i l i e t u v i ų go l fo 
pirmenybėms ir dar rimčiau 
tikisi paveržti pirmavimą iŠ 
Chicagos. 

— G a s t o n Figeireda, rim
tai ruošiasi šiais metais pa
siekti naują pasaulio rekordą 
plaukime per LaManšą. Savęs 
i š b a n d y m u i jis n e s e n i a i 
Guanabaro įlankoje 22 kilo
metrus nuplaukė per 10 valan
dų. 

Ga l vėl nebūtų n ieko 
nuostabaus; juk šiais laikais 
daug kas bando rekordus tame 
sąsiauryje ir dar daugiau 
nesunkiai nuplaukia 22 klm per 
10 vai . Tačiau nuostabu yra, 
kad G. Figeireda yra 72 m. am

žiaus, ir kai tame bandymo 
paaukime stiprus vėjas apvertė 
jo palydovų valtį, jis ramiai 
p.aukė toliau... 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarime. 

O s tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

t R. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4, 
6—8: antr. 12—6; penkt. 10—12,1—6 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
F'i ima ligonius pagal susitarimą 

MU* 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street 
pirm., antr. ketv. ir penkt. 

1 -30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
£R. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

T-" — GR 6-240C 
. Ą. pig.v su ; • rimą f :rr,. ir kttv. l--» ir 
7-9 antr , ir p « kt iO-4; 5e*fad 10-3 vai 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
*43 So. 50th A ve., Cicero 

Ki aien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
šskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKV LIGOS 
SPECIALISTĖ 

DICAL BUILDING 
?200 VV. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 1C v. ryto iki 1 v p.p j 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezick 239-2919 Į 

Of 
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V a l d a s C h o m i č i u s 

A. Ž A L I A U S K O Š U O L I S 
. . . IKI KALIFORNIJOS 
10-ties metų A. Žaliausko 

pasiekimais lengv. atletikoj 
jau nekartą džiaugėmės. Nese
niai jis vėl puikiai pasirodė 
Biffalo Jesse Owens jaunųjų 
varžybose, laimėjęs šuolį į tolį 
pirmą vietą su 4.60 m. Tuo 
b ū d u j i s k v a l i f i k a v o s i 
baigminėms varžyboms Los 
Angeles mieste, kuriose daly
vaus 5,000 jaunų lenfvaatletų. 

ĮVAIRENYBĖS 
— B r u c e F e r n i s s , žinomas 

Amerikos plaukikas. Montrea-
lio Olimpiadoje laimėjo du auk
so medalius, kuriais, kaip ir 
kiekvienas sport ininkas, labai 
didžiavosi. J ie kabojo ant sie
nos jo kambaryje Los Angeles 
mieste. Kabojo šešetą metų, kol 
pagaliau į jo butą įsilaužė va
gys... 

Gal nebūtų nieko nuosta
baus; juk vagysčių čia netrūks
ta. Tačiau likimo ironija yra, 
kad R. Ferniss neperseniausiai 
tapo direktoriumi firmos, kuri 
gamina moderniausius elfk-
i r n n i n i u s į t a i s u s a p s i s a u g o j i 
m u i n u o v a g i ų ir tok į k ą tik b ū 
vi. , r p n w s s a v o n a m u o s e . . . 

Ofs. t?! 735-4*/?; Rez. 24o-0' o" 
0H. E. DECKYS 

GYDYTOM IR CHIRURGĖ 
3HCIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
V.įandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 2 3 3 - 8 5 O J 
Service: 885-4506 — Page «06058 

SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
39C-T VVest I03rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Of i so te l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

1 O K Š A 
VAiKV LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

;. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
R. J. MEŠKAUSKAS 

rDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos ' 
14 "4 West 7lst Street 
)S ir C-.rr^bell Ave. kampas) 

.1 . p: i a -t- ketv ir pėmt. 
3 :k " v p.;- 1 ik SUSifarūS 

T * T . 

0£% 742.0255 Namu 584-5S27 

PR. ALGIS PAULIUS 
O F ! OPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
11 35 Dundee Ave. 

r l g in , 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AI IV LIGOS - CHIRURGIJA 

C iisai: 
1H NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

k 

Ofs . PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

\ .-landos pagal susitarimą 

e ' "'i S. Kedzie Ave. Chicago 
W ^ 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
^»DOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
V.iiandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, III. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

DR. L D. PETREIKIS 
C tfCflŲ GYDYTOJA 
8104 S. Koberts Road 

yiu į vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Vūi.mdos pagal susitarimą 

3R. FRANK PLECKAS 
i.alba lietuviškai) 

.PTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius -

"Contact lenses" 
26 .8 VV. 7 i s t ... — Tel. 737-5149 

VaJ pagal susuanmą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU- PŪSLĖS iR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

lietuvis gydvtoias 
3925 VVest 59th Street 

Vai . pirm , antr . ketv ir penkt 
nuo 12 4 vai popiet ir 6-8 vai vak 

Tres.* ;r įeit uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
PANTŲ GYDYTOIA 

2o59 W. 59 St., ChicaRo 
Tel. 47t>-2n: 

fVaUndos "pagal susitarimą — Pirm , 
* antr , treč , ketv ir ieitad 

Ofiso tel. 434-2123. namu 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
'454 VVest 7lst Street 

Priėmimo dienos pirm., antr., ketv. 
p e n k t , iš a n k s t o susitarus. 

Of^. tel. 586-3166; namu 381-3772 
DR. PETRAS 2U0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6-J5 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-6. 
Sf štadiemais pagal susitarimą. 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. GHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVrst 63rd Street 

Vai pagal susitarimą antr, treč , 
ketv 10 v ryto il.i 6 v vakaro 

Tel. — 7-S-J40C 

t- r 

v 



Atominė grėsmė 

ĮKOSIMOS ŠVIESOJ 
Pita t m o j šio mėnesio pusėj pa-

k&rtotinai buvc prisimenama 
K;rošima, ryšium su pirmos 
atominės bombos panaudoji-
fltt metinėmis (1945 m.) Jos 
sprogimo metu Žuvo apie 100,-
000 žmonių, o per 5 metus iš 
v*so nuo tos bombos sprogimo 
pteė apie 282,000 žmonių. 
Sprogimas sunaikino 75% 
miesto, žuvo apie 80% miesto 
gydytojų, pagalbos teikimas 
bn^o sunkus. Karštis buvo 
leks, kad aptirpdė šaligatvių 
??Mrsių, palikdamas ten bu
vusių žmonių šešėlius. Sudegė 
ė:ėT^mi drabužiai. 

Dėl to suprantamas visuo
tinis susirūpinimas, kad tokie 
-i"aliniai sprogimai jau nie-
k&da ir niekur nebepasikarto-
i~.- Popiežius Jonas Paulius II, 
bedamas Hirosimoje įreng
tame Taikos parke, kur krito 
pirraoji atominė bomba, pa-
ŝ :>5ė: "Prisiminti praeitį tai 
darysi įsipareigojimus atei-
Sai. Prisiminti Hirosimą tai 
baisėtis karo, tai įsipareigoti 
laikai. Akivaizdoje 
fciogaus atnešamos nelai-
BiftBį kuo yra karas, mes tu
rime vėl tvirtinti ir patvirtin
t i , k a d k a r a s n ė r a 
neišvengiamas ir nepakeičia-
saae. Žmonija nėra skirta sa
ve sunaikinti". Tai įsidėmėti
ni žodžiai. 

LENKIJOS EKONOMINĖ KRIZĖ 

Teisinama, kad bombar
davimas kitais ginklais Toki-
}•..• ir kitų miestų pareikalavo 
aet daugiau aukų, negu Hiro
simoj, teisinama, kad Hirosi
mos ir Nagasaki atominės 
sotsbos užbaigė karą. Jei bū
tų reikėję amerikiečiams išsi
kelti į Japonijos salas ir imti 
miestuose vienus namus po ki-
tįįg būtų daugiau žuvę ameri-
fcasčiq ir japonų. 

Kaip ten bebūtų, karas bai
sus, smerktinas, ypač atomi
niai ginklai. Šiuo klausimu 
daug naujos šviesos duoda au
torius Arthur Macy Cox savo 
naujoje knygoje "Russian 
Roulette. The Superpower 
Game", kurią 1982 m. išleido 
T^ro^s Books. Tame vei>o1e 

Sos&a primena, kad v 
r 30,000 atominių ginki :S-
įž£$tq 200-je ink i Ar-}^ vsfe-
t\ į, :i.ai A.urie atscdiaiai gink
lai Europoje' gali pasiekti 
taikinius Sovietų Sąjungoje 
z<e? 6 minutes. Dabar turima 
stoannių bombų šimtus kartų 
.stipresnių, negu panaudota 
Hirosimoje. Minuteman III 
sterblinis ginklas turi tris gal-

palyginamai nedideles, 
IMC kelis kartus galingesnes už 
Hirosimos bombą. 

Amerika priversta taip gink-
htitiB, kad atgrasintų Sovietų 
Saįfvngą nuo atakos. 1981 m. 
pradžioje ginklų santykis, 
kaip paskelbė "U.S. News & 
Wcxld Report", buvo toks: So
vietų Sąjunga 4,158,00 karių 
(JAV - 2,050,000), 2,557 bom
bonešių (JAV — 2,048), stra
teginių atominių sprogmenų 
8,000 (JAV - 7,801), tankų 
50.000 (JAV — 12,300), dides
nių laivų 289 (JAV - 173), 
povandeninių laivų 257 (JAV 
— 81), taktinių ginklų 5,775 
AĄV — 5,316), Sovietų Sąjun
gai atkakliai plečiant savo 
ginklavimąsi, dabar jie turi 
-iar didesnę persvarą. 

Minėtos knygos autorius 
A.M. Cox savo veikale "Rus
sian Roulette'* atkreipia dė
mesį dar į vieną faktą, apie 
kurį nelabai daug kalbama. 
Savo atomine bomba Sovietų 
Sąjunga gali pasiekti JAV tai
kinius, atominių ginklų cent
rus per dešimt ar keliolika 
minučių, naudojant povan
deninius laivus — gal net grei
čiau. Tas pats ir su JAV gali
mybe p a s i e k t i Sovietų 
Sąjungą. Taigi nebeturime lai
ko, pavojų pajutus, svarstyti ir 
organizuoti atkirtį. Jau reikia 
sudaryti automatinius, kom
piuterių tvarkomus atominių 
ginklų atkirčiui panaudojimo 

"odos, kad tiksliais įrankiais į 

priešo paleistą atominį ginklą 
automatiškai būtų paleista jį 
naikinanti bomba ir atkirtis į 
priešo taikinius. Tačiau tie au
tomatiniai įtaisai daro klai
dų. JAV senato ginklų tarny
bos komitetas paskelbė, kad 
vien nuo 1979 m. sausio iki 
1980 m. birželio mėn. JAV bu
vo 3,703 klaidingi aliarmai. 
Dauguma jų buvo laiku susek
ti, bet 147 atvejais reikėjo 
spręsti, ar tikrai nėra atakos. 
Autorius pastebi, kad Sovietų 
Sąjungos alarmų ir automati
nio atkirčio įtaisai dar ma
žiau tobuli, ir todėl jis bai
minasi, kad atominės bombos 
gali būti net be tikro noro pa
leistos tų automatinių atkirčio 
įtaisų. Todėl jis primygtinai 
siūlo derybas dėl atominio 
ginklavimosi sumažinimo ir 
užšaldymo. 

Amerika, susirūpinusi, kad 
Europos k raš ta i ne taptų 
Maskvos kolonialinio im
perializmo aukomis, ėmė bai
mintis, kad Sovietų Sąjunga 
dabar turi tiek daug papras
tų;.:, ginklų, tiek pralenkia 
NATO jėgas, kad pajudėju
sios raudonosios armijos nor
maliai nebūtų įmanomas su
laikyti, dėl to pasirūpino 
atominių ginklų užtvara. Ato
minės Pershing II raketos pa
jėgtų sunaikinti sovietų kari
nę vadovybę ir jų atominius 
.ginklus per 6 minutes. Sovietų 
Įsktiprinimas Etiopijoje, Ango
loje, Afganistane ir kitur vo-
kariečius paskatino dar la
biau susirūpinti sulaikymo 
galimybėmis. Amerika NATO 
jėgų stiprinimui, Europos gy
nimui skiria apie 80 bil. dol. 
per metus. 

Tačiau atominių ginklų ėmė 
bijoti ir patys Europos žmc 
nės. Protestantų bažnyčia 
vadovauja stipriam pacifis
tiniam sąjūdžiui. 1981 m. bir
žely Hamburge buvo demons
tracijos, kuriose 150,000 
dalyvių pasisakė prieš NATO 
raketas Vokietijoje. Apklau-
sinėjus V. Vokietijos jaunimą, 

»p 16 ir 29 m. pasisakė, 
. i * -eikia vengti karo, nors 
.ai reikštų, kad Sov. Sąjunga j 

3 F ' -op? Thnrta part i ja ' 
pr-išinga raketų laikymui 
Anglijoje. Skandinavija nuo 
seniau priešinasi atominių 
ginklų laikymui savo teritori
joj. Iškeldamas visus tuos fak
tus, primindamas panašias t 
n u l a i k ą s Italijoj ir iš dalies j 
PTE-cūzijoj, knygos autorius į 
pr~ispyręs įrodinėja, kad rei- j 
kia derėtis ir susitarti su Sovie- j 
tų Sąjunga, kad būtų sulaiky
t a s , apr ibotas a tominis 
girklavimasis. Pačioj Ameri-
ko; yra stiprių balsų, kad rei
kia užšaldyti atominių ginklų 
gamybą. 

Aišku, kad niekas nenori nei 
atominio ginklavimosi, nei 
atominio karo. Tačiau men
kos bus derybos su Rusija iš 
silpnumo pozicijos. Užsaldžiu
si savo ginklavimąsi, Ameri
ka darysis priklausoma tik 
nuo Maskvos malonės. Paga
liau ką reiškia sutartys su Ru
sija, kai ji savo sutarčių nesi
laiko. Pats Cox pažymi, kad 
savo naujoj konstitucijoj 
Maskva įvedė naują paragra
fą, kad ji padės "konsoliduoti 
socializmo pozicijas pasaulyje 
ir rems kovas už nacionalinį 
išsilais*' amą", o tai reiškia 
Maskvos kolonialinės imperi
jos plėtimą. Maskva tik tada 
bus priversta tartis ir bus pri
versta savo įsipareigojimų lai
kytis, kai bus stipri Amerikos 
ir vakariečių jėga, su kuria tu
rės skaitytis. Todėl gera JAV 
kryptis ieškoti taikos garan
tijų ir susitarimų būnant stip
riems. Liūdna, kai ateina pra-
n e š i m a i , kad M a s k v a 
vienintelės ten sudarytos ne
priklausomos taikos grupės 
narį Sergei Batovrin uždariu
si j psichiatrinę ligoninę nuo
dija chemikalais. 

Laisvės laikais Lenkija 
ekonominės krizės nepergyve
no, neskai tant t rumpo laiko
tarpio prieš Antrąjį pasaulinį 
karą, kada ekonominė krizė 
palietė ir visą pasaulį. Komu
nistų valdomi kraš ta i iš 
ekonominės krizės niekuomet 
neišeina, ar tai būtų Lenkija, 
ar kiti. Tiesa, komunistų 
valdomuose kraštuose pa tys 
komunistai ekonominės kri
zės nejaučia, nes jie iš valsty
bės iždo ekonominiu atžvilgiu 
gyvena gerai, o ka i kurie net 
prabangiai. Tuose kraštuose 
tik eiliniai žmonės iš skurdo ir 
vargo neišeina, nors jiems ir 
buvo žadėtas žemiškasai ro
jus. 

1981 m. gruodžio mėn. 13 d. 
Lenkijos komunistinė vyriau
sybė krašte įvedė karo stovį, 
nes prieš ją vėl pradėjo masiš
kai streikuoti darbininkai. Per 
tą laiką Lenkijos komunist inė 
vyriausybė nepajėgė krašte 
įvesti komunizmo su žmoniš
ku veidu. Čekoslovakijoje tokį 
komunizmą norė jo įves t i 
kompartijos vadas Dubček, 
bet ta i sutrukdė Maskva su 
savo armijomis, nes Maskvos 
valdovai pripažįsta tik komu
nizmą su nežmonišku veidu. 

Per 36 metus komunistų 
va ldomos Lenki jos v a d a i 
nepajėgė pagerinti žmonių 
gyvenimo sąlygų, nors Antrą
jį pasaulini karą laimėjo rytų 
komunistai. Komunistų valdo
ma Lenkija įlindo į milžiniš
kas skolas, kurių ji nepajėgs 
i š m o k ė t i , k a i p s o v i e t a i 
neišmokėjo ir iš Amerikos 
gautų skolų. Kaip Lenkija 
gebės mokėti skolas, jei jos 
ekonominė padėtis ne gerėja, c 
prastėja? Lenkijos komunis
tai norėjo sau palenkti jauną
ją kartą, bet t a s jiems nepa
vyko. T ie sa , į Lenk i jos 
komunistų partiją buvo įstoję 
daug duonos komunistų, bet, 
kai , pras idėjo d a r b i n i n k ų 
didžiosios d e m o n s t r a c i j o s , 
duoniniai komunistai iš parti
jos pasitraukė. Iš partijos teko 
i šmest i daug t ikrų, bet 
netinkamų komunistų, nes 
komunistų eilėse yra daug 
menkaverčių narių. kuriu 
c^slas iš va, >asidaz_-
penais, nors .raudonais. 

Lenkijos kompartijoje 

J . VAICELICNAS 

neramumai vyko ir kitose 
vietovėse. Iki lt?82 m. sausio 
12 d. krašte buvo areštuota 
apie 5,000 žmonių. Vasario 13 
d. Poznanėje per demonstra
cijas buvo areštuota 194 
žmonės. Iki vasario pabaigos 
£ r u g u m a s iškrėtė 51,000 
kiautuvių ir sandėlių, 60,000 
automobilių ir sunkvežimių ir 
3500 privačių namų. Kai 
ku r i a s darbovietes , ypač 
kasyklas, perėmė tvarkyti 
saugumo pareigūnai ir vertė 
darbininkus dirbti pagal karo 
stovio nuostatus. 

Lenkija skęsta skolose. Vien 
tik Vakarams ji skolinga apie 
27 bil. dolerių. O kur kitos 
skalos? Dabar ir karinė Lenki-

v y r i a u s y b ė nepajėgia 
pagerinti ekonominės padė
ties. Savo paskolų nenori 
prarasti vakariečiai, nenori jų 
prar-r.sti i r Varšuvos pakto 
nariai . Cia neįskaitomos iš 
Vakarų g a u t o s dovanos. 
Komunistiniai kraštai dova
na duoti ir negali, nes ir jų ver
gai dideliame skurde. Cia 
tenka pakartoti seną posakį: 
komunistai yra gabūs turtin
gus kraštus paversti elgety
nais . Ir Lenkijoje kiekvienas 
nek ,munsitas rankoje nešasi 
terbą, kad gal gaus kurioje 
.. :-z : krautuvėje ko nors 
nusipirkti. Ar t a s pirkinys bus 
reikalingas, ar ne, tai jau kitas 
klausimas. Kai turi daiktą, jį 
gali iškeisti į reikalingą daik

tą ar maisto produktus. Lenki
joje įves tas karo stovis 
ekonominių problemų tikrai 
neišspręs. 

Komunistų valdomos Lenki
jos ekonomija per klaidą buvo 
pastatyta ant netvarkingo 
pagrindo. Tas pagrindas labai 
blogas. Tie reikalai pastebimi 
tik tada, kai įvyksta koks nors 
didesnis ekonominis sukrėti
mas. Po šešių metų plano 
(1950-55) sugriuvimo, buvo 
kaltinami stalinistai. 1970 m. 
gruodžio mėnesį iŠ Lenkijos 
kompartijos vado kėdės iškri
to W. Gomulka. Dėl tolesnių 
ekonominių nesėkmių iš tos 
kėdės iškrito W. Gierek. 
Ekonominė padėtis nepasi
taisė ir prie S. Kania. Dabar 
Lenkiją valdo Lenkijos minis-
teris pirmininkas ir karo 
ministeris gen. W. Jaruzelski. 
Ar jis pas ieks Lenkiios 
ekonominės gerovės? J i s 
krašte įvedė karo stovį, bet 
ekonominės padėties nepa
gerino. Jis buvo nuvykęs pas 
savo šefą L. Brežnevą. Tas 
jam įsakė neleisti Lenkijoje 
ž lug t i k o m u n i z m u i , be t 
ekonominės paramos nedavė. 

Dėl ekonominių sunkumų 
negalima kaltinti Solidarumo 
unijos, kurios nariai išėjo į 
demonstraci jas dėl labai 
sunkių ekonominių sąlygų. 
Lenkijos ekonominės nesėk
mės yra pačioje krašto valdy
mo sistemoje — komunizme. 
Lenkijos prievartinis pasuki

ni, 
—•t' 

> a nei 1.5 mil. :*. 
buvo jų per 3 rnil. 

Kai prasidėjo darbininkų 
didieji streikai, 1981 m. gruo
džio 17 d. Wujek anglių 
kasyklų rajone, netoli Kato-
vicų, saugumiečiai nužudė 7 
darbininkus. Ten pat buvo 
sužeista 39 civiliai ir 40 
saugumiečių. Tą pačią dieną 
pe? darbininkų r iaušes Danci
ge buvo sužeista 164 civiliai ir 
160 saugumieč ių . Tok ie 

Chicagos vaiką: "Back of the Yards" mugėje, kuri yra Damen ir 
West 47 gatvėje/iuomgpiūčio 20 iki 29 dienos. Kaim ynystėssusi-
būrimas kviečia ir iš tolimesnių Chicagos vietų dalyvauti šioje 
šventėje. 

mas prekiauti tik su Sovietų 
Sąjunga kraštą pastatė į labai 
keblią ekonominę padėtį. 
Labai sumažėjo prekyba su 
Vakarais, iš kur buvo galima 
gauti vertingos valiutos. 

Reikalaujant M a s k v a i , 
Lenkija turėjo pasitraukti iš 
Pasaulinio monetarinio fondo 
ir Pasaulinio banko. Taip 
Lenkija buvo izoliuota nuo 
pasau l inės prekybos . J i 
privalėjo sekti Sovietų Sąjun
gos industrijos pavyzdį. Sovie
tų Sąjunga turi savo pramo
nę, bet maisto produktus 
perka iš Vakarų. Ir sovietų 
industr i ją įkūrė Vakarų 
pasaulis: amerikiečiai jiems 
pastatė sunkvežimių fabrikus, 
italai — automobilių fabrikus, 
kanadiečiai — lentpiūves, V. 
Vokietija — gamino metali
nius vamzdžius ir t.t. 

Dėl komunistiškai tvarko
mos ekonomijos labai nuken
čia darbininkai ir kiti nekomu-
nis ta i . Dėl to Lenkijoje, 
Poznanėje j au 1956 m. 
darbininkai pradėjo streikuo
ti. Iš Vakarų skolon buvo 
įvežta maisto produktų, bet tai 
buvo t r u m p a s p a d ė t i e s 
pagerinimas. O, kaip sakoma, 
skola ne rona, neužgys. Lenki
jos skolos vis didėjo, o 
ekonominė padėtis vis prastė
jo. Zloto vertė labai nukrito. 
Oficialiai už dolerį buvo moka
ma 33 zlotai, neoficialiai — iki 
150 zlotų. Po paskutinių 
įvykių Lenkijoje dolerio kaina 
juodoje rinkoje pašoko iki 300 
zlotų. Teko iš užsienio įsivežti 
daugiau maisto produktų, nes 
per industrializaciją ir kolek
tyvizaciją agrarinės Lenkijos 
ūkis labai nusmuko. Lenkijos 
komunistai pamatė, kad kolek-
t y v i z a c i j a k r a š t u i n ė r a 
naudinga, todėl Lenkijoje 
daug išliko privačių ūkių. 

Po 1970 m. darbininkų 
streiko naujas kompartijos 
vadas E. Gierek su savo 
patarėjais vėl pradėjo plėsti 
industriją, viską tam reikalui 
atsigabendamas iš Vakarų. 
Lenkijos skolos Vakaruose 
augo, o iš tų fabrikų pelno 
kaip ir nebuvo. Lenkams su 
savo eksportu Vakaruose 
sunku įsiveržti, o prekyba su 
kitais komunistiniais kraštais 
neduoda naudos, nes negauna 
vertingos valiutos. 

Žemės ūkis smuko, nes 
vyriausybė visas pirmenybes 
davė kolchozams, labai 
nusk r i ausdama pr ivač ius 
ūkius. Kolchozai naudos neda
vė, o nuskriausti privatūs 
ūkiai taip pat daug duoti 
negalėjo. Įvežant javus iš 
Vakarų, tenka už juos mokėti 
vertinga valiuta. Vyriausybė 
tos valiutos neturi. Visi 
planavimai susmuko. Prieita 
p r ie to, kad L e n k i j o s 
kariuomenės ūkio pareigūnai 
iš privačių ūkių perka gyvu

lius, mokėdami ne pm.„ 
bet natūra: akmens anglui 
trąšom ir panašiomis verty
bėmis. 

Taip komunistinių sant
varkų prekybos sistema galų 
gale suprastėja į pačią primi
tyviausią formą — mainus. Še 
tau i r v i s a s „mokslinio 
marksizmo" spindintis laimė
jimas! 

LIEPOJA -
KARO UOSTAS 
Iš ok. Latvijos gauta žinia, 

kad sovietų militaristai yra nu
tarę jau artimoje ateityje pa-
platinti Liepojos karo uostą. 
Todėl jau per porą ateinančių 
metų nutarta perkelti žvejų 
kolchozą „Bolševiks" į Venspi-
lio apylinkę. Dabar šis žvejų 
kolchozas yra Liepojos šiau
rinėje dalyje ir yra laikomas 
vienu svarbiausių žvejų kol
chozų okupuotoje Latvijoje. 
Tokios apimties įmonės 
perkėlimas yra surištas su 
milžiniškomis išlaidomis, kas 
rodo didelę Liepojos karo 
uosto svarbą. Praeityje Liepo
ja dėl to karo uosto buvo daž
nai skelbiamas uždaru miestu. 
Tai galimas dalykas, kad jis ir 
vėl bus paskelbtas uždaru 
miestu. 

Latvių tautos reikalų saugo
tojai okupuotoje Latvijoje dėl 
tokio plano yra susirūpinę, nes 
daugeliui tai reikš nustoti savo 
miesto ir gyvenimo vietos, 
arba teks pakeisti savo užsi
ėmimą. Yra galimas dalykas, 
kad ir vėl Liepoją užplūs gau
jos rusų kolonistų ir Liepojos 
latvių gyventojų dalis ten virs 
mažuma. Latvių patriotai 
nurodo, kad karo uosto padi
dinimas prieštarauja Sov. 
Sąjungos apgaulingam šūkiui: 
„Baltijos jūra — taikos jūra". 

Pagal turimas žinias, rusų 
Baltijos karo laivynas turi 
dabar 545 karo laivus. Todėl 
dėl uosto didinimo reikėtų 
iššaukti aplinkinių valstybių 
protestus. Pagal 1981 m. duo
menis Liepojoje yra 109,000 
gyventojų. nepriskaičius 
karišką tarnybą atliekančių 
karių, kurių skaičius siekia 
keliasdešimt tūkstančių. Po 
pastarojo gyventojų suraši
nėjimo žinios apie Liepojos 
gyventojų tautybę nebeskel-
biamos. Taip pat nebeskelbia-
mos žinios ir apie kitų okupuo
tos Latvijos miestų gyventojų 
tautvbę. 

- T . 

Didžiausia ir žiauriausia 
aistrų savybė yra ta, kad jų 
įtempimas apima visą gyve
nimą, o jų atnešama laimė — 
tik trumpa akimirka. 

De Stael 

PER KINIJĄ Į 
TIBETĄ 

D R . D A N U T Ė B I E L I A U S K I E N Ė 

Storos sienos, supančios šventyklą, pasižymi sr*-
cialia akustika. Ta ip pat ir marmuriniai takai aikšu e 
ir a n t aukštos terasos, nuo kurios imperatorius siųs
davo aukštyn savo maldas . Užlipus matyti visas 
Pekingas ir, stovint an t centrinio akmens, balsas nesą 
labai toli. Matyt, yra tam tikras akustinis žaismas 
terasos architektūroje. 

Paliekame „Dieviškąją šventyklą" ir atsisvei
kiname su Beijing — aerodrome dar suvalgome pietus 
restorane, skirtame „užsienio svečiams". Jau esair.e 
įpratę prie chop-stick8,ir net ryžiai nebesukelia prob
lemų. 

Pačiame aerodrome yra pasirinkimas įvairių 
gėrimų, šveicariškų ir vokiškų šokoladų, japoniškų 
laikrodžių. 

Visa tai gal ima pirkti tik užsieniečiams paskir
tais pinigais — mes naudojame specialius „yen", kūne 
iškeičiami tik už užsienio valiutą ir galioja tik specia
liose, užsieniečiams paskirtose, krautuvėse. 

Atsisėdus a n t suolo, prieina du jauni vyrukai ir 
sako, kad jie studijuoją anglų kalbą ir nori išnaudoti 
progą angliškai kalbėti. Malonūs, mandagūs, kalbos 
tema labai bendra. Pagal mūsų palinkimą niekuo 
nepasitikėti, galėtum manyti , kad tai kažkoks poli
tinis gestas. Tačiau, kai toks dalykas kartojasi, kur 
neauštoji, pamata i , kad tie žmonės yra nuoširdūs 
jie yra ištroškę žinių iš išonmo pasaulio nuo K J r. 

Skrendame į Xian, senąją imperatorių sostinę, „išlaisvinimo" metais, jis su tuo sutinka. Komentarų 
Lėktuvas mažas, keturių propelerių, kurie yra taip gar- nebereikia. 
GŪS, kad net au3is užgula. Kojos sulenktos, rankinis Grįžtant sustojame Cloisonnė dirbtuvėse. Xian 
bagažas po kojomis. Patarnautoja atneša popieriuje yra vienas iš trijų Cloisonnė dirbimo centrų Kinijoje. 
susuktų ledų, kurie kiek atgaivina. 

Lėktuvas šokinėja per debesis ir savaime ateina 
mintis: o kas jeigu nukristume ir dingtume virš kaž
kokios nežinomos Kinijos provincijos?... 

Pagaliau laimingai nusileidžiame Xian mieste. 

Jaunos merginos, pasilenkusios ant paprastų medi
nių stalų, karštuose kambariuose braižo komplikuo
tus raštus ant vario indelių ar papuošalų, o kitos 
kituose kambariuose išraizgo ir prilipina siaurutėles 
vario vielas pagal tuos raštus. Po prideginimo vėl kitos 

J a u išlipant iš lėktuvo karštis trenkia, kaip vasaros darbininkės išdažo tas miniatiūrines figūras įvairių 
vidurdienį Floridoje. Sunku staigai susigraibyti ir spalvų dažais. 
skrybėlę ir saulės akinius, ypač kai dar netik švarkas, 
bet ir paltas pakabinti ant rankos. 

Atveža mus į didžiulį viešbutį, statytą rusiškiems 
„patarėjams" prieš 30 metų. Ir statyba, ir kambarių 
sutvarkymas, ir sunkūs baldai yra tipiškai rusiško 
charakterio. Reikia stebėtis, kad nėra pasaulyje 

Vakare šiek tiek atvėsta, ir, einant gatvėmis, 
reikia išsilenkti žmonių, susėdusių ir besivėdinančių 
prieš savo kuklius namelius. Vaikai rankutėmis 
mojuoja, jaunimas nusišypso ir kartais jų akys su
stoja ant neįprasto apsirengimo ar batų. 

Kitą rytą vėl sėdame į savo autobusą, o tempe-

kad 

J. Pr, f tiek metų buvo atskii 

vietelės, kur jie nebūtų įsibrovę. Prisimename, kai ratūra jau artėja prie 100 laipsnių. Važiuojame link 
pernai keliaudami po Sri Lanką, Colombo viešbutyje, imperatoriaus Qin Shi mauzoliejaus ir muziejaus su 
prie maudynės, suradome vienintelį televizijos apara- neseniai iškastais kareiviais ir arkliais, padarytais 
tą, ir tas davė per specialų satelitą programą iš prieš 2000 metų. Dėl Šitų iškasenų Xian ir pagarsėjo 
Maskvos... visame pasaulyje ir buvo plačiai aprašytas moksli-

Pats Xian miestas yra lyg gyvas archeologinis niuose žurnaluose ir populiarioje spaudoje. Už tai 
muziejus. Čia prasidėjo jau senovėje žinomas „šilko nenuostabu, kad čia tiek daug turistų ir gali girdėti 
kelias", rišąs prekyba tolimus kraštus. Cia buvo įvairiausias kalbas. 
sostinė net vienuolikos Kinijos feodalinių dinastijų Pirmiau negu pasiekiame Qm mauzoliejų, su-
1100 metų. Paskutiniu metu Xian garsas perėjo per stojame puikioje kurortinio tipo vietovėje, vadi-
visą pasaulį, kai buvę iškasta 6000 kareivių narnoje Huafuing — „Karštieji Šaltiniai". Ši vieta 

garsi dėl 19,36 metų įvykio, kurį dabartinė Kinijos isto
rija laiko labai svarbiu. 1936 m. gruodžio mėn. Čia bu
vo apsistojęs Ciangkaišekas. Tuo metu jis kovojo su 
Mao komunistų partija, ir šis civilinis karas labai 
silpnino kiniečių gynybą pneš japonus, kurie tuo, 
žinoma, mielai naudojosi. 

Rus daugiau!) 

leraKntvnė armija 
Trumpai apsiprausęvažiuojame lankyti Laukinės 

Ar'iM pag dns " J-'<' metų senumf budistų šven
tovės- Srda. ir didžiulė pagoda dabar tušti -hn aiš-
kma, kad jau prieš dauc metų budistai vienuoliai 

H apieiaę *v?ntvkią. Mėginu sužir 
įvyko, ir kai V paklausi; 

ti. saip seniai tai 
ar tai sutampa su 



DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 13 d. 

K A D N E l S T I R P T U M Ė M 
S V E T I M Ų J Ų J Ū R O J E 

Malonūs ves tuv in i a i 
p r i s imin imai 

Kai dvi jaunos širdys suku
ria lietuvišką šeimą, džiugina 
lietuvių genties išlikimu susi
rūpinusius. Tas džiaugsmas 
virsta dar didesniu, kai tokių 
lietuviškų porų partneriai su
sijungia iš skirtingų kontinen
tų. Tokie atvejai būna gana re
t i . N e ž i ū r i n t a u k š t o s 
susisiekimo technikos, kelio
nės yra ir brangios, ir ilgos, ir 
tarpkontinentinis bendravi
mas ne visiems įmanomas. 

Mūsų jaunuomenės ryšiai iš
sivystė ir sustiprėjo PLB Jau
nimo kongresų dėka. Kongre
sai sujungė Europos, Pietų 
Amerikos, Australijos ir Šiau
rės Amerikos lietuvių jaunimo 
dalį bendram kultūriniam ir 
laisvės kovos darbui. 

Ir kai kažkur toli aukštųjų 
Andų pašlaitėje įsikūrusios oa
zės narys suranda Šiaurės 
Amerikoje, Clevelando prie
miesty Pepper Pike gyvenan
čią dailią mergaitę, sukuria 
šeimą ir ten pradeda naują gy
venimą, ne vien tik savo asme
ninei laimei, bet yra pasiryžę 
būti ir mūsų tautos verti repre
zentantai, mūsų išeivijos misi
ja įgauna gilesnę prasmę. 

Tokias nuotaikas išgyveno 
Kęstučio — Vaclovo Slotkaus 
iš Kolumbijos ir Nijolės — 
Eleonoros Lenkauskaitės iš 
Papper Pike. OhiOj vestuvių iš-
Kitmėmfe atvykę giminės ir vi
si svečiai š, m. birželio 12 d. 

Vestuvinis džiaugsmas, nuo
taikingas klegesys, orkestro 
muzika ir šokiai neleido pilnai 
įsijausti į reikšmingus jaunojo 
Kęstučio, gimusio Kolumbijo
je, ten užaugusio ir mokslus iš-
ėjusiOjir jo tėvo Vacio, gimusi 
Lietuvoje, perduodamas jaus
mus ir jų gyvenimo lietuvišką
ją filosofiją. 

Kalba šeimos t ė v a s 

"Dievulio man duota didelė 
laimė sulaukti šios laimingos 
dienos, šios dienos iškilmių. 
Jums tai pradžia jūsų laimės ir 
ateities. Mums tėvams tai mū
sų gal būt viso gyvenimo vil
čių apvainikavimas. Juk ir 
mums tas prasidėjo kadaise, 
nors žinoma kukliomis, bet ne -
mažiau renkšmingom iškilmė
mis. Jaunuoliai mes tada, kaip 
ir Jūs šiandien, pilni idealiz
mo, pilni pavergtos tėvynės 
meilės ir skausmo, pilni pasi
ryžimo atiduoti jai viską. 

'Išblaškyti po viso pasaulio 
kampus, toli vieni nuo kitų, lyg 
tie paukščiukai iš lizdo išmes
ti, O tačiau pasiryžę nepasi
duoti. Dirbom, kovojom, augi
nom šeimas ten tropikinėj 
Kolumbijoj kartais ištisais me
tais nesutikdami tautiečio. 
Pradėjot ateitį, jūs vaikai, sve
tima aplinka, svetima kalba, 
svetimos mokyklos, bet argi 
tam mes bėgom , kad čia su
tirptume svetimųjų jūroje. Ma
žai buvo vilčių išauginti jus to
kiais, kokius matome šiandien. 
t y. susiprstusiais lietuviais ir 
pasiryžusiais tęsti mūsų pra
dėtą kova. 

**Mažai buvo vilčių sulaukti 
šios dienos laimės, kur du jau
nuoliai ;i ta:p losimų Kraštų ir 
-kirtingų aplinkybių atradot 

-=-nas kitą kitaip tik ten, kur 
mes svajojom. Jus sujungė tė
vynės meilė. Meilė idealams, 
dėl kūnų mes pasirinkom trem
tinio kelią. 

"Man, žaliojo Lietuvos kai-
BMJ «-;nui. dviguba laimė. Man 
iš pašaukimo pasirinkusiam 
ūkininko kelią — buvusiam 
jaunųjų ūkininkų organizaci
jos nariui — sulaukti sūnaus 

su tuo pačiu pašaukimu — lik
ti ūkininku. 

"Taip iki čia viskas puiku. 
Už visa tai ačiū Dievui. Bet 
kas toliau? Mūsų, kaipo tėvų, 
didžiausias rūpestis buvo, kad 
ir jūs, mūsų vaikai, išaugintu-
mėt savo vaikus susipratu
siais lietuviais. Taigi mano pir
mas linkėjimas jums, jaunieji, 
ir bus — sulaukti savo laiku to
kios laimingos dienos, kad ir 
toliau neštumėt mūsų trispal
vę savo širdyje, ją perduotu-
mėt savo vaikams ir parneštu-
mėt į laisvą Lietuvą. 0 kad to 
pasiektumėt, linkiu visų pir
mą pasiryžimo, pasišventimo 
ir ištvermės. Jei jus jungs vie
nas idealas, jei jūs žiūrėsit ne 
tiek į vienas kitą, kiek į vieną ir 
tą pačią pusę jūsų kelias ne
bus sunkus, jūs remsite vienas 
kitą, padėsit vienas kitam, o 
tas jau iššauks dėkingumą vie
nas ant ram už gaunamą para
mą ir tai j au panašu į laimę, ar 
ne tiesa? Taigi ir būsite lai
mingi, ko iš visos širdies jums 
linkime ir žinome, kad jo linki 
jums visi čia esantieji. Taigi, 
daug meilės, daug laimės ir iš
tvermės žengti nelengvu trem
tinio keliu. Dieve, laimink jūsų 
kelią!" 

"Ni jo lė jung ias i į 
nau ją k o m a n d ą " 

Apie pagarbą tėvams, šei
mai, meilę tėvynei ir ateities 
planus nuoširdžiai kalbėjo jau
nasis Vacys — Kęstutis Siot-
kus. Pasekime jį. 

"Pirmiausia noriu išreikšti 
savo didelį džiaugsmą ir laimę 
būti jūsų visų tarpe ir galėti da
lintis su jumis šiomis mūsų 
džiaugsmingomis valando
mis. Giliau pagalvojęs apie Šio 
momento reikšmę ir prasmę, 
turiu pripažinti, kad Dievas 

0 yra man davęs labai daug lai
mės šiame gyvenime — tikrai 
daugiau negu esu vertas. 

"Pirmiausia, davė man la
bai geras tėvelius, kurie ugdė 
manyje geriausias žmogiškas 
vertybes ir, nežiūrint sunkių 
sąlygų ir trūkumų, jis skatino 
tapti sąmoningu ir tvirtos va
lios žmogumi. Tėvelis davė 
man tvirtumo, pasiryžimo ir 
veržlumo pavyzdį; per jį išmo
kau lengvai nepasiduoti, vi
sad stengtis kilti, mylėti ir gin
ti savo šeimą. Mamytė ugdė 
manyje meilės ir jautrumo 
liepsnelę; per ją pamilau lie
tuvišką žodį. lietuvišką dainą, 
Lietuvos šalelę, ir tas jausmas 
tapo mano gyvenimo dalimi. 
Deja, šiandien, kada labiau
siai norėčiau ją apkabinti ir 
pabučiuoti, jos nebeturiu, bet 
jos dvasia ir šypsena mus lydi 
visą laiką. 

"Jau nuo II-jo Pasaulio Lie
tuvių jaunimo kongreso laikų, 
kada ponios Mildos ir kunigo 
Antano Saulaičio pagalba bu
vau priimtas į studijų dienas 
Kento universitete, nes dar bu
vau per jaunas, teko susipa
žinti su ponų Lenkauskų šei
ma; tuo metu būtų buvę labai 
sunku įsivaizduoti, kad kada 
nors ateity mus jungtų tokie 
artimi ryšiai. Tačiau, kaip ir 
pirmąjį kartą keliaujant į 
Jaunimo kongresą, ar į įvai
rius lietuvių suvažiavimus, 
mūsų keliai dažnai susitikda
vo. Daugiau susipažinęs ir už
mezgęs artimesnius draugys
tės ryšius su Nijole, atradau ne 
tik savo išsapnuotą ir ideali
zuotą gyvenimo draugę, bet Ir 
naują dvasios užuovėją, mei
lės ir ramybės kampelį ponų 
I>enkauskų šeimoje.. Ilgus 
metus svajojau apie šią dieną: 
pasiryžimas kurti lietuvišką 
šeimą ir įsitikinimas, kad tik 
joje galėčiau pilnai realizuoti 

CLASSIFIED ADS 
M H C E L L A N E O U S 

Dr. Edmundas Lenkauskas , jaunavedžia i Nijolė ir Kęstutis • 
Slotkai, Milda Lenkauskienė ir Vacys Slotkus. 

visus kitus savo gyvenimo 
idealus, privertė ilgai palauk
ti; už tai ši diena yra man dar 
brangesnė, nes ji yra lyg vieno 
iš mano didžiausių sapnų kul
minacija ir tuo pačiu pradžia 
tos gyvenimo dalies, kurios 
vienas nebūčiau galėjęs atlik
ti. 

"Ilgiau paviešėjęs Clevelan-
de, susitikau ir susidraugavau 
su daug mielų žmonių; ilgai
niui pamilau ir šią žemę ir jau
čiuos ir jos dalimi. Nevienas 
man išreiškė savo rūpestį ir liū
desį, kad Nijolė, veikli lietuvių 
jaunimo tarpe, iškeliauja iš 
Clevelando. Jūsų rūpestis man 
yra suprantamas, bet būkite 
ramūs. Nijolė jungiasi į naują 
"komandą"; jos darbai ir pa
stangos su lietuvių jaunimu 
Kolumbijoje bus labai vertin
gi, gi mūsų yra mažai, mums ir 
reik daugiau pagalbos. Tuo pa
čiu žinokite, kad nors mes ne
gyvensime čia, mūsų širdys ir 
jausmai dažnai jus lydės. Mes 
džiaugiamės ir dėkojame jums 
visiems, kad mus pagerbėte sa
vo dalyvavimu mūsų šeimos 
šventėje. Ypač noriu padėkoti 
visiems, kurie negailėdami sa
vo laiko atkeliavo iš tolimes
nių valstybių ir miestų: tėve
liui ir sesutėms iš Kolumbijos, 
giminėms ir draugams iš Ka
nados, Kalifornijos, Floridos, 
Chicagos ir kitų miestų. Mes 
visad 'įvertinsime ir prisimin
sime jūsų pastangas. Ypatin
ga padėka mūsų tėveliams ir 
sesutėms už tiek daug rūpesčio 
ir darbo ruošiant šią mūsų 
šventę. 

"Baigdamas kviečiu visus 
džiaugtis ir linksmintis ir, jei 
kada nors sugalvotumėt pake
liauti po Pietų Ameriką, neuž
mirškite ir Kolumbijos o joje, 
mažą, bet vis dėlto gražų ir 
mielą miestelį vardu Villavi-
cencio, kuriame atvira širdimi 
jus priimsime". 

Laimingų ateities dienų! 
V. R. 

GERA N A U J I E N A 

bai silpnos namų pirkimo — 
pardavimo akcijos ir bendrai 
krašto ekonominio atoslūgio. 

Nors namų savininkai, ku
riems jau išsiuntinėti kontro-, 
lieriaus naujieji perkainavi-
mai, ir ateinančiais metais kai " " " " " " — .-..——.—•. 
kurie mokės kiek daugiau mo- imiliiiliilliiiiliiiillilliillimilllliiiililiiiii 
ke-čių, bet be šio sumažinimo lruirių p r e k i ų P a s i r i n k i r o a a nebrangiai 
m kesčių našta būtų žymiai * mQ,U — d M a 

sunkesnė. COSMD8 PABCELS EXPEE88 
Kontrolierius prašė infor- 2"1 w - • » * St • Chicago, O. 80629 

muoti namų savininkus, kad 
nesutinkantieji su naujuoju 
perkainavimu kreiptųsi į kont
rolieriaus įstaigą. Sutinkan- Vytautas Valantinaa 
tiems su perkainavimu nieko « " " " " " » " " » » I » " ^ ' » M * U U * H I U M I » 
nereikia daryti. Jie gaus sąs- uiiiiiiimniiimim iiiimiiiimiiimmi 

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

3tereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimą* ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2*46 W. 69 S t , tei. 776-1486 

B E A L E S T A I S 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-27S7 

kaitą tokią, kokia yra nurody 
ta perkainavimo pranešime. 

Iš visų tabelių ir statistikos 
duomenų matyti, kokią dras
tišką krizę pergyvena nekilno
jamo turto nuosavybių savi
ninkai Cuyahoga apskrity; 
pvz., 1979 metais buvo pa- iiliillliilliiiiiiiliiiiiiiiiiiuuiiiiiiuuiiuiii 

Šiemet yra perkainuojama stat£* 30>\°n
3 namai o 1981 ~ 

m. 873: 19/9 m. pardavimui 
buvo 30,491-nas rezidencinis 
namas, parduota 15,195; 1981 
m. pasiūlyta pardavimui 24,-
667, o parduota tiktai 8.016. Ir 
1982 metų pirmajame ketvirty 

nekilnojama nuosavybė Cuya 
hogos apskrityje, kurioje gyve
na didžioji lietuvių dalis Cle
v e l a n d o m i e s t e i r jo 
priemiesčiuose. Apskri t ies 
kontrolierius Matthew J. Hat 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

3208-2 West 95th Street 
Telef. GA 4-8654 

iiiiiiiimiimiiimiimiiiiiiimiiimimmm-
CROSBY'S BLUEBERRY ACRES 

M Ė L Y N Ė S 
PATIEMS PASISKABYTI. 

ATDARA KASDIEN 
nuo 8 vaL ryto iki 6 vai. vakaro. 

M O V I N G 
s E R E N A S perkraua to baldus it 
eitus da ik tus . I r iš toli miesto let-
liznai ir pi lna apdraiuda. 

Važiuokite keliu 1-94 iki pirmo E x i t > r t , n » m e MASTER CHARGE ir VISA 
Tetef. — WA 5-8063 

chadorian liepos 16 savo įstai- O m e n y s nelinksmesm. Na
goje miesto centre sušaukė tau- m i * . k a m o s k n ; n t a - J e i reziden- ~ - ~ " 
tybių spaudos ir radijo ~ J n a m o kainos vidurkis 
darbuotojų konferenciją. 1 9 7 8 m " b u v o 4 7 ' 4 0 0 d o L ' 1 9 8 1 «>* - *>% - so% Pi«i«n mokgrft 

Konferencijoje dalyvavo slo- m - b u v o P a k l l ^ s l k l 6 1 ' 8 8 0 doL> * *P*"ud« - * "««•*- * • n t o m ° -
vėnų, vokiečių, lenkų, vengrų, t a i š i l* m e t l * pradžioje buvo "»<> *~ » « • 
čekų, ispanų, serbų, airių ir lie- t l k į a l 5 7 > 7 0 0 d o L , F R A H K Z A P O L I S 
tuvių atstovai ir NBN televi- Klausimų - atsakymų sesi-
zijos stoties filmuotojai. Lietu- }°je š \ e v l s l k l a u s i m a i buvo dar 
vius atstovavo: 'Tėvynės Paryškinti. V R 
garsų" vedėjas ir "Dirvos" at
stovas Juozas Stempužis, ku
ris konferencijoje visus daly
vius pristatė kontrolieriui, 
"Draugo" atstovas Vacys Ro-
ciūnas ir spaudos fotografas 
Jonas Garla. 

Kontrolierius savo konden
suotame žody, kuris buvo pa
pildytas vaizdinėmis priemo
n ė m i s : ž e m ė l a p i a i s , 
diagramomis, schemomis ir 
brėžiniais, pabrėžė šios konfe
rencijos pagrindinį tikslą — 
kontrolieriaus nutarimą su
mažinti visų rezidencinių pa
statų vertę 8.6 proc. Toks atve- — 
j i s š ioje a p s k r i t y j e y r a j a u Radijo valanda jau 40 metų tarnauja __ 
a n t r a s . P r i e š .50 m e t ų depres i - New Jersey, New York ir Connecticut 
jos metais — pirmą kartą na- •**•*•••• j 
mų savininkams buvo suma
žinta nekilnojamo turto vertė. 
Kontrolierius Ohio valstybės 
įstatymų suteikta teise ir da
bar sumažino vertę, tuo būdu 
savininkai sutaupys arti 11 
mil. dolerių mokrečių formoje. 
Tą kontrolierius galėjo pada
ryti dėl didelio nedarbo valsti
joje (antroji po Michigano), la-

Michigane (M—239). Į dešinę — \y2 
mylios iki 1000 N. Į dešinę — 1 my
lią iki CROSBY'S. 

TEL. — (219) 326-8712 
iimiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiimiiiimiimi 
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Lietuvos atsiminimai 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4016 Archer Arenus 
Chicago, 111. 80632, tel. 927-5980 

nmnnmnnnimimiiiiniinmiimnnmi 
BUTŲ NUOMAVIMAI 

Draudimą* — Valdymus 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Nof&riatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedrie Ave. — 778-2238 
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIU 

m 
M 
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Reduced #20,000 
Owner has bought another home and 
mušt sacrifice this beautiful custom 
built 2-flat. 3 bedrms each, formai 
dining room, large kitchen. Full base-
ment. Vicinity 72nd and Mozart. 
Priced — 90's. 

CENTURY 21 — CREST HOUSE 
TEL. 42S4533 

BY OWNER 
HOT SPRINGS, ARK. 71913 

Six-year old brick 2,664 sq. ft. two-
level house vvith sun room & "mother-
in-law" apt. Taxes $226.78! Many Li-
thuanians here. 1 mile to shopping, 
yet private. Upper $70's — will re-
duce for cash! Write H. C. Crosiin, 
2109 Hyacinth Ct. for information. 

Phone 501-624-2071 

Savininkas parduoda 3-jų butų namą 
prieš pat Marąuette Parką. Agentai 
prašomi nesikreipti. Skambint telef. 
737-5071. 

i 

«~* 

KAS Seitadienį iš WE"VT_> Stotie* 
N»w Yorke nuo 8 iki 3 vai. vakaro , 
17.» m«e FM Taippat klausykite* 
"Huaic oi Li thuania" p r o f r i m o s kas 
tesTIsillUsĮ nuo 6:05 iki 7:00 vai 
vakar© M Setor; Hali Universiteto «to-
•BSm i>. i FM. (WSOU) 

DSrskt. DR. JOKCEAS STUKAS 
234 Suniit Drivs 

WatchuB£ N. J. 07060 
T*L _ (201) 753-5636 

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

NOTA KT PUBLIC 
4259 S. Map leuooū , tel. 254-7450 
Taip pa t daromi VEKTIMAJ. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
P I L i Z T Y B S a PRAŠYMAI ir 

mitoki* blankai . 
HHHTHiumiHiinniHimiiiiiunimmHm 

2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigh-
ton Parke. $39,500. Savininko paskola. 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis, {reng
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000. 
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 maS. mūr. gara
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs ViUage. 

Skambint 436-787? 
SIMAITIS REALTI 
2951 West 63rd Street 

* 

. 

P4SSBOOK 
SAVINGS 

H M sssf wsy ta 
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Mutual Federal 
Savings and Loan P 

CHICAGO, 1LL 60608 

Tel.: 847-7747 

2212 VVEST CERMAK ROAD 

Pefer Kazanauskas. Pres. 
ICJUSi Non. Tu«. Fr 1. »-4 Thur .«-8 S*t. • » ! 

SFRVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

Master Plumbing 
Uceosed, Bondad, Insursd 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karsto vandens tankai. Flood con-
troi. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS 636-29G0 

64-ta ir Sacramento. 2-jų butų mūr. 
po 3 mieg. Vertas prašoms kainos. 

43-čia ir California. Mūr. 2-jų butų po 
2 miegamus. Nebrangus. 

S5-ta ir Kedzie. 4 butų naujesnis. Pui
kiai išlaikytas. Vertas pa latyti. 

71-ma ir Kedzie. Ofisas ir 2 butai 
viršuj. Savininkas turi parduoti. 

138-ta ir State — Lemonte. \y2 akro 
žemės. Puiki rezidencija ir pajamų 
namas. 

Del informacijų skambint Budraičiui 

Budraitis Realty 
Tel. - 767-0600 

iii 

Pakeičiame senus nesandarius pagrin
dinius langus j "nyloninius", trigu
bais stiklais su sieteliu, lengvai ir 
patogiai valomus. Jiems nereikia an
trų langų. 

Kad nereikėtų dažyti — dengiame 
rnedį spalvuotu aluminijum. 

D U R Y S — S T O G E L I A I 

T V O R O S 

ir kiti d a r b a i 

KOSTAS BUTKUS 
Tel. - 778-2781 

imimitmiimmimiiiiitimiiMiiiHii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL S76-1882 arba 876-5996 
liftfiiiiiiiiiimmiimmuimmiiimiimiii 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

* 

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

63-čios ir Narragansett apyi. parduo
damas 3-jų miegamų mūr. namas. Pil
nas rūsys. Garažas. Virš 60,000 dol. 

Skambint — 586-7297 

. 

Chicagos vakariniame priemiestyje 
Lisle. savininkai dėl išvykos parduoda 
5 butų mūr. namą. Pajamos virš 1500 
dol. mėnesiui ir savininkams 3-jų mie
gamų didelis butas. Tel. 960-1644. 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

ISNTJOM. 6 kamb. naujai dekoruotas 
butas 2-me aukšte—dirbantiems žmo
nėms. Apyl. 44-os ir Fairfield, priešais 
Svč. Marijos Nekalto Prasid. baž. ir 
mokyk. Jokių gyvuliukų. 275 dol. mėn. 
plius i\į-.tatas. Skambint po 6 vai. vak. 
tel. — 988-8816. 

• 

• 
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Kreipkitės į 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 YV.esth Street TeJ. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 
Vaistai. MMhsJ, fcnportuofl kvepalai, sydomos žo!§» frti 

Valiuojamos kedfis. ramentai Ir k t , pirkti ar nuomoti; 
Nernokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokama! 
ANGELĄ ir VYTENIS DiRKIAf savininkai 

"Draugo" 
panašiais 

adm:ni»-
reikaiait raciją visais 

DRAUGAS 
4545 VV. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

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

D ft M E S I O ! 

f t f l ! l i i i i f tnt i i | i i i i ! t f t ! fm>rmn!t ip iHtt ! i iu 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at

naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skambinant po 6-os vai. vakaro. 

Telef. — 476-3950 
I inniII l IISII lJIII l l IHil ini l II! t l i !Mli .H»!!l# 

V % » < V ^ 1 ' * " " * ••*• • * - > - " f c < * - > Apsimoka skelbtis dien ..DRAUGE" 
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;kj Lietuvišl 
j>iuẑ Ka, O eriniai 
Laimes šalims 

Jaunimui žaidimai 

ATEITININKU TRADICINE ŽOLINES ŠVENTĖ-GEGU2INĖ j Mai™̂  kvieâ e 
* visus dalyvauti. 

Ateitmmku Namuose Lemonte prie 127-tos ir Archer Avenue 
Sekmadienį, ruopiūčio men, 15 d, Pradžia 11 vai. ryto šv, Mišiomis 

ATEITININKŲ NAMŲ 
TARYBA 

f 

LAIŠKAI DRAUGUI 
Gerbiamąją "Draugo" dienraš
čio Redakciją prašau atspaus
dinti šį mūsų laišką: 

raštas apie tuometinį Vyrų cho
rą pasirodė spaudoje. Nuo tada 
ir iki dabar — jau Operos vie
netas džiaugiasi jo plunksnos 
parama ne viename mūsų laik
raštyje. Kaip Operos mecena
tas, palydi Operos veiklą ir kas
metiniu čekiu. Menasi vienas, 
daugeliui nežinomas, 1967 m. 

m 
Lietuvių Operos, pažintis su 
garbinguoju žum. J. Janušaičiu 
jau veda į gilią praeitį — į 1952 
m., kai jo pirmasis žurnalistinis 

Lietuvių Fronto bičiulių stovykloje Dainavoje atlikę meninę programą Maironio minėjime. Iš kaires: M. Rau-
gienė, Darius Polikaitis, sol. E. Blandyte, rašyt. Apolin. Bagdonas ir rašyt. Vyt. Volertas. 

Nuotr. Jono Urbono 

DIENOS FRONTININKU STOVYKLOJE 
Reportažas iš Dainavos 

Fronto bičiulių studijų savai-' viu Bendruomenė, kai visuose 
tės "sunkioji artilerija" buvo su-į kituose tam puolimui buvo su
koncentruoti šeštadienio simpo-i riama daugiausia laiko. A. Rau-
ziumui "Lietuvos laisvinimo! linaitis apgailestavo, kad šiuo 
problema praeityje, dabartyje ir- metu VLIKas pozityvių darbų 
ateityje". Nors Lietuvos laisvini- neatlieka. 
mo darbą atlieka eilė veiksnių,, Lietuvos laisvinimo problemų 
simpoziumas dėl laiko stokos ri-! receptas ateičiai šiame simpoziu-
bojosi tik VLIKo, kaip vyriausio' me buvo skirtas dr. Kaziui Amb-
veiksnio, veikios plotme ir jo rozaičiui. 

Kartą paskambino žurn. Vy
tautas Kasniūnas ir pakvietė 
specialaus komiteto rengiama- \ 
me žurn. Jurgiui Janušaičiui i " • » J a u hul°™ ***** P * 
pagerbti vakare tarti keletą žo-': m ^ ° ^ *8°tetto- Jonas 
džių Operos vardu. Sutikau, ir | Simanavičius pakvietė duoti 
tai buvo maloni pareiga, kurios, į ^ k t a J d i T o i ™ t e - Sutikome. 
deja, dėl netikėtų kliūčių nebu- i K e h o n e t u r e J ° b u t l *P™>keta * 

- ;,„,V/I-T« i anksto, bet pastas suvėlavo at-
vo galima įvykdyti. .' * 

Miela yra džiaugtis žmogaus \ n e s t l » T o r o n t o « * » K e h o n e l 

darbais, kurių per keliasdešimts i J a u b u v o m e P***™0^ - ** d a ; 
etų buvo daug atlikta. Mūsų, r> r t l ? * g a l v o j o m e kreipus j 

J. Janusaitį, kuns, net nedve
jodamas, paskolino reikalingą 
sumą užmokėti už du autobusus. 
Koks puikus nusiteikimas mū- Į 
sų kultūriniams reikalams! 

Tad, kai žurn. J. Janušaitis 
ką tik sulaukė septyniasdešim- Į 
tojo gimtadienio, Lietuvių Ope
ra šia proga linki jam daug ! 

daug atominės energijos, kuria 
frontininkai spinduliuoja, —dė-

| kojau už didelį svetingumą. 
— Neskubėk išvažiuoti. Dar Į saulėtų dienų ne tik Floridoje, 

turim pasitarti su Ingrida dėl pa- j bet ir Chicagoje, ir kad Visaga-
saulio Lietuvių dienų, — sulaikė \ lis jį visad lydėtų sveikata, kū-

VLIKui", kalbėjo dr. PetAs Ki- I d r- Antanas Razma. ryba ir savo palaima! 
sielius. — Priposėdžiausime Chicagoje, Lietuvių Opera 

Pripažįstame praktišką veiklą, j — juokėsi skrajojanti Ingrida, 
kurią atlieka Lietuvių Bend- j Skambant Lietuvos himnui., 
ruomenė. Sentimentais gyventi i nusileido vėliavos- Prie Baltųjų 

rūmu liko atsisveikinimo bučkiai. 
Automobiliai pajudėjo į visas 
puses. Rezistencijos auklėti ir grū
dinti frontininkai, nuotaikomis 
ir pastangomis pralenkę kitus 
minkštose kėdėse išaugusius ko-

TARP ISPANIJOS IR 
MAROKO PLANUOJAMAS 

TUNELIS 
Lenkijos kasyklų inžinierius 

Stanislaw Wdowiaz pateikė Ma
roko vyriausybei projektą pra- { 
vesti po jūra tunelį tarp Maro
ko ir Ispanijos. Apie tai oficia
liai pranešė Lenkijos spaudos 
biuras PAP. Wdowiazo planas 
numato tunelį apie 35 km. il
gio, 100 metrų po jūra gilumo
je. Tunelis turėtų prasidėti į 
rytus nuo Tanžero miesto. Ma
roko vyriausybė dar nėra pa
dariusi savo sprendimo apie šį 
projektą, bet žiūri į jį rimtai. 

'Mes pripažįstame sentimentus 

. . . . . . uz PLB praictisKą veiKlą ,ią labiau santykiais su Pasaulio Lietuvių D*Cir wi-r\c TT> n i t c r c i m f i i a «. T •„*, i • • • J „ , PASKAITOS IR BlhKL SIJOS plečiant Lietuvos laisvinimo dar-

negalime. Ateitis priklauso prak
tikams, kad būty darbo tęstinu
mas. Kalbant visų vardu reikia 
būti išmintingam. VLIKas kalba 
15 partijų vardu. Kai kurios ne
turi nei 3 narių atstovams skirti. 

Diskusijos tęsėsi iki vėliau ati- I legas, grįžo į savo bazes tęsti to-
dėtų pietų, daugumai pasisakant • limesnį Lietuvos laisvinimo dar

bą. 

Vytautas Kadžius, 

pirmininkas 

Bendruomene. 
SIMPOZIUMAS 

Simpoziumui pirmininkauti 
buvo pakviestas Bronius Nainys. 
Kalbėtojais buvo pakviesti ir ki-

Nėra išminčiaus, kuris prama
tytų ir galėtų ką pasiūlyti atei
čiai, pradėjo prelegentas. VLIKo 
tęstinumo charakteris yra pra
rastas. Sujungtas rezistencijos 

tų sąjūdžių atstovai. Pozityvus Lietuvoje nėra. Tačiau VLIKas 
atsakymas botĮB gautas tik E turi tęsti darbą kitoje formoje. 
Tautinės Sąjungos. Lietuvių chartoje VLIKas įpa-

Trunrpą VLffo darbų apžval-1 reigojo Lietuvių Bendruomenę 
gą iki jo pęrkėlfn į JAV patei- rūpintis Lietuves laisvinimu. Ji] 
kė Vytsartas V tffefcūnas, grįžda- tą i- vykdo. Šios pareigos pri
mas į I -1 metas " to laike K.lau .tbiems. K. Ambrazaitis 
ministerio K. Škirpos pastangas pabrėžė, kad kito kelio nėra, 
Berlyne suburti Liptuviu Akty- norint VLIKui turėti kitų ir 
vistų frontą, įsteigiant egzilinę mūsų pačių pripažinimą. 
vyriausybę. Tam nepasisekus, re- Prelegentas nurodė, kad VLI-
zistencija kilo pačiame kraštą iš Ką sudarančios grupės susilpnėjo 
apačios, atsirandant dviems re- ir dar labiau silpnės. VLIKui 
tistencinė:ns vadovybėms. Tik belieka remtis išeivija, kurią ir 
1943 metais rruodžio mėn. VLIK- sudaro vis dar auganti k- stiprė-
as sujungė visas rezistencines janti PLB. Baigdamas dr. K. 
grupes, tačiau jo veikla tęsėsi tik; Ambrazaitis nurodė, kad esa-
pusmetį, kai vokiečių žvalgyba,; mose sąlygose VLIKas yra nau-
įsibrovusi į patį VLIKo centrą, dingas ir reikalingas- Lietuvių 
suėmė jo vadovybę ir nutraukė Fronto bičiuliai jame dalyvauja I ^ ^ ^ į^a^SSd 
jo ryšius su rezistencine veikla. I ir dalyvaus. iNumatyta VLIKo; 

Vokietijoje VLIKas pasisavino-ir PLB konferencija gali atlikti 
Lietuvos suverenumo vykdytojo visiems labai naudingą darbą, 
pareigas, pasitikėdamas santarvi- Į jei bus parodyta gera valia; 
ninku žadama pagalba. JAV ! PLB neturi apleisti Lietuvos lais-
emigracijoje nuo 1964 m. pasi- vinimo darbo šiose aplinkybėse. 
keitus sudėčiai, VLIKas atsisakė Paskutinis simpoziumo kalbė-

tinės Sąjungos atstovas Jonas 
Šova. Sveikindamas frontininkus 

Lietuvos valstybės suverenumo | tojas, jam to prašant, buvo Tau 
vykdytojo pareigų, likdamas tik 
Lietuvos laisvinimo veiklos vai
ruotoju laisvame pasaulyje 1963 
m. PLB ėmėsi Lietuvos laisvini
mo konsolidavimo darbo. Lie
tuvos Laisvės Komitetas, suda- i Tautinės sąjungos c.v. pirm. V. 
rytas Lietuvos valstybės piliečių, Mažeikos rašto ištraukas, kuriose 
liko vienintelis tautai atstovau-; pasisakyta už VLIKo išlaikymą, 
jantis veiksnys plačiame pašau-, jį reformuojant pagal gyvenimo 
lyje. Į reikalavimus, stengiantis darbą 

VLIKo darbų ir veiklos a p- padaiyti efektyvesniu. Cia buvo 

buose. Atrodė, kad PLB yra la
biau reikalinga VLIKo užnuga
riui, negu VLIKas Lietuvių Bend
ruomenei. 

AKADEMIJA MAIRONIUI 

Šeštadienio popietės vėsi mau
dyklė atšaldė nuo saulės ir nuo 
diskusijų įkaitusius kūnus.Suvažia 
vus gerai šimtinei frontininkų ir 
svečių paežeryje vyko smagus so
cialinis pabendravimas. I*- stadi
jos ir poilsis jau artėjo prie pabai
gos. Beliko tik vakaras Maironio 
akademijai, paskutinis pusrytis, 
vėliavų nuleidimas ir sudiev Dai
navai 

Maironio, didžiojo Lietuvos 
dainiaus, akademiją pravedė Vy
tautas Volertas. Paskaitą apie 
Maironį — atgimimo dainių skai
tė A P. Bagdonas. Jis iškėlė Mai
ronio tvirtą tikėjimą atgimstan
čia Lietuva su Dievo pagalba, su 
pačių lietuvių tautiniu atgimimu. 

yra asme
niniai. "Pavasario Balsai" buvo 
išleisti net 17 kartų. Jo poezija 
virto jaunų ir senų dainomis. Jo 
odės, elegijos, himnai ir baladės 
kėlė iš milžinkapių galiūnus, ra
mino verkiančią motušėlę ir pla
kė ištvė'ius, jiems pranašaujant 
liūdną galą. 

Maironio poezijos ciklą žody
je ir dainoje labai jautriai atliko 

Br. Juodelis 

DAUG UODU 
Rekordinis uodų skaičius pa

sirodė Chicagos šiauriniuose 
prierriiesčiuose. Lietus, vandens 
antplūdis sudarė jiems dar ge
resnes sąlygas perėtis. Baimi
nantis, kad jie neplatintų ligų. 
purkščiant chemikalus jie nai
kinami. 

DĖKA 
Mūsų mylima Mamytė, uošvė, 

ir promočiutė 
močiutė 

PRANCIŠKA JUŠKIENE 
PRAN'ASYTS 

mirė 1982 m. liepos 13 d. ir buvo palaidota liepos 16 d. Sv. Kazi
miero kapinėse. 

Didžiai dėkojame kun. Markui už maldas koplyčioje, kun. My
kolaičiui už maiias koplyčioje, gedulingų šv. Mišių aukojimą, paly
dėjimą į kapus r paskutines apeigas kapinėse. 

Širdingai dėkojame už gausias šv. Mišių aukas ir prisiųstas 
gėles. 

Mūsų nuoširdi padėka Joniškiečiams ir visiems už aukas lietu-
vos Dukterų Draugijai. 

Jautrus ir nuoširdus ačiū už pareikštas užuojautas žodžiu, raš
tu ir spaudoje. 

Dėkojame 5 rdingai taip gausiai lakiusią mūsų Mamytę koply
čioje ir palydėjusią j amžino poilsio vietą. 

Labai ačių laidotuvių direktoriui D. Petkui už taip malonų ir 
rūpestingą patarnavimą mūsų liūdesio valandoje. 

Nuliūdę: DUKTERYS, SCNCS, 2ENTAS, 
MARČIOS, ANTCKAI ir PROAAnCKĖ. 

studiių savaitės proga jis visiems ^ £ l e n a B l a n d y t ė j k a r t a i s s u 
linkėjo taip veikti, kaip fronti
ninkai. Daugiausia jis citavo 

žvalgą, vadovaujant dabartiniam 
pirmininkui dr. K. Bobeliui, pa 

pasisakyta už VLIKo ir PLB pa
sitarimus bei susitarimus, sukor-

darė Algis Raulinaitis, LF bičių-Į dinuojant abiejų darbus Lietu-
liu tarybos pirmininkas ir Fron-i vos laisvinimo veikloje. 
to atstovas VLIKe. Jis apgailės-j Diskusijose buvo apgaiJestau-
tavo, kad apie VLIKo darbus ta, kad tiek daug lėšų neefektin-
mažai ką gali pasakyti. Šiame lai
kotarpyje jie liko nežinomi, o jų 
vietoje buvo puolami Lietuvių 
Bendruomenės veikėjai. Prele
gentas išvardino visus VLIKo sei
mus šiame laikotarpy bei jf ap
rašymus spaudoje. Tik Clevelan-

PU; Is.T.A Li£t : . -

visa auditorija, akordeonu ir pia
ninu papildant Dariui Polikai-
čiui. 

Akademiją sekė šokiai, dainos 
ir vaišės valgykloje iki vėlyvos 
nakties. 

SUDIEV, DAINAVA . . 

Frontininkų 26-ji studijų — 
poilsio savaitė prabėgo, kaip la
bai Dakilus pobūvis didelės šven
tės proga. Teko pripažinti, kad 
jų eilėse glūdi didelis potencia
las, daug neornamentuotos mei
lės savai tautai ir platus akiratis 
ateities vizijai. 

— Ar suradai tą atominę bom-

H. 

gai naudojama VLIKo veikloje. 
Jonas Pabedinskas iškėlė VLI-

ko praktiškos padėties klausimą. 
Kas svarbiausia, ar teisinės plo
nybės, kurių pasaulis nenori ma-i bą? — atsisveikinant spaudė ran
tyti, ar faktiška padėtis, su kuria ; ką čia pakvietęs mano giminaitis 
dar norom ar nenorom skaito-; Balys Raugas 
masi? ' — Bombos neradau. Radau 
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I Tarptautiniai Reprezentacinės Plokštelės Į 
Atlieka; DALIA KU&NIENE 

\ Akompanuoja: Enrląue Arias 
z Pirmoje plokštolėje lietuvių kompozitorių kūriniai: 
E Dvarionas, Gaižauskas, Karnavičius. Klova, \ 
\ Kuprevičius, Petrauskas, Žilevičius. \ 

3 Antroje plokštelėje pasauliniu kompozitorių kūriniai: : 
E Beiliui, Dougherty, Giuck, Nin, Puccini, : 
E Stout. Wagner. : 

= Viduje atskiras leidinys su kompozitorių biografiniais \ 
\ duomenimis, dainuojamų kūrinių apibūdinimais ir pilnais • 
z dainų bei arijų tekstais. 

1 Užsakymus siųsti: 
[ DRAUGAS, 4545 West 63rd Street 
j Chicago, IL 60629 
E Kama $14,00, su persiuntimu $14,85 

MIR£ PASKUTINIS 
HITLERIO GENEROLAS 

Walter Wenck, paskutinis 
Hitlerio paskirtas ąenerolas, 
mirė susisiekimo nelaimėje, su
laukęs 81 metų amžiaus. Hit
leris paskyrė jį generolu II-jo 
Pas. karo pabaigoje. Jam buvo 
pavesta išlaisvinti Berlyną nuo 
Raudonosios armijos apsupimo, 
perlaužti apsupimą. Wenck bu
vo tada 44 metų amž. Jis atsi
dūrė prieš nenugalimą užduotį. 
Po kelių dienų po to nusižudė 
Hitleris. • 

Karui pasibaigus, VVenck pa
darė karjerą, jis buvo ginklų 
fabriko Diehl, Niurenberge, ve
dėju. T. 

A. f A. ELENAI KORSAKIENEI 
mirus Lietuvoje, jos mielą dukrą dail. ADĄ KORSA
KAITĘ - SUTKUVIENĘ su ŠEIMA giliai užjaučia
me. 

KONSTANCIJA ir TELESFORAS GRIKINAI 
ANGELĖ ir ALGIS BLIŪDŽIAI 

Los Angeles, Calif. 

A f A. Pik. ANTANUI MOTUZAI 
amžinybėn iškeliavus, skausmu dalomes 
su veliones žmona Aldona, ilgalaike mū
sų draugijos nare. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Narai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S 
2424 \V. 69th STREET TcL RZpabUe 7-121S 
11028 Šouthwest Hi«hwav. PaJos Hiu». IIL TeL 974-4410 

PETRAS B1EL10NAS 
4348 SO. CAUFORNTA A VE. TeL I*Af»y©tt» J-3572 

¥ASA!T!S - BUTKUS 
1446 SO. 60t3i A * T - CICERO. I L L Tai OLjmpie 1 - l t M 
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DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 13 d. 

X Sudarytas Lietuvių orga
nizacijų komitetas koordinuoti 

j lietuvių dalyvavimą iškilmėse 
pasitinkant naujai paskirtą Chi-
cagos arkivyskupą J. Bernar-
din. Komiteto valdybą sudaro: 
kun. A Zakarauskas, adv. S. V. 
Kuprys, G. Meiluvienė, A. Re
gis, Edv. Skruodenis ir B. Vin-
dašienė. Į iškilmes bus galima 
vykti pasamdytais autobusais. 
Kitas organizacijų pasitarimas 
bus rugpiūčio 18 d. 

X Kun. Antanas Sabaliaus 
kas, salezietis misionierius, iš 

X Kun. Viktoras Rimšelis, 
Marijonų vienuolijos provincio-
las, išvyko j Marianapolj, kur 
rugpiūčio 14 d. į noviciatą pri
ims kelis kandidatus — būsimus 
marijonus. Rugpiūčio 15 d. jis 
vadovaus iškilmėms, priimda
m a s penkių naujų marijonų įža- J B O ^ O a t v y k o j cbicagą ir 
dus. Jie atliko vienerių metų 
noviciatą ir ruošiasi būti kuni
gais, o kai kurie dar po metus 
ir dvejus mokytojaus Marianapo 
lio mokykloje. Taip pat vienuo
lijos reikalais jis lankysis ir ki
tose rytinio Amerikos pakraš
čio vietovėse. 

X Jolitos Kisieliūtės ir Vyto 
Naručio santuoka bus palaimin
t a šį šeštadienį, rugpiūčio 14 

apsistojo pas savo seserį Vik
toriją Orentiene, 6634 S. Camp
bell Ave. (tel. (778-2922). Kun. 
A. Sabaliauskas sekmadienį, 
rugpiūčio 15 d., švč. M. Mari
jos Gimimo par. bažnyčioje šv. 
Mišiomis 10:30 vai. paminės sa
vo kunigystės 50-ties metų su
kaktį, koncelebruojant su juo 
kartu dar devyniems kunigams. 
Akademinis minėjimas bus 1 

d , 1 vaL p. p. Šv. Antano pa- į vai. Liet. Tautiniuose namuose. 
X Lorerto ligoninė kartu su 

15 distrikto policija atliko lyg 
ir manevrus greitos pagalbos 
srityje. "Sužeistieji" per kelias 
minutes buvo pristatyti ligoni
nėn, o ligoninės personalas tuoj 
juos "aptarnavo". Tai yra pa
siruošimas panašiam atvejui, 
nes būna įvairių nelaimių, ku
riom išspręsti reikia ligoninės 
personalo greitos pagalbos. 

x Kun. Juozas Juozevičhis, 
savo ilgų metų darbu gerai pa
žįstamas visam Marąuette Par
kui ir visai Chicagai, po dviejų 
sunkių operacijų grįžęs namo, 
jau vaikščioja, nors dar ir lazda 
pasiremdamas. Jis jau gali lai
kyti šv. Mišias, bet dar sun
kiai gali lipti laiptais. Mar
ąuette Parko lietuviai jau lau
kia jo grįžtant į darbą ir klau
syti jo brandžių pamokslų. Kun. 

rapijos bažnyčioje, Cicero, UI. 
Jolita yra dr. Petro ir Stefos 
Kisielių duktė, Vytas yra inž. 
Pilypo ir Elvyros Naručių sū
nus. Vestuvinė puota bus 7 vai. 
vak. Arlington Park Hilton Du-
rante salėje, Arlington Heights, 
m. 

X .Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas bus šiemet 
Chicagos Liet. Tautiniuose na
muose spalio 30-31 dienomis. 
Suvažiavimui skiriamos dvi die
nos, kad būtų galima duoti pe
reitų metų apyskaitą ir numa
tyti ateities veiklos planus. 

X Kūno stiprinimas prakai
tavimu ir tinkama mityba — 
gydytojo pranešimas ir kultū
rinė programa Sodybos gėly
nuose ši sekmadienį nuo 2 v. 
p. p. Užkandis. Visi laukiami. 

zuos 
Kr 
taros-Šviesos federacijos suva
žiavime Tabor Farmoje. Sodus. 
Mich. 

X Constance Yodehs, Home-
wood, 111., mūsų nuoširdi ir dos
ni rėmėja, grąžino laimėjimų 
šakneles su 55 doi. auka dien
raščiui. Savo trumpame laiške
ly išreiškė pritarimą, kad savo 
spaudą turime remti ir stiprin
ti. Taip pat palinkėjo sėkmės 
nuo savęs ir sūnaus Ozzie. La
bai ačiū už vertinimą lietuviškos 
Bpaudos ir auką. 

X Dr. Antanas Marčiukaitis, 
Gillespie, EI., B. Racevičius, On-
tario. Kanada Antanas Skeive-
las. Oak Lawn. UI.. V. P. Ja
nušonis. Dousman. Wisc., J. Ka-
lainis, St., Catharnes, Ont., Ka-

KŪ gyvenimu. 
X Robertas Vitas su keliais 

Pedagoginio lituanistikos insti
tuto studentais vasaros atosto
gų mėnesiais tęsia Pasaulio lie
tuvių archyvo katalogavimo 
darbą. Sukataloguota jau dau
giau negu pusė visų knygų. 

X šv. Kryžiaus lietuvių para
pijoje po 10:45 vai. lietuvių Mi
šių šį sekmadienį bus svarbus 
lietuvių parapiečių susirinki-
mas. Visi norintieji išlaikyti 
šios parapijos lietuviškumą pra
šomi dalyvauti. Į pasitarimą 
visus kviečia parapiečių komi
tetas. 

X N. Venclovienė pasidalins 
mintimis apie dabartinį okupuo-

X Vflrtnras Gašlūnas, Gulf-| 
port, Fla., Jonas Vizbaras, Dor-
chester, Mass., Vincas Lazaus
kas, Raltimore, Md, Kazimiera 
Arlauskas, Gulfport, Fla., A. 
Tamkus, N. Brookfield, Mass., 
A. 2itkus, Hartford, Conn., L. 
Briedis, Maywood CaL, grą
žindami laimėjimų šakneles, 
pridėjo po 10 dol. aukų. Nuo
širdus ačiū, 

X Vito Radzevičius, Arling
ton Hts., III., Ona Ciuprinskas, 
Euclid, Omo, Teresė ir Jonas 
Kavaliauskai, Redford, Mich., 
Br. Norkus, Toronto, Kanada, 
John Vilkas, Chicago, BU., at
siuntė po 10 doL aukų už lai
mėjimų bilietėlius. Labai ačiū. 

X Birutė Koperski, Hickory 
Hills, UI., Jonas Mikulionis, 
Sterling Hts., Mich., B. Vilimas, 
Toronto, Kanada, John Indriū
nas, "VVheaton, UI., Jonas Rau-
ba, Woodhaven, N. Y., atsiuntė 
po 10 dol. aukų už laimėjimų 
bilietus. Labai dėkojame. 

X V. Bagdonavičius, Lemont, 
111., Jonas Stasiulis, Chicago 
Hts., Felicija Mačiulis, Chicago, 
IU., Maxine M. Hock, Alger, 
Mich., grąžindami laimėjimų į 
šakneles, pridėjo po 10 doL au
kų. Labai ačiū. 

X Antanas Oulbinskas, Ar-
cadia, CaL, mūsų bendradarbis, 
M. Kiemaitis, Gulfport, Fla., 
Petras Kasulaitis, Chicago, HL, 
M. Senferas, Toronto, Kanada, 
Vacys Urbonas, St., Petersburg 
Beach, Fla., atsiuntė po 10 dol. 
aukų su laimėjimų šaknelėmis. 
Labai ačiū. 

X M. Volbergs, Detroit, Mich., 
Justina Lasen. Springfield, UI., 
Vitalis Švažas, Bellevue, Wa., 
J . V. Roland, San Francisco, 
CaL, Jonas Pečiulis, Munster, 
Ind., grąžindami laimėjimų šak
neles, pridėjo po 10 doi. aukų. 
Labai ačiū. 

X Juozas ir Jane Daunorai, 
Oak Lawn, BL, Juozas Vizgir
da, Aurora, Ei.. Juozas Liuima, 
Cleveland, Ohio. Marija Krau-
ehunas, Chicago, Ui., Ona Ur-
baitienė, Mayfield Hts.. Ohio, 
atsiuntė po 10 doi. aukų ir grą
žino laimėjimų šakneles. Labai 
ačiū. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
l L * ALSTYB£SE 

Lietuvos Vyčių 69-tame seime, Clevelande, vyčių vadovai su svečiais. Iš kaires: Izabelė Laučkienė, kun. Gediminas 
Kijauskas, vysk. Vincentas Brizgys, Clevelando vysk. Anthony Pilis, Lietuvos Vyčių centro valdybos pirm. Lo
reta Stukienė, Ateitininkų federacijos vadas Juozas Laučka ir Vyčių informacijos vedėja Irene Senkus. 

Nuotr. VL Bacevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
SOL. L. ŠUKYTĖS 

KONCERTAS CHICAGOJE 
Lietuvių fondas, minėdamas 

savo veiklos dvidešimtmetį, rug
sėjo 18 d 7 v. v. ruošia koncer
tą Marijos aukšt. mokyklos sa
lėje. Koncerto programą ypa
tinga — dalyvaus Miuncheno 
operos solistė (lyrinis sopra
nas) Lilija Šukytė ir pianistas 
Antanas Smetona. 

Rugpiūčio 10 d. fondo vado
vybė buvo sukvietusi Daines 
restorane laikraštininkus, pla
čiau painformavo apie koncertą. 

Operos solistė Lilija šukytė 
yra gimusi Vilniuje. Kartu su 
motina pasitraukusi 1944 m. į 
Vokietiją ir gyveno stovyklose. 
1949 m. abi su motina atvyko į 
Kanadą. Apsigyveno Hamilto
ne, Ont. Toronto konservatori
joje gavo pianistės diplomą ir 
baigė dainavimo klasę, dar gili
no balso studijas Toronto uni
versiteto muzikos fakultete, už
baigdama studijas su garbės 
pažymėjimu pirma savo klasėje. 

Nuo 1964 m. pradėjo dainuo
ti operose Kanadoje, jau 1965 

PASAULIO LIETUVIŲ 
DIENOMS BESmUOŠIANT 

1983 m. birželio mėn. pasku
tinę savaitę Chicagoje bus Pa
saulio Lietuvių dienos. Tuo me
tu vyks PLB seimas, sporto 
rungtynės, Jaunimo kongreso 
atidarymas, operos spektaklis. 
Dainų šventė i r kt. Visa tai pa
reikalaus labai daug lėšų. Joms 
sutelkti LB apylinkėms yra pa
skirtos kvotos, sudaromos įvai
riausios lėšų telkimo komisijos. 
Viena iš tokių laimėjimų komi
sija — rugpiūčio 10 d turėjo 
posėdį inž. St, Jokūbausko na-

iš pirmaujančių pianistų — An
taną Smetoną iš Clevelando. 

Spaudos konferencijoje M. 
Remienė pažymėjo, kad atvy
kusi j JAV sol. L. šukytė tetu
rėjo tik vieną laisvą savaitgalį, 
rugsėjo 18 d., dėlto ir buvo pa
rinkta ši data koncertui 

Liet. fondo tarybos pirm. St. 
Baras savo žodyje pasveikino 
70 m. sulaukusį L. fondo infor
macijų vedėją Ant. Juodvalkį. 
St. Baras, važinėdamas po Eu
ropą, pastebėjo, kaip sol. šuky
tė ten yra iškilusi. 

Liet. fondo valdybos pirm. 
dr. G. Balukas pasidžiaugė,! , „. „ 
. , . . . . . * ^ r T r . muose, Palos Park, 311. Tos ko-kad sol. šukyte yra patriote.i . . . , , , . , . J . , j misijos uždavinys dovanų pa-Ankstyvesniuose pasir^ymuo-, ^ J ^ g p a s a u l i o £ 
se Chicagoje ji buvo sutraukusi 
daug dalyvių ir ją net didžioji 
amerikiečių spauda aukštai 
vertino. Kritikas B. Chomskis 
rašė, kad jos pasirodymas Chi
cagoje buvo pinigo ir neišma
tuojamas laimėjimas. 

L. šukytė Chicagoj buvo prieš 
12 m. ir gal praeis vėl 10 m., Į N a u ^ ų ^ e t ų 
kol ją girdėsime. Apie šukytės' 
koncertą pažadėjo pranešti 

— Sofistas Julius Kazėnas 
pasirašė sutartį dainuoti dide
liame Octoberefest parengime 
rugsėjo 17 d. 5:45 p. m. iki 6:15 
p. m. Geauga Lake, Aurora, 
Ohio. Jam pianinu pritars Da
nutė Sušinskaitė - Sirgėdienė. 
Kartu su jais bus ir televizijos 
pranešinėtojas Paul Wilcox. 

— Pranas Rožauskas, kuris 
jau po antro karo yra atvykęs 
į JAV, paieškomas giminių iš 
ok. Lietuvos. Jis pa t s ar apie 
jo gyvenimą žinantieji prašomi 
pranešti "Draugo" redakcijai 

— Darius Raulinaitis, "Drau
go" romano mecenatų Algio ir 
Angelės Raulinaičių sūnus, iš
vyko į Paryžių, Prancūzijoje, 
studijuoti prekybinių mokslų ir 
pasitobulinti prancūzų kalboje. 

KANADOJE 
— Kanados savaitraščio "Tė

viškės Žiburių" jaunimo sky
riuje apie buvusius Jaunimo 
kongresus praneša K. L. Jauni
mo sąjungos pirm. Zita Bersė-
naitė, apie ateinantį kongresą 
praneša Laima Beržinytė, apie 
kongresų pobūdį — buvusi Pas. 
Liet. Jaunimo sąjungos pirm. 
Gabija Juozapavičiūtė - Petrau
skienė. Pranešėjos apie Jauni
mo kongresus pozityviai atsilie
pia ir duoda išsamias žinias. 

tuviu dienoms bent 25 tūkst . ! . . , ~ . T . 
<* ^ . . . . . į Apie buvusius Jaunimo kongre-

dolenų. Išspausdinus bilietus, I ^ fr a t e i n a n č i a m e d a l y v a v i l i i ą 
bus kreipiamasi į orgainzaerjas • ^ ^ nįg> ^ ^ ^ ^ ^ _ 
ir pavienius asmenis, siunčiant . ^ ^^^^ k o n g r e s e , S 
jiems bilietus ir prašant, kad 
patys juos pirktų ir platintų 
savųjų ir amerikiečių tarpe. Jų 
siuntinėjimas prasidės tuoj po 

m. buvo pakviesta pagrindinei i "Sun-Times" ir "Tribūne". 
rolei į Milano operą, o kitų me- i ^ K. Ambrozaitis pažymėjo, 
tų vasarą dainavo Stratf ordo ! k a d m ū s l* koncertai neturi tiks-

Posėdžiui pirmininkavo inž. 

ris bus 1983 m., aktyviai daly
vauti. 

— Lietuvių Žurnalistų sąjun
gos Toronto 3kyrius birželio 9 d. 
turėjo Lietuvių namuose susirin
kimą, kuriame platesnį prane-

S. Jokūbauskas, dalyvavo B. šimą apie žurnalistų veiklą pa-
Bagdonienė, A. ir V. Budrio- Į darė pirmininkas J. Karka. At-
niai, R. Dirvonis, EL ir V. La-

festivaly, Ontario provincijoje. jlo ieškoti pelno, o atkviečiant j *•». J- * P r - Masilioniai ir A. 
- ! -oi eukvt^ norima lie^vm v i - 1 * B - Slonskiai. Dalyvavo taip 33-se snektaMiuose. Jos paje- 3°1- SUK>uę no,ana m^MMių vi . • -. * „ T

 W
T Z^ 

. ^ , ^ J _ ^ ! suomenei duoti kultūrinį pasi-i P^t ir vyriausieji P L dienų rengus baisas, geras išsilavinimas 
! jau 1966 m. atidarė duris į pir- į gerėjimą. Bilietai jau - , - ... J T ; . ,TAX, , r . * ,. sran^o^; r^c T V P ^ ^ H v Re-L deiis, taip pat viešnia is deve-
; maujancią ĮJAV-se Metropoli- S 8 * * " 1 ^ . ' . ^ * . i ^ d o M" Lenkauskienė Jie 

x Albina Č»pėnienė, Worces- tan operą, su kuria pasirašiusi! — e n e pnmese, Kad po Koncerto • -
ter. Mass.. Joana Draktemis, sutarti dainavo šešerius metus, j Jaunimo centro kavinėje bus 
Omaha, Nebr., Nina Noris. , atlikdama pirmaujančius vaid-1 vaišės, į kurias galės atvykti 
Chicago. TŪL, Justinas Dobilas. : menis Carmen, Pajacų, Orfe- j **J norintieji. Sol. St. Baras 
Toronto, Kanada, Antanas Bu- j jaus ir Euridice, Magiškoi flei- i Pažymėjo, kad sol. L. šukytė 

toj Ir kitose ooerose. Jos" ope-! yra pirmaujanti solistė išeivi-
rinis repertuaras augo. 1972 J°3e> o gal ir būtų pirmaujanti 
m. pasaiuinės olimpiados išva- Į Lietuvoj. Juoz. Pr. 
karėse Miunchene atliko pa-

grindinį vaidmenį premjeroje 1.1 

lota. Los Angeles, Cal., grąžino 
laimėjimų šakneles su IX) dol. 
auka. Labai dėkojame. 

dabar i gėjai **« A - Razma ir Br. Juo-

taip pat davė daug gražių su
gestijų. 

Pasibaigus posėdžiui, šeimi
ninkas visus pavaišino įdomiu 
kepsniu ir kava su pyragaičiais. 

Pr. Masilionienė 

i 

nada. atsiuntė po 10 dol. aukų į tos Lietuvos teatrą Akademinio Į § 
kartu su laimėjimų šaknelėmis. 
Labai ačiū. 

X Kun. Teof. PaBs-Paiukai-
tis, Pittsburg, CaL. atsiuntė 20 
dol. auką už laimėjimų bilietus 
ir išreiškė geriausius 
mus. Labai dėkojame. 

Skautų sąjūdžio 3tudijų dieno
se, kurios bus rugpiūčio 27-29 
dienomis Tabor Farmoje, So
dus, Mich. 

X Kun. .Antanas Kardas, 
j Sunny Hills, Fla., kun. 2*. Die-
Į ninis, Harrisville, Mich., dr. Jo-

X Marija Noreikienė, Gift 
Parcels to Lithuania. Chicago, \f^~ _ __ . , , m n *, į Yuns operos ' Sm Tijong". JJl., Aldona Ambrazas, J^Ticiid,; T., ., . . ,. įskilusi i pasaunnes garseny-Ohio, A. Lauras, Chicago, 111.,! ̂ ^ .. ** . . . ° 7 

roję, Chicagoje. Dainavo Tra- į 
viatoje, Chicagoje. JAV-se 
daug koncertavo amerikiečiams | 

CHICAGOS ŽINIOS 
Jonas Račkauskas, Cleveland, 
Ohio, 'grąžmdarni laimėjimų 
šakneles, pridėjo po 10 dol. au
kų. Labai ačiū. 

x Genovera Bielskienė, Light-

MJHĖ GOLDBLATT 
Joel Goldblatt, jauniausias iš 

, brolių, Chicagoje įsteigusių (da-ir lietuviams, susilaukoama sil-1, , , jr . . . , . ' ... T . i oar bankrutavusių) rų vardu tų spaudos atsiliepimų. Lietu- , . . . . . . .,- , ?», . m . I r « . krautuvių, mirė rugpiūčio 10 d.. 

X Dr. Aldona Juozsp'vičienė, Į nas Jurgilas, Rancho Sante Fe. 
Oak Lawn, UI., atsiuntė 15 dol. Į Cal., Kazimieras šapetka, Wa-
su laimėjimų šaknelėmis. Izd. terbury. Conn.. F . Pargauskas, 
Girdzijauskas Toronto, Ont., \ Tilisonburg, Kanada, grąžino 
Kanada — 13 dol. Labai dėko-; laimėjimų šakneles ir kiekvie-

house Point. Fla.. Zigmantas Si- Į viskame Traviatos pastatyme į a u l a u k 7 4 m 
pavičius, Gulfport, Fla., su lai-' dalyvavo penkiuose spektakliuo-
mėjimų šaknelėmis atsiuntė po se- ^ o s ] 

20 dol. aukų. Labai ačiū. tas balsas, gera vaidyba, pa
traukli išvaizda skina jai laimė
jimus scenoje. 

Savo akompaniatorium Chi-
laimėjimų šakneles. I cagoje nnfctf pasirinko vieną 
ii " D r a i i o n i " l ^ i r i ^ i n 

nas pridėjo po 10 dol. aukų. 
Nuoširdus ačiū. 

x Dail. Bronius Murinas, 
Melrose Park, EI., atsiuntė 10 
dol. auką su laimėjimų šaknelė
mis ir su prierašu: "Dienraščiui 
"Draugui" linkime visokeriopos 
sėkmės ir mūsų tautinio darbo 
sūkuryje ištvermės". Labai ačiū 
už viską. 

jame. 
x Brightcm Parko lietuvių 

Namų Savininkų dr-ja ruošia 
antrąjį šių metų pikniką rug
piūčio 22 d., sekmadienį, 12 vai., 
Saulių salėje, 2417 W. 43 St. 
Bus laimės šulinys, užkandžiai 
ir dovanų paskirstymas. Šo
kiams gros E. Knoll orkestras. 
Visi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti. X SI CiiHtnilr MfltaGriafe, Ine^ 

I>raugijrw Valdyba S914 W. 111 S t (1 bloką* nuo 
(pr.) i3v, Kazimiero kapinių). Wef. 

x PABEXDRA\TM.AS-VAI-j2SS^S35* " ™ » « » lietuvių pa-
A*-^ ~~K^t. r n n . 'T-T.-i-nr minkhi bendrovė ir dirbtuvė. Dl-SfiS su soliste LILTJA T̂ Kl^TE . . . ,_, ^ , 

, . . . , r , džiaunąs t^asim-iKimas. ^elso-
po jos koncerto rugsėjo 18 d. . !T ,* . , . , 
bus J. Centro kavinėje. Bi
lietus į vaišes prašoma įsigyti X ReHcaSngj jarari apsukrūs 
iš anksto "Gifts International** pardavėjai ir "staff" persona-
Įf. Vazneiio) parduotuvėje — 
2501 W. 71st St. Tel. 471-1424. 
Auka S500. (pr.) 

las. Human Body Purification 
Center, tel. 436-9667 nuo 10 
vai. rvto iki 5 va i vak. MkJ 

x Petras Gruods, Chicago. 
i EI., mums rašo: "Siunčiu 15 
! dol. ir 
Džiaugiuosi "Draugo" leidėjų 
darbštumu ir pasiaukojimu į 

: spaudos darbe, kuris yra nepa
prastai svarbus išlaikyti bei ug- ; 
dyti lietuvišką katalikišką są-, 
monę išeivijoje. Nuoširdžiai lin- : 
kiu jums geriausios sėkmės ir 
ištvermės ateities darbuose". 
Nuoširdus ačiū už paramą ir į 
linkėjimus. 

x Bronė fižikaitė, Chicago. 
111., Laima M. Repeika. Lomb-
ard, EI., Antanas Noruišis, Phi-
iadelphia. Pa., Alina Zuras, P ô-

, chester, N. Y., atsiuntė po 15 
I dol. aukų su laimėjimų šakne-
, lėmis. Visi palinkėjo geros sėk

mės. Labai dėkojame už via-
į ką. 

x Adolfas simkos, Oak 
Lawn, EI., statybininkas, betu-

' \iškų organizacijų darbuotojas, 
grąžino laimėjimų šakneles su 
11 dol. auka. Labai ačiū. 

LENGVINA PASKOLAS 
Illinois namų statybos valdy

ba, kaip pranešė tos įstaigos 
kreditų vandovas M. A. Juozai
tis, nusistatė užtraukti pasko
lą bonais. už kurių palūkanas 

nereikės mokėti mokesčių. Taip 
sudarys bankams lėšų, kad na
mų statybai galėtų duoti pa
skolas 12.95%. 

KUNIGO IR KLIERIKO 
DRAMA 

Anksčiau Broadway teatre 
s ta tyta B. Davis drama "Mass 
AppeaT" dabar statomą Drury 
Lane Water Tower teatre, Chi
cagoje. Filmų aktorius Milo 
O'Shea vaizduoja konservaty
vų kunigą, o jaunas A. Redfield 
yra modernaus klieriko vaidme-
ny. Vaidinimas gyvas, žiūrovų 
ir spaudos šiltai sutinkamas. 

VASABOS DARBAI 

-oa 
ig-oje pradėti vykdyti va-
iarbų projektai, kuriems 

numatyti 43.000 dol. Darbus or-
Į ganizuoja Chicagos Human Re-
Į sources departamentas drauge 
su Chicagos veislininkų sąjun
ga, kuriai priklauso 25 versli-

:yxcjf-<--

ATLEIDŽL\ 100 
Šv. Onos ligoninė Chicagoje 

atleis 100 tarnautojų, nes vals
tija sumažino lėšų teikimą Me-
dicaid ir Medicare programose. 

D A H , L\NK*VTO.n; 
Chicagos festivaly tą dieną, 

kai programą atliko Frank Si
natra, buvo susirinkę 95,000 
žmonių. Rugpiūčio Y. J r«ar;t 

sižveigiant į Kanados lietuvių 
žurnalistų darbo sąlygas, nutar
ta persiorganizuoti ir sudaryti 
sąjungą su skyriais Įvairiuose 
miestuose. Sudaryta organiza
cinė komisija iš A. Gurevičiaus; 
J. Karkos, L. Norvaišos, S. Va 
rankos ir J . Varanavičiaus. 

— A - a . Anicetas Lukošius, 
63 metų amžiaus, mirė Toronto 
Lietuvių namų stovykloje Wa-
sagoje. Velionis buvo veiklus 
Lietuvių namų narys, laikraščių 
korespondentas. Palaidotas rug
piūčio 8 d. iš Prisikėlimo par. 
bažnyčios Mississauga lietuvių 
kapinėse. 

geram orui ir programą atlie
kant Charlie Daniels orkestrui 
suėjo daugiau kaip 100,000 
žmonių ir nebesutalpinant teko 
uždaryti vartus naujai ateinan
tiems. 

REKORDINE VĖSA 
Chicagoje rugpiūčio 12 d 

nakčia į rytą buvo žemiausia 
tai rugpiūčio dienai temperatū
ra — 47 laipsniai. 
AUTOMOBnjAI CHICAGOJE 

Chicagoje liepos mėn. pabai
goje buvo 836.826 motoriniai 
vežimai, jų tarpe 760,066 au
tomobiliai, 8,420 motociklai, 
59,101 sunkvežimis. Miestas, 
išduodamas jiems leidimus, per 
metus surinko 32,128,418 dol 

PARYŽIUJE ŽUVO 
MOTERYS IŠ CHICAGOS 
Sprogstant granatai viename 

Paryžiaus restorane, buvo už
muštos iš Chicagos Ann Van 
Zanten, 30 m., ir Grace Cutler, 
66 m., iš Skokie. Iš viso grana
ta rugpiūčio 9 d užmušė 6 žmo
nes. 

UŽDARE PAPLŪDIMIUS 
Šeštadienį buvo toks didelis 

lietus, kad reikėjo iš miestj 
vandenj su srutomis paleisti į 
ežerą. Dėl to rugpiūčio 8 d. 
sekmadienį, paplūdimiai buvo 
uždaryti, bet buvo atidaryta 
ežero užtvanka, kad nešvarus 
vanduo nubėgtų Chicagos upe. 


