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TTG KATALIKŲ KOMITETAS 
Tikinčiųjų teisėms ginti 

Katalikų komitetas 

1979 m. rugpjūčio 15 d. 
Nr. 20 

KREIPIMASIS 

Į Lietuvos Ordinarus, kunigus, 
inteligentus ir visus brolius Tėvy
nėje ir išeivijoje 

Neseniai Lenkijos katalikai pa
minėjo 1000 m. krikščionybės ju
biliejų, kuriam ruošėsi net 10 me
tų. Šiais metais iškilmingai buvo 
paminėtas Krokuvos vyskupo -
kankinio šv. Stanislovo mirties ju
biliejus: pats šv. Tėvas ta proga 
aplankė Lenkija. ' 

Ukrainos katalikai ruošiasi mi
nėti 1988 m. 1000 m. krikščio
nybės įvedimo Kijevo Rusijoje ju
biliejų. 

Ir mes, lietuviai, esame dviejų 
didelių jubiliejų iškavarėse: 

1984 m. sueina 500 metų nuo 
šv. Kazimiero mirties; 

1987 m. švęsime 600 metų nuo 
Lietuvos krikšto. 

Taigi jau laikas ir mums, Lie
tuvos katalikams, pradėti ruoštis 
tinkamai paminėti šias dideles 
sukaktis. 

Mes prašome Ordinarus, kuni
gus, Vatikano radiją ir lietuviš
kąją išeivijos spaudą nušviesti 
palaimingą Katalikų Bažnyčios 
•veiklą Lietuvoje per 600 metų. 
Ta proga reikėtų sustiprinti vai
kų katekizaciją, raginti krikščio
niškai tvarkyti šeimų gyvenimą, 
auginti gausesnes šeimas. Kuni
gų pareiga per rekolekcijas, misi
jas ir kitomis progomis dvasiniai 
paruošti žmones šiems jubilie
jams. 

Lietuva kenčia ne tik dėl išori
nės laisvės trūkumo, bet nema
žiau jai skriaudos daro masiškai 

platinamas girtuokliavimas. Mū
sų krašte dvasinis atgimimas pra
sidės tik užkirtus keblią šiai blogy
bei. T T G Katalikų Komitetas yra 
gavęs daug pareiškimų iš įvai 
rių Lietuvos vietovių: jaunimas 
prašo pagalbos ir nurodo, kaip 
sparčiai pas mus plinta alkoho
lizmas, nuo kurio labiausiai nu
kenčia jaunimas ir šeimos. Lie
tuvos inteligentai šiais metais 
bandė kurti blaivybės draugiją, 
bet tarybinė vyriausybė tam kil 
niam tikslui nedavė leidimo, 
todėl lieka vienas kelias — ko
voti su alkoholizmu per Bažny
čią. 

Prašome Ordinarus, kunigus 
inteligentus ir brolius Tėvynėje 
bei išeivijoje kovoti už tautos blai 
vybę. Neįkainuojamą paslaugą 
mums gali padaryti broliai išei
vijoje, nes jie turi daug masinės 
komunikacijos priemonių. 

Siūlome 1980 m. Lietuvoje 
išeivijoje Blaivybės metais. 

Artėjančių didžiųjų jubiliejų 
proga kreipkimės į tarybinę vy 
riausybę, kad sugrąžintų atimtas 
bažnyčias: Vilniaus Katedrą, šv. 
Kazimiero bažnyčią, Kauno Igu 
los bažnyčią ir Taikos Karalienės 
bažnyčią Klaipėdoje. 

Reikalaukime leidimo grįžti 
savo Katedras vyskupui Julijonui 
Steponavičiui ir Kaišiadorių vys 
kupui Vincentui Sladkevičiui, ku
rie be teismo jau 20 metų vargs 
ta tremtyje. 

Palaikykime kiekvieną gerą 
iniciatyvą, kuri bent truputėlį 
galėtų prisidėti prie mūsų krašto 
dvasinio atgimimo. 

Stebėdami dabartinį religinį at 
gimimą Lietuvoje, su viltimi žvel
giame į ateitį. 

"Dievas mūsų prieglauda ir 
stiprybė" (Ps. 54) . 

(Bus daugiau) 

DEMOKRATAI BANDO 
PAŠALINTI SKILIMĄ 

Pralaimėjo liberalinis partijos sparnas 
New Yorkas. — Demokratų džiaugtųsi Kennedžio parama a-

teinančioje kampanijoje prieš 
Ronaldą Reaganą. Carteris pasa
kė laimėsiąs rinkimus, tačiau "ge
riau laimėčiau, jei su manim bū
tų Kennedis". 

Senatoriaus Kennedžio 'kalboje 
kelis kart paminėta "Naujoji vil
tis". Komentatoriai primena, kad 
demokratu kandidatai dažnai 
mėgsta nukalti naujus šūkius, 
pradedant su Roosevelto "New 
Deal". Po to ėjo: "Fair Deal", 
"New Frontier" ir "Great So-
ciety". 

Sakoma, kad demokratų vadai 
mano, kad Kennedis, nežiūrėda
mas skirtumų, turėtų padėti de
mokratų kandidatui laimėti rin-

partijos konvencijoje antradienį 
senatorius Edvvard Kennedy pa
sakė prasmingą kalbą, kuri, cini-

; kų nuomone, buvo paruošta jo 
laukiamo nominavimo progai. 
Trečiadienį konvencija nominavo 
dabartini prezidentą Carterį. Jį 
pasiūlė Floridos gubernatorius 
Robert Graham. Jo kandidatūrą 
parėmė juodųjų teisių kovotojoj 

I Martin Luther King našlė Cor-
retta King ir Kentucky guberna-! 
torius John Brovvn. Konvencijai 

I baigiantis, ketvirtadienio vakare 
prezidentas Carteris pasakys kal
bą, priimdamas partijos nomi
naciją. 

Senatorius Kennedy savo kai- į 
°n>«s Jboje kritikavo respublikonų parti-i k i m u s - J« J» nepadės ir demoK-

ją ir ragino niekad nekovoti su ™tai pralaimės, Kennedžio kar-
j infliacija, didinant paskolų nuo- Jera bus baigta, nes partija jam 
išimčius, didinant bedarbių skai- t o Praįimejimo neatleis ir jam 
!čių, nes žmonių kaičios nėra tin- s u n k u bus gauti nominaciją 1984 
kami ginklai prieš kainų kilimą.*.™?? ūkimuose . _ 
Kennedžio šalininkai pakeitė ke-« ^ p a r t i n i s kandidatas Ander-

. lis partijos programos punktus.! <™a s * * * * ? . ' ^ e w Y ( \ r k ą s ^ 
- Kambodijos pabėgėliai skun-! Prezidento šalininkai ir konven- i tut,,.fu pralaimėjusiais dernacra-
džiasi, kad Vietnamo kariuome- i cijos vadai sutarė kompromisą. ;l5 Į j į į * veikėjais, k u n u o s '1S 

nė Kambodijoje naudoja artileri-l sutikdami nesipriešinti kai ku- °a^Y*V f ^ mi arem7° C a -
jos sviedinius su nuodingomis du- \ riems pakeitimams, kurių reika-| " * * ; f ' , P , . 

. ,r. - - . j • i, i-v i. • ... i teno, tie demokratai galėtų rom
iomis. Viename musyje nuo dujų \ lavo liberalinis partijos ?parnas. ' , 6 . r OT . . (v w. i .,, , , . , i ti Andersoną. Amencans tor žuvo 82 žmones. ' Kennedžio karm daug kartų buvo i - A - U • 

sutarties su Vakarų Vokietija Ii užmigdyti liaudies budrumą ir S _ Karo laivyno įstaiga patvir-< pertraukta plojimais, o po kai- į Oerriocratic Action buvęs pirmi-
pasirašymo. Ta proga preziden priartinti civilizaci^s sunaikini-į t i n o į a d Norfolke baigiami sta-ibos jo rėmėjai dar ilgai triukšmą- n ! n k a s . I o s e P h ^ H a u h P a r m i c ę 

• spaudai, Kad Carteris sugnovo 
demokratų partijos liberalizmą. 

: Jis negalįs balsuoti už Reaganą, 
, negalįs remti Carterio, taigi, — 
' lieka tik Andersonas, kurį jis 

remsiąs. 

Hurikanas Allen padarė Meksikos įlankos pakraščiuose daug žalos. Nuotraukoje — jūros pakrantė prie 
Christi, kur sudaužyta daug laivų. 

MASKVA PAMINĖJO 
SUTARTI SU BONA 
Kritikuoja JAV-bių naują atominę strategiją 

Maskva. — Sovietų Sąjunga, "ribotas atominis karas". Tai la 
paminėjo 10 metų sukaktį nuo! bai pavojinga doktrina, kuri ga 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Izraelio komunistų 
vadas ok. Lietuvoje 

Izraelyje auga "taikos mylėtojų" gretos 
Vilnius. — Liepos mėn. gale 

Sovietų Sąjungos komunistų par
tijos centro 'komiteto pakviestas 
lankėsi Izraelio komunistų parti
jos įtakingas veikėjas, centro ko
miteto politinio biuro narys Da-
vydas Buršteinas. Jis buvo atvy
kęs ir į Vilnių, kur susitiko su 
Lietuvos komunistų veikėjais. Su
sitikime, sutinkant svečią, dalyva
vo centro komiteto propagandos 
ir agitacijos skyriaus vedėjas. J. 
Kuolelis, "Komunisto'' žurnalo 
vyriausias redaktorius G. Zima
nas ir centro komiteto užsienio 
ryšių skyriaus vedėjo pavaduoto
jas M. Sadovskis. 

Pokalbyje, kaip praneša "Tie
sa", ypatingas dėmesys buvo ski
riamas partijos ideologinės veik
los klausimams, ideologinio, po
litinio auklėjamojo darbo gerini
mui, jo reikšmei. 

Svečias lankėsi Vilniuje, Kau
ne, Palangoje, Gargžduose ir 
Šakių rajone, pabuvojo pramonės 
ir žemės ūkio įmonėse, ikimokyk
linėse įstaigose ir aukštosiose mo
kyklose. 

Izraelio komunistų partija yra 
nedidelė, jos veikla ribota. Sve
čias papasakojo, jog svarbiausias 
partijos uždavinys "išsaugoti 
taiką", nes dabartinė Begino vy
riausybė žengianti militaristiniu 
keliu, laiko okupuotas kaimyni
nių arabų šalių teritorijas, stei

gia ten sukarintas gyvenvietes, 
nenori teisingai spręsti Palestinos 
arabų problemos. 

D. Buršteinas papasakojo Lie
tuvoje apie labai sunkią Izraelio 
ekonominę padėtį. Infliacija šie
met sudarė 125 nuoš. Per liepos 
mėn. daugiau kaip du kartus pa
brango duona. Labai mažai lėšų 
skiriama sveikatos apsaugai, švie
timui. Dėl blogų ekonominių są
lygų vis dažniau vyksta streikai. 

Todėl Izraelio komunistų p i r -
tija siekia suvienyti visas demok
ratines jėgas ir aktyviai kovoti 
prieš fašizmo pavojų bei tolesnį 
šalies militarizavimą. Taikos ša
lininkų gretos Izraelyje nuolat 
auga, pasigyrė D. Buršteinas. 

Klausiamas "Tiesos** korespon
dento, kokį įspūdį svečiui paliko 
viešnagė Tarybų Lietuvoje, Burš
teinas atsakė: "Visų pirma reikia 
pasakyti, jog aš gimiau Lietuvoje, 
Gargžduose. Išvykau iš Lietuvos 
1935 metais. Todėl man ši vieš
nagė vra ypač jaudinanti. įdo
mi." " 

tas Leonidas Brežnevas ir presai mą. Kai kurie asmenys už **»-|tyti 13 karo laivų, ginkluotų ra-jvo salėje. Vienintelis pakeitimas, 
j a ra s Kosyginas pasiuntė laišką1 denyno, rašo Krasikovas, dar į ketomis. Juos nupirko Saudi Ara-j kurio vyriausybė nepriėmė buvo 
Vakarų Vokietijos prezidentui neatsisakė "pirmojo smūgio" į biją .Gre i t apie 500 arabų karių | reikalavimas įvesti griežtą kainų 
Kari Carstens ir kancleriui Hel- idėjos. Panašiai planavo ir BBt-jatvyis perimti laivų, susipažinti i ir algų 'kontrolę. Daug ginčų su-
mutui Schmidtui. Sovietų vadai \ leris, o kiekvienas žino, k a i p | s u ' j u naudojimu. 'kėlė ir dar sukels Kennedžio siū-
pripažino, kad V. Vokietijos pa-'į j am baigėsi. Dar liūdnesnis ga-j __ i z r a e l i s konfiskavo 100 ak-jlymas tuoj paskirti 12 bil. dol. 
stangos pagerinti santykius su i las laukia tų, kurie išdrįs pirmie- Į r u privačios arabų žemės karinėsi darbų programai, kuri suorgani-
Sovietų Sąjunga daug prisidėjo i j i paspausti mygtuką šiais brau- į gyvenvietės Elon Noreh prapiėti-1 zuotų darbus 800,000 žmonių. 
prie visos Europos pastovumo, duolinių ginklų laikais. imui. Daug arabų atsisakė priim- į Kritikos susilaukė ir federalinių 
Atskirai šią sutartį , kuri apvai- Pravdoje Boris Orechov rašo,į tį u z j e r n ę siūlomus pinigus. ; lėšų abortų operacijoms pasiūly-
nikavo Vakarų Vokietijos "ost- kad naujosios JAV strategijos: _ Kinijos ambasadorius W a s h ' 
politik". pagyrė ir Rytų Vokieti--. pagrinde yra grasinimas suduoti: ingtone Chai Zemin lankėsi Cle-
jos komunistų vadas Erich Ho- i pirmą smūgį sovietų kariniams į velande ir Columbus, Ohio, kur 
necker, pakartodamas oficialų Į taikiniams. Šis karinio psichozo i dalyvavo žemės ūkio parodoje, 
pakvietimą kancleriui Schmid-, užsiliepsnojimas aiškinamas reajkur išstatyti ir Kinijos produktai. 
tui aplankyti jį Rytų Vokietijo- į lybės pajautimo susilpnėjimu,' — Sovietų karo aviacija puolė 
je. Honeckeris t a proga kritika- \ protingo svarstymo praradimu, j kaimą Afganistane, šešios mylios 
vo JAV vyriausybę, kuri vis ple- j Šitoks branduolinis nuotykių ieš • nuo Kabulo. Žuvo 32 afganai. Af-
čianti pasaulio ginklų lenktynes \ kojimas vyko be valstybės de- į ganistano radijas paskelbė, 'kad 
ir nenorinti derėtis dėl pasaulio , partamento ir be ginklų kontro-' gauja "banditų" toje apylinkėje 
problemų. i lės agentūros žinios ir pritarimo. I sudegino mokyklą ir ligoninę. 

Jo autoriai — pažįstami veidai:' Gauja buvusi sunaikinta. 

mas. 
Demokratų suskilimas kon

vencijoje po Kennedžio kalbos 
nesumažėjo, nors Carterio šali
ninkai darė įvairių nuolaidų. Pats 
prezidentas pareiškė, kad jis 

Antradienį šios sovietų — vo
kiečių sutar t ies proga ilgą kal
bą pasakė sovietų komunistų 
partijos centro komiteto narys 
Leonidas Zamijatinas, kuris pa
brėžė, kad prieš 10 metų Sovie
tų Sąjunga i r Vakarų Vokieti
ja perėjo iš konfrontacijos į ko-
operavimą. J i s paminėjo preky
bos ir bendradarbiavimo sutar-

gynybos sekretorius Harold | 
Brown ir nacionalinio saugumo 
tarybos patarėjas Brzezinskis, 
rašo Orechovas. 

Kongreso atstovų rūmų 

Streikai Lenkijoje 
Varšuva. — Lenkijoje tęsiasi 

darbininkų neramumai. Per pra
ėjusias kelias savaites streikai į-
vyko Gdanske, Varšuvoje, Liubli
ne. Streikavo apie 200 įmonių 
darbininkai, reikalaudami dides
nių atlyginimų, geresnio maisto 

į produktų tiekimo. Pirmadienį Var 
įšuvoje sustreikavo autobusų vai-
jruotoįai, transportas sutriko. Nors 
į streikas turėjo įvykti tik trijuose 
i miesto autobusų depuose, iš 

Naujas Pietinės 
Korėjos diktatorius 
Seoulas. - Karinė Pietų Ko-1 Varšuvos 10, tačiau daug kur s 

rėjos vyriausybė pašalino iš t a r - ! f e n a i neatėjo i darbą. Streiką dau 
ginkluotų jėgų komiteto atstovai, nybų 419 žurnalistų, kurie prieš 

Krašto vadovybes 
apsaugos planai 

Washingtonas. — Prezidentas 
tas, kurios leidžia V. Vokietijai j Carteris pasirašė gynybos depar-
naudotis sovietų dujomis, kito- į tamento paruoštą planą, kaip ap-
mis žaliavomis, o jos firmos pa- j saugoti 'karo atveju vyriausybę ir 
deda eksploatuoti sovietų žalia- kariuomenės vadovybę nuo bran-
vų šaltinius, s t a t o fabrikus. duolinių ginklų. Sj "Direktyva 

Zamijatinas tačiau pabarė V. Xr. 58" numato požeminių ko-
Vokietiją, ku r i dalyvaujanti | mandos centrų, susižinojimo sis-
NATO nutarimuose, kurie nesi-

I riša su santykių gerinimu ir ben 
i dradarbiavimu. paminėdamas 
| naujas raketas , kurias V. Vokie

tija sutiko įsileisti savo teritori-
jon. ir olimpinių žaidynių boiko
tą. 

— Atlanto vandenyne, prie 
šiaurinės Karolinos krantų , ryk 
lys sužeidė 10 metų mergaitę, ku 
r\ žaidė dviejų pėdų gylio vande
nyje, šioje kurortinėje pakran
tėje pasirodė šimtai ryklių, kai. 
kurie 7 pėdų ilgio. 

Sovietų spauda daug dėmesio 
skiria JAV branduolinių ginklų 
strategijos pakeitimams. Kaip 
rašyta, prezidentas pasirašė "di
rektyvą Nr. 59", kurioje kalba
ma apie ilgiau užsitęsiantį ato
minį karą, kuriame bus siekia
ma karo jėgų. politinių, adminis 
tracijos centrų sunaikinimo, o 
ne miestų ir pramonės centrų lik 

temos apsaugą. Pats prezidentas 
pavojaus atveju, greičiausia, atsi
durtų helikopteryje ar lėktuve. 
Su juo būtų ir aukštieji karo va
dai. 

Direktyva paveda Pentagonui 
sustiprinti, plačiau po visą šalį į metai kalėjimo. 

grįžę iš Europos, paskelbė, kad 
NATO valstybių organizacijoje 
silpniausia grandis yra Norvegija 
ir Danija, kurių gynybai per ma
žai skiriama lėšų. 

— Irane suimta britų pilietė, 
anglikonų bažnyčios vyskupo 
Hassan DeKkani Tafti sekretorė 
Jean Waddell. Ji esanti Amerikos 
šnipė. Britų vyriausybė pareiškė 
Iranui griežtą protestą. 

— Izraelio radijas paskelbė, kad 
žurnalistas David Halevi, Wash-
ington Star korespondentas, bus 
suimtas, jei grįš į Izraelį už vals
tybinių paslapčių atidengimą. 

— New Yorko valstijoje įsiga
liojo griežtas ginklų kontrolės 
įstatymas. Asmeniui, kuris turės 
neregistruotą revolverį, gresia 

giausia šukele mėsos :<ainų pa
brangimas. taravo cenzūrai.Pašalinta 20 laik-

arščių ir žurnalų redaktorių ir ži
nių agentūros tarnautojų. Karo 
lauko teisme bus teisiami 24 žy
mūs valdžios kritikai, opozicijos 
v* o n Q i 

r. \r •. . -i r, paskelbė savo pabėgėlių stovyklų P. Korėjoje po prezidento Par- _ , _ , , r. 5- »_ • _• 

Mažiau žmonių 
pabėga iš Vietnamo 
Kuala Lumpur. — Malaizija 

ko nužudymo iškilo gen. Chon 
'Too H\van, kuris, stebėtojų ma
nymu, planuoja pakeisti civilį 
prezidentą Choi Kyu Hah. Gene
rolas pasiėmė visišką valstybės 
įstaigų kontrolę gegužės 17 d. Jis 
pareiškė spaudai, kad Korėjai 
reikia naujų vadų, kurie būtų ka
riuomenės nariai. 

paskleisti ryšių sistemą, supla
nuoti "VVashingtono evakuaciją. 
Numatyti karinių štabų kalnuose 
sustiprinimai, kad kilus karui, ga
vus pirmąjį atominį smūgį, kraš
to gynybos vadai galėtų toliau 
gintis. 

— JAV narkotikų agentūra 
sumažina dėl lėšų stokos savo 

vidavimo. Tasso komentatorius I Įstaigas Prancūzijoje. I š 26 ta r -
Anatoly Krasikov rašo. kad į nautojų namo atšaukiami 19. P a 
JAV vyriausybė bando įtikinti i ryžiaus įstaigoje liks keturi ir Į Bangkoke parduodama apie 500 
savo piliečius, kad įmanomas į Marselyje trys. I vaikų. 

— Anglas socialinis darbuoto
jas, grįžęs iš Tailandijos, papasa
kojo Jungtinių Tautų vergijos 
įstaigai, kad Tailandijoje vyksta 
gyva prekyba vaikais. Jis pats 
Bangkoko geležinkelio stotyje pir
kęs du "vergus", 12 ir 13 metų 
berniukus, už 35 dol. Jis vaikus 
sugrąžinęs tėvams, gyvenantiems 
kaime. Veikia "vaikų gaudytojų" 
komandos, kitur tėvai parduoda 
vaikus iš skurdo. Per savaitę 

Naujai iškylantis Pietų Korėjos dik 
tatorius, generolas Chon Too Hwan. 

statistiką. Per šiuos metus žymiai 
nukrito pabėgėlių iš Vietnamo 
skaičiai. Pernai birželio mėn. prie 
Malaizijos pasirodė 76,500 viet
namiečių, o šiemet nuo sausio 
mėn. atvyko tik 11,000. Manoma, 
kad daugiau vietnamiečių gali iš
vykti tiesiog iš Vietnamo į juos 
priimančias šalis. Vietnamas per 
mėn. išleidžia apie 300 žmonių. 
Jei anksčiau daugiau išbėgdavo 
kinų kilmės Vietnamo gyvento
jų, tai dabar daugiau išbėga viet
namiečių. Iš Malaizijos pabėgėlių 
stovyklų per mėn. į pastovius ap
sigyvenimo kraštus išvažiuoja 
3,000 — 5,000 pabėgėlių. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 14 d.: Demetrijus, 
Atanazija, Grintautas, Pajauta. 

Rugpiūčio 15 d.: Zd'.inių šventė. 
Tarcizijus, Limbanija, Utenis, 
Rugilė. 

Saulė teka 5:56, leidžiasi 7:54. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 80 

L, naktį 60 L 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. rugpjūčio mėn. 14 d. 

Iš "ATŽALYNO" 
STOVYKLOS 

Gabijos ir Baltijos tuntų skau 
tės ir skautai išvažiavo j stovyk 
lą atsigaivinti gamtoje. Praėju
sias vasaras Detroito skautai 
stovyklavo su Chicagos ir Kana 
dos skautais, gį kartą skautiš
kam akiračiui praplėsti jie sto
vyklauja su Clevelando ir Ro-
chesterio skautais gražioje Wa-
sagoje, Kanadoje. 

Nors lietutis ir priėmė atvy
kusius skautus į stovyklą, bet 
tas nesutirpdė nei geros nuotai
kos, nei planų. Kiekviena diena 
turi skautiškas ar lietuviškas te 
mas, įgyvendinamas rimtomis ar 
''nerimtomis'' priemonėmis bei 
būdais. Stovyklai keli mėnesiai 
buvo entuziastingai ruoštasi, su 
sitinkant su klevelandieciais va
dovais bendriems planams suda
ryti. Kadangi ir Detroito, ir Cle
velando tuntai šiais metais šven 
čia trisdešimt metų veiklos su
kaktis, tai ši stovykla bus ju
biliejinė, šiais metais sueina 200 
metų nuo Kristijono Donelaičio 
mirimo ir net 550 m. nuo Vytau 
to Didžiojo — sukaktys. Visos 
tos trys garbingos sukaktys 
įtrauktos į dienotvarkę. Vaka
rais — tradiciniai laužai ir... uo
dai, karnivalas, naktiniai žaidi
mai. Vyresnieji skautai, įgy
vendinti ilgą skautišką patyri
mą, net tris dienas keliaus miš
kais. Sporto šventė, skautorama 
ir naujos pažintys ir, kiek teko 
girdėti, skanus mamyčių gamin
tas maistas — "Atžalyno" sto
vyklos kraitis. Stovyklautojus 
jau aplankė Seserijos vyriausia 
skautininke Irena Kerelienė iš į 
Chicagos. 

Detroito skautams vadovauja 
tuntininkai Rita Matvekaitė ir 
Jurgis Jurgutis. Jiems padeda 
Jonas Asmirtas ir Linas Stonys 
bei jaunesnieji vadovai D. Alku-
tė, P. Abariūtė, K. Jankutė, R. 
Jankutė, A. Jurgutytė, A. Nau-
maitė, L. Sveraitė, P. Jankus, P. 
Jurgutis, L. Orentas, R. Griga-
ras ir A. Rugienius. Stonienė ir 
Grigarienė padeda virtuvėje. 

"Atžalyno" stovyklos skautės 
ir skautai, nuo mažiausio iki di
džiausio, siunčia šiltus, miško ir 
laužų kvapu persisunkusius lin
kėjimus! D- Jurgutienė 

REGISTRUOKIME 
SOVIETŲ NETEISINGUMTS 

Jaunimo sąjungos Detroito 
skyrius organizuoja Sovietų Są
jungos neteisingumų prieš lietu
vius dokumentaciją. Birželio mė 
nesį buvo atvykę j Detroitą Ko
misijos dėl Saugumo ir koopera
cijos Europoje (Commission on 
Security and Cooperation in Eu-
rope), norėdami gauti inf ormaci 
jų apie sovietų nesilaikymą Hel
sinkio susitarimų. 

lietuvių daugiausia trūksta doku 
mentacijos apie pašto siuntinius 
į Lietuvą. Pvz., kai esat siuntę 
drabužių ar kalkulatorių ir sugrį 
žo su kokiu paaiškinimu, arba 
gal niekad nepasiekė giminių. 

Kaip reikia dokumentuoti? 
Reikia parašyti ranka angliškai, 
kas atsitiko su siuntiniu, o jei 
rašoma mašinėle, tai tik ranka 
pasirašyti. Jeigu turite sugrą
žintų siuntinių sovietų pašto ra
šytas pastabas ar giminių laiš
ką, kuriame aiškiai pasako, kad 
negavo siuntinio, prašome, kad 
su laišku atsiųstumėt "xeroxed" 
kopijas tų pastabų ar giminių 
laiškų. 

Jei yra sunkumų išsireikšti 
anglų kalba, šie asmenys padės 
išversti: Violeta Abariūtė (telef. 
273^5932), Regina Garliauskaitė 
(274-4610) Kristė Jankutė 
(626-8230) ir Vida Nakaitė 
(645-5926). Prašome, kad pa-
skambintumėt mums (tarp 6 ir 
11 v. v.) ir paaiškinti savo nuo
tykius lietuviškai, o mes išver-
sime į anglų kalbą. Jeigu doku
mentaciją paruošite be mūsų pa
galbos, prašom pasiųsti kartu su 
įrodymais: Vidai Nakaitei, 1668 
Bowers Ave., Birmingham, Ml 
48008. 

Šios svarbios dokumentacijos 
bus naudojamos Madrido konfe
rencijoje lapkričio mėnesį prieš 
sovietus. Bet Saugumo ir koope
racijos Europoje komisija skun 
dus priima tik iki rugsėjo vidu
rio. Mes prašome Jūsų pagalbos 
kuo skubiau informaciją surink
ti. 

Pastaba: Jei turėtumėt kokių 
kitų informacijų apie sovietų nu
sižengimus su įrodymais, prašom 
taip pat mums pasiųsti. Labai 
ačiū už dėmesį! 

Iš pavergtų tautų demonstracijos Kenedžio aikštėje, Detroite, resp'jhiikonų konvencijos metu. Cia lietuviai buvo 
ypač aktyvus Nuotr. Jono Urbono 

nojo ir skaniai pyragaičiais soti
nosi. Ir kam ir to buvo mažai, ga 
įėjo ir Pranės Balandienės ska
niais tortai pasigardžiuoti, jono 
ir Stasio Bartkų tvarkomas b iras 
visus trokštančius savo skaniais ir 
šaltais gėrimais gaivino. 

Balfo 76 skyriaus valdybos pa
stangomis iš surinktų aukų bu 
vo įrengtas turtingas dovanų sta 
las. Svečius dovanoms laimėti 
bilietukais aprūpino Irena Lauri 
navičienė ir Rima Jodkutė. Dova 
nas laimėjusių sąrašas ilgas. 
Parduodamą iš varžytinių Pra
nės Badandienės tortą, pasiūlius 
aukščiausią kainą 15 dol. nupirko 
Ona Šadeifcienė. 

Šios išvykos suTengimaii Sadei-
kai ne tik užleido savo gana gra' į ^ ^ ' i c u t e — dr. P. Vileišis. II 
žią sodybą, bet Ona Sadeikiene, \ U n o i s _ j ^ Jankūnas. Lietuvių 
kaip skyriaus parengimų vada/e, respitblikonų federacija prieškon-
ta išvyka daugiausia ir rūpinasi, v e n c i n ė j e akcijoje laikėsi neutra-
dirbo. Jai talkininkavo: Antanina H a i K i e k y r a ž i n o m a j poikonven-
Jonynienė, Liuda Macionaenė, 

LIETUVIAI RESPUBLIKONŲ KONFERENCIJOJE 

respublikonai Detroite respublikonai savo 
kandidatu į prezidentus išsirinko 
buvusį Californijos gubernatorių 
Ronald Reagan, jo bendrininku— 
kandidatu į viceprezidentus Ge
orge Bush. 

Lietuviai dar prieš konvenciją, 
kai kur veikė pirminiuose rinki
muose Michigano valstijoje. Re-
agano rinkiminėje veikloje darba
vosi Jonas Urbonas, George Bush 
— Saulius Anužis ir dr. Algis 
Barauskas. Paskiri asmenys reiš
kėsi ir kitur. Texas — L. Grumu-
laitienė, Californijoje — L. Ma
žeikienė, J. Kojelis, L. Valiukas, 
Pennsyilvanijoje — A. Zerr, 

BALFO IŠVYKA 
Balfo 76 skyriaus suruošta me 

tinė tradicinė išvyka rugpiūčio 3 
d. gražioje ir erdvioje Onos ir Ce 
sio Sadeikių sodyboje buvo sėk
minga. Oras pasitaikė labai gra
žus ir į ją atvyko ir išvykoje da
lyvavo virš 150 žmonių — Balfo 
rėmėjų. Toks skaičius dalyvavo 
ir pernai suruoštoje išvykoje. Bai 
f o 76 skyriaus valdybos sekreto
riaus ir iždininko Vlado Staškaus 
pranešimu, 100 žmonių atvyko 
pernai dalyvavusių, o visi kiti 
pernai nedalyvavę. Keletas buvo 
atvykusių iš tolimesnių vieto
vių Chicagos, Lansingo, Flinto, 
VVindsoro, Toronto (Canados) ir 
viena iš Vakarų Vokietijos. 

Atvykusieji susėdę prie medžių 
pavėsyje pastatytų stalų, vaiši
nosi, troškulį malšino, šneku
čiavosi. O tų šnekų, šnekų- Ro 
dos, kad jie 100 metų nesimatę. 
Kiekvienas pirko ir vaišinosi, kas 
jo širdžiai geriau patiko: vieni 
valgė dešras su kopūstais, kiti ba 
landėlius, tretieji skaniu kugeliu 

Agota Brazaiteinė, Rima Jodkutė 
ir kitos. 

Ir taip svečiai praleidę gražią 
dieną gražioje Onos ir Cesio Ša 
deikų sodyboje, palengva skirstė 
9i su džiaugsmu ir geroje nuotai
koje namo. O ką kalbėti apie tuos 
kurie laimėjo dovanas k vyko na 
mo turtingesni. 

A. G. 
ŠAULIU GEGUŽINĖ 

Stasio Butkaus šaulių kuopa 
rugpiūčio 17 d. gražioje šaulių 
S. ir A. Vasiulių sodyboje rengia 
gegužinę. Gegužinė pradedama 
12 vai. Šv. Mišiomis, kurias už 
šautlius ir karius sodybos miške
lyje atnašaus kun. Alfonsas Ba
sonas. Po Mišių bus meninė 
dalis, vaišės ir dovanų dalini
mas. Šauliai ir visi Detroito ir 

į apylinkių lietuviai kviečiami at
vykti į gražią Vasiulių sodybą ir 
tą dieną praleisti su šauliais. Iki 
pasimatymo gegužinėje. 

A. 
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G. 

UŽDARYTI PAPLŪDIMIAI 
Šiaurinėje Chicagos daly rug

piūčio 11 d. buvo uždaryti 6 pa
plūdimiai. Pakartotinai tikri
namas bakterijų kiekis, pasiry
žus juos atidaryti, kai tik bak
terijų bus sumažėję. 

ei jos komitetai organizuojami ir 
Lietuvių 'respublikonų federacijos 
pirmininkas Anatolijus Milunas 
pakviestas vadovauti. 

Detroite prie konvencijos salių 
įrengimo dirbo CBS televizijos 
specialistas Linas Sidrys iš Nevv 
Yorko, o televizijos transliavimo 
kambarius suprojektavo ir jų 
Įrengimą prižiūrėjo architektas 
Algirdas Bražinskas irgi iš Nevv 
Yorko. Prieš konvenciją, vyks
tant partijos platformos komitetų 
posėdžiams dėl partijos linijos 
juose svečio teisėmis dalyvavo Al
gis Zaparaokas ir Jonas Urbonas. 
Jie per paskirus 'komiteto narius 
— Jack Kemp, Richard Allen, 
Fred Biebble ir kitus priminė, kad 
nebūtų pamirštas Pabaltijo vals
tybių bei kitų pavergtųjų klau
symas. Platformoje sakoma: 
"Respublikonų vyriausybė spaus 
Sovietų Sąjungą nutraukti perse
kiojimą ir eliminavimą asmenų, 
kurie pasisako prieš oficialią So
vietų liniją, kurie siekia religi
nės laisvės ir (kurie atstovauja 
tautinėms mažumoms bei tau
toms". (Žodis bei tautoms buvo 
pridėtas per minėtų asmenų in
tervenciją) . 

Konvencijos delegatų sąrašuose 
buvo kelios lietuviškos pavardės: 
Pensylvaniios delegacijoje John 
Lazauskas, Michigano — Saulius 
Anužis ir dr. Algis Barauskas, 
Olinois — Don Adams, o Michi
gano — Jerry Fauzus. 

Korespondentų tarpe buvo 
Romas Sakadolskis k Jūratė Ka-
zickaitė. Kiek žinau, pora detroi-
tiečių jaunuolių dirbo pagalbi
ninkais prie televizijos darbų. 

ažas lietuvių būrelis atsi

lankė į Respublikonų tautinių 
grupių priėmimą, į kurį atsilan
kė aukšti partijos pareigūnai, se
natoriai, gubernatoriai ir Reaga-
no šeimos nariai — duktė Mau-
reen ir sūnus Michael. Čia lietu
vių respublikonų federacijai at
stovavo Jonas Urbonas su žmona, 
Algis ZapaTackas ir žmona Jo-
landa, Elena Jurgellaitienė iš 
Washingtono ir jaunimas. Po pri
ėmimo dalis minėtų asmenų da
lyvavo "Laisvės demonstracijoje" 
ir eisenoje Detroito miesto centre. 
Demonstracija buvo rodoma te
levizijoje ir visas puslapis iš jos 
vaizdų patalpinta "Detroit News" 
dienraštyje. Demonstracijai -ruoš
ti mintis (kilo Ctevelasnde įvyku
sioje respublikonų tautinių gru
pių metinėje konvencijoje, bet 
jos ruošimą vėliau perėmė Pa
vergtų tautų komitetas. 

Liepos 15 d., delegatams esant 
laisviems nuo posėdžių, Dariaus 
ir Girėno klubo patalpose, Metu-
viai respublikonai turėjo priėmi
mą — lietuviams delegatams k 
kviestiniams svečiams. Į priėmi
mą atsilankė — Don Adams, Sid-
riai, Frank Stella, kongr. Ruppe 
su žmona, Jack Burgess iš Wash-
ingtono ir apie 40 detroitiečių. 
Priėmimą suorganizavo specialus 
komitetas: A. Zaparaokas, Rūta 
Burnytė, Jonas Gaižutis, Česys 
Šadeika, Vytas ir Birutė Rauckiai, 
Saulius Anužis ir Jonas Urbonas. 
Tenka priminti, kad takius tau
tinių grupių priėmimus turėjo 
tik lietuviai ir italai. 

Lietuviams reikia būti apsuk
riems. Kuriems artimesni respub
likonai junkimės į jų organizaci
nę struktūrą ir tik viduje galėsime 
pasitarnauti lietuvybės išlaiky
mo ir Lietuvos laisvinimo reika
luose. 

Jonas Urbonas 

dėdės Kęstučio, atkakliausio ko
votojo prieš kryžiuočius, mir
ties. Ir antra: būdamas Lenki
jos karaliumi, jis stojo už savo 
tėvynės, Lietuvos valstybės, pa
laidojimą, žadėdamas jai sukies 
tėjimą svetimųjų valdžioje. 

— Kalbininkai be didelio var
go pasakys, kad Baltušnikų se
neliai kažkada kailius išdirbinė
jo, Kriaučiūnų — sermėgas ir 
trinyčius siuvo, Bartininkų — 
bites kopinėjo, Blidžių — dube
nis gamino, Puodžiūnų — puo
dus žiede, Pivoriūnų — alų rau
gė, Šiaučiūnų — apavą taisė, 
Kupčiūnų — po kaimus ir mies
telius su "kromais" vaikštinėjo, 
Stelmokų, kaip ir Račiūnų — 

dailias karietas ir prastus ve
žimus dirbo, Girnių — girnas 
kalė, Kapočių — numirėliams 
duobes ar šiaip griovius kasė, o 
Babilių — kur nors kaimo ga
le susmukusioje trobelėje gyve
no. 

A. Sabaliauskas (ii Šimtas 
kalbos mįslių). 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAUS 

IR 
VINCAS BRIZGTS 

Teisių daktarai 
24M Vf. Stih Street, Cbiaco, • 

Visi toL 778-8000 
VaJandoa pagal sitatUtrin* 

JOGAILOS VARDAS 
Jogaila pasiliko Lenkijos ka

raliumi, nusipelnė Lenkijai ir su 
silaukė didžiausios lenkų pagar
bos. Reikia pastebėti, kad lietu
viai šiam savo tautiečiui nedėjo 
ir nededa aukštos pagarbos au
reolės. Lietuvoje buvo ir yra 
daug vyrų, turinčių Mindaugo, 
Gedimino, Kęstučio, Vytauto ir 
kitų, net nežymių kunigaikščių 
•— Daumanto, Liubarto ar Vai
doto — vardus, tačiau neatsi
rado tėvų, kurie savo sūnums 
būtų davę Jogailos vardą. O to
dėl, kad Jogaila kaltas dėl savo 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medkal Building). Tet. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vat. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

2oitnių procesija ateitininkų stovykloje 
su akordeonu) 

Giesmėms vadovavo muzikas Faustas Strolia (eina eisenos! 
Nuotr. Rūtoe Muiaoytesi 

AR KALBATE LIETUVIŠKAI? 
(lithuanian for beginners) 

L RlNKONAS 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR, EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

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

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Bd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5 1 8 1 1 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pajcal susitarimą 

^ 

Jstaigos 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 Sešt 

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą. Pirm., antr., treč 
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DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
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2618 W 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta trec. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel HE 4 2123. namų GI 8-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad . ketv. ir penktad. 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586-3166: namų 3*1-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

2 -7 ) šeštadieniais pagal susitarimą. 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes 

jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems 

prieinamos. 



Prezidentiniai kandidatai 

DEMOKRATINĖJE SANTVARKOJE 
Prezidentiniais rinkimais 

yra susirūpinę ne tik amerikie
čiai balsuotojai, bet taip pat ir 
Vakarų Europos visuomenė. Iš 
Europos spaudos ir žmonių 
nuotaikų galima daryti išva
dą, kad europiečiai daugiau 
;jra susirūpinę prezidentiniais 
rinkimais kaip patys ame
rikiečiai. Amerikiečiams svar
iau yra neprarasti gerovės, kuri 
kasdien visose srityse mažėja, 
•g europiečiams kasdien prieš 
ak is stovi komunistinės impe-
'rijos grėsmė, kuri yra daug 
;syarbesnė ir pavojingesnė kaip 
gyvybės praradimas. 
£ Awerika niekad savo krašte 
IRaro neturėjo ir nežino, ką reiš-
;kia po nakties atrasti kelių 
jšamtų tūkstančių gyventojų 
miestą visiškai sunaikintą. 
Amerikiečiai II pasaulinį karą 
.atsimena, kad tuo metu krau
tuvėse nebuvo galima gauti 
•cibulių ir kad gazolinas buvęs 
^aunormuotas. Gazoliną galima 
„buyo pirkti tik su kortelėmis. O 
.vokiečiai, iš griuvėsių atsi-
kuię, mato, kokioje būklėje yra 
Rytų Vokietija, ir jaučia komu-

-nistinį pavojų" iš Rytų. 
"Vakarų Europos akys visą 

laiką buvo nukreiptos į Ame
riką, kuri turėjo milžiniškus 
"ekonominius išteklius ir viso
kią karinę persvarą. Kai 
Amerikoje vis daugiau pra
dėjo irti drausmė, kai ji, netu
rėdama reguliarios kariuo
menės, negali nė savo interesų 
-epginti, tai Europoje atsirado 
didelis nusivylimas savo 
didžiuoju santarvininku ir 
globėju. Prezidento kalbomis ir 
pažadais- europiečiai prarado 
pasitikėjimą, ypač prarado 
pasitikėjimą amerikietiškos 
demokratijos santvarka, kur 
prezidentiniai kandidatai prieš 
visuomenę pristatomi kaip pa
žadų skelbėjai, vaidintojai, bet 
ne. kaip geri politikai ar vals
tybininkai. 

Europos politikų svarsty
muose ir spaudoje figūruoja tik 
du kandidatai — Jimmy 
Carter ir Ronald Reagan. 
Visuora«nei spauda juos 
pristato kaip labai prastus 
politikus. Hamburgo savait
raštis „Der Spiegei" rašo, kad 
Amerikos balsuotojai lapkričio 
4 d. turės pasirinkti iš dviejų 
blogybių mažesnę — Jimmy 
Carter ar Ronald Reagan. Esą, 

"vienas pasirodė nekompeten
tingas būti prezidentu, o kitas 
yra geras filmų aktorius, skel
biąs reikalą sugrįžti prie 
Amerikos, kokia ji niekad 
nebuvo, ir nepažįstąs šių laikų 
sunkių politinių problemų. Bal
suotojams duotos tik dvi gali-

-aybės, ir tokioje dilemoje, 
savaitraštis rašo, balsuotojai 
turi rinktis iš dviejų blogybių 
vieną. 

Laikraštis kaltina ne bal
suotojus ir kandidatus, bet 
pačią rinkiminę sistemą. Pir
miniai balsavimai trunka 
beveik pusę metų. Prasi
d e d a New H a m p s h i r e , 
Massachusetts ir Vermont 
valstijose, kurios sudaro tik 
tris Amerikos gyventojų pro-
centus. Ir čia gali iškilti visai 
nežinomas žmogus. Per keletą 
dienų gali pasirodyti kaip 
didelė kurios nors partijos 
žvaigždė. Tada šitie šiaurės 
rytų pirminiai rinkimai pagim
do fondams sutelkti kompa
niją už laimėtoją, nes pasi
sekimas lengvai patraukia 
pinigus. 

Negalimas yra dalykas, kad 
tarp 220 milijonų gyventojų 
Amer iko je n e b ū t ų gerų 
politikų, gerų valstybininkų ir 
stiprių kandidatų į preziden
tus. Jų yra, bet mūsų rin-
kgrunėje sistemoje jie turi 
patys pasirodyti. Kai pasi
rodo, ne visada jie gali iškilti. 
Dauguma balsų dar nepasako, 
kad kandidatas yra geriau
sias, kaip dauguma baisų 
nepasako, kurioje pusėje yra 

, tiesa. Daugeliui balsuotojų 
Amerikoje nerūpi krašto ger

ovė. Jie neklausia savęs, kaip 
inauguracinėje kalboje pre
zidentas Jack Kennedy yra 
sakęs, kiek ir ką aš kraštui 
turiu duoti, bet jie klausia, kiek 
aš iš to krašto turiu gauti. 

Taigi didžiuma balsuotojų 
nėra didieji patriotai. Mi
lijonai tinginių ir apsileidėlių 
laukia iš valdžios visokeriopos 
pašalpos. Jų galybė glūdi bal
suose. Todėl politiniai kan
didatai nesigaili jiems gražių 
žodžių ir dar gražesnių pažadų. 

* * * 

Mes visi esame liudininkai, 
kaip per paskut inius du 
dešimtmečius politikieriai 
Ameriką sugadino. Valdžios 
įstaigose dirba nepasiruošę, 
visai nekompetentingi žmonės. 
P r i e š d v i d e š i m t m e t ų 
Amerikos paštas buvo vienas 
iš geriausiųjų pasaulyje, o 
dabar visiškai nusigyveno. 
Patarnavimas kasdien blo
gėja, o pašto kainos vis auga. 
Darbo produkcija tokia bloga, 
kad visi ieško prekių iš užsie
nio. Pirma amerikiečiai juokus 
darė iš užrašo „made in 
Japan", o dabar didžioji 
Amerikos produkcija atlie
kama Japonijoje. Amerikoje 
padirbti žadintuvai laik
rodžiai dabar turi plastikinius 
ratukus. Taigi aišku, ko jie 
verti. Kitą metą išeis į apyvar
tą vienas centas ne iš vario, bet 
iš plastikos, o neseniai doleris 
buvo padengtas auksu. O kas 
išrado ir vykdo nesąmonę, ar 
ne politikieriai, kad vaikai į 
mokyklą turi būti vežiojami už 
keliolikos mylių, kai mokykla 
yra čia pat prie namų? Tai 
nesąmonei federalinė valdžia 
išleidžia bilijonus dolerių. 

Tokioje demokratijoje pre
zidentinis kandidatas, norė
damas patekti į Baltuosius 
rūmus Washingtone, p i r^a 
turi svarstyti ne kaip kraštui 
padėti, bet kaip prabilti į 
mases, kurios apie politiką 
nieko neišmano. Kad praeitų 
per pirminius rinkimus, reikia 
jam sugalvoti daug pažadų ir 
paskelbti patrauklų šūkį, kaip 
savo rinkiminės kampanijos 
moto. 

Ronald Reagan išėjo su 
šūkiu, kad amerikiečiai nepra
rado pasitikėjimo savimi, bet 
prarado pasitikėjimą valdžia. 
Žinoma, taiklus šūkis prieš 
Carterio vyriausybę. Jimmy 
Carteri8, kaip rašo Amster
d a m o l a i k r a š t i s , , D e 
Volkskrant", 1976 laimėjo rin
kimus, nes pajėgė daugumą 
balsuotojų įtikinti, kad geriau
sias prezidentas tuo metu turi 
būti toks, kuris Washingtonui 
yra visai svetimas. Tada reikė
jo atstatyti prezidento autori
tetą ir juo pasitikėjimą. O 
dabar ir Ronald Reagan kalba 
apie pasitikėjimą valdžia. 

Kad ir kaip smarkiai Ed. 
Kennedy besistengtų orga
nizuoti savo šal ininkus, 
atrodo, kad Jimmy Carteris 
demokratų suvažiavime bus 
nominuotas prezidentiniu 
kandidatu. Reikės Carteriui 
pažadais įrodyti, kad ateinan
tieji ketveri metai bus geresni. 
Jam laimėti yra galimybės 
didelės iš partijos pusės, jei ji 
nebus suskaldyta ir apvilta 
nevykusia ir nesėkminga Car
terio vyriausybe. Demokratų 
partija turi du trečdalius visų 
balsuotojų. Klausimas, kiek 
demokratų pakryps į Reagano 
pusę , n o r ė d a m i a t k u r t i 
Ameriką stiprią ekonomiškai 
ir kariškai. Apie tai jis kalba ir 
kalbės. 

Mums Jimmy Carteris buvo 
geras. Nesigailėjo mums gra
žių žodžių ir pažadų. Jo sukel
tas sąjūdis dėl žmogaus teisių 
įgyvendinimo pasaulyje mūsų 
pavergtai tautai turi didelės 
reikšmės. Bet ir Reagan mums 
gali būti geras, jei tik mokė
sime prie jo prieiti. Daug ko 
mes negalime tikėtis. Svarbu 
kad mūsų byla Wasbingtone 
visą laiką būtų gyva. 

V. Rmš. 

TUTANHAMONO BRANGENYBĖS 
KELIAUJA 

Pirkėjų eilės prie mėsos produktų krautuvės Dancige, dabartinėje Lenkijoje 

LENKIJOS DIRBANČIŲJŲ LAIMĖJIMAI 
Partija ir vyriausybė nusileido dirbantiems 

Lenki jos d a r b i n i n k a i , 
nepakęsdami nepakel iamo 
Sovietų Sąjungos išnaudo
jimo, jau nuo 1953 m. ne vieną 
kartą, kraujo ir kančių bei 
įkalinimų keliu žygiuodami, 
sugebėdavo pagerinti savo 
skurdžią būklę. 

Kaip rašoma „Boston Sun-
day Globė" VII.27 straipsnyje, 
Lenkijos dirbantieji streikavo 
apie tris savaites. Atrodo, kad 
šie streikai šiek tiek atslūgo. 
Mat, kaip rašma Vakarų Euro
pos laikraščiuose, Lenkijos 
vyriausybė privalėjusi nusi
leisti darbininkų reikalavi
mams. Esą šie darbo mašinos 
sutrukdymai parodo socialius 
nesutarimus, kurie paliečia 
gana giliai visą Lenkijos val
dančiųjų klasę. 

Ūkinės negerovės 
Yra spėliojimų, kad Len

kijoje vykusių streikų atšau
kimas galįs reikšti jėgų pusiau-
svyros p a s i k e i t i m ą : iš 
komunistų partijos, ji perei
sianti dirbantiesiems. Mat, 
darbininkai organizuojasi į 
nepriklausomas profesines są
jungas. Tikima, kad Lenkijos 
bėdos esančios panašios į ben
drą ūkinę krizę Comecomo 
kraštuose Sovietų bloke, Mask
vos diriguojamame. 

Paryžiaus dienraštis „Le 
Monde" VII.20 pranešė, kad 
Lenkijos pramonės centras, 
Liublinas, buvęs susisiekimo 
darbininkų paral ižuotas . 
Vienas Lenkų savigynos komi
teto narys minėto dienraščio 
bendradarbiui pareiškė, kad 
septyniolika mieste esančių, 
stambių įmonių streikavo. Visi 
miesto gyventoj ai taip pat rėmė 
streikuojančius. „Le Monde" 
nuomone, darbininkų veiks
mai Liubline be jokios abejo
nės yra patys rimčiausi išpuo-

BR. AUŠROTAS 

liai prieš centrinę vyriausybę 
nuo to laiko, kai dirbantieji 
stojo kovon už savo teises Len
kijoje. 

P a r t i j a g ras ina 
Minėtas dienraštis toliau ra

šo, kad Lenkijos KP Politinis 
biuras, reaguodamas į Liub
line vykusius dirbančiųjų strei
kus, išleido iškilmingą atsišau
kimą, kad darbininkai sugrįžtų 
į įmones. Pagal „Le Monde" šis 
atsišaukimas skambėjęs lyg 
šveln ia i pr idengtas gra
sinimas, primindamas, kad kiti 
komunistų bloko kraštai, o ypa
tingai Sovietų Sąjunga nepri
taria streikams. Politbiuro re
daktoriai teigė, jog streikai galį 
sukelti nerimą Lenkijos „drau
gų" tarpe. 

B r i t a i komentuoja 
Britų savaitraštis „Tbe Eko-

nomist", ryšium su Lenkijoje 
vykusiais streikais, rašė, kad, 
nežiūrint stipraus ir triukš
mingo vėjo iš Politbiuro stoties, 
darbininkai privertė vyriau
sybę vykdyti tai, ko ji visai 
nenorėjusi. Mat, visas reikalas 
lietęs mėsos kainas. Varšuvos 
valdžia norėjusi sumažinti 2.5 
d o l . b i l i jonų s u b s i d i j a s , 
skiriamas krašto vartotojams. 
Šį sumažinimą norėta įvyk
dyti, pakeliant mėsos ir jos pro
duktų kainas. Tačiau, vyriau
s y b ė n e n o r ė j u s i p a k e l t i 
dirbančiųjų atlyginmų. Esą 
algų pakėlimas būtų inflia
cijos skatinimas. 

Sakoma, kad mėsai skiria
moji vyr iausybės pa rama 
sudaro sunkią finansinę naštą. 
Mat Lenkija pasiskolinusi iš 
užsienio apie 20 bilijonų dol. 

„The Ekonomist" toliau rašo. 
kad gyventojai buvę įspėti apie 

krašto sunkią ūkinę būklę ir, 
kad dėl to dar daugiau prekių 
teks išvežti į užsienį; tai reiš
kia, kad Lenkijos maisto krau
tuvėse ir vėl truks būtiniausių 
produktų. 

Ką daryti? 
Darbininkų laimėjimai, 

pakėlus jų atlyginimus net 15%, 
neišsprendė nei ūkiškų, nei 
politinių problemų. „The Eko
nomist" rašo, kad naujasis 
Lenkijos min. pirm. Edward 
Bebiuč, linkęs lenkams atvirai 
pasakyti, kokios bėdos slegia 
kraštą. Atvirumas gal nu
teiktų gyventojus šiek tiek pri
veržti diržus. KP galva Edward 
Gierek ir kiti aukštieji par
tiečiai bijo tokio atvirumo. „O 
kodėl tokią velniavą sukūrėte, 
ponai komunistai?" gali jų 
paklausti visa liaudis. O, ką jie 
galėtų atsakyti? Negi prisi
pažintų, kad Lenkija dar ir 
dabar moka „geriausiam drau
gui" II-jo pas karo reparacijas. 

Laimėta, bet... 
Minėtas savaitraštis rašo, 

kad lenkų darbininkai laimėjo 
mažą, bet svarbią pergalę prieš 
komunistinę vyriausybę. Jos 
atgarsiai gali būti išgirsti ir 
kitose Sovietų imperijos 
vietose. Jie laimėjo ne vien tik 
finansinį — algų pakėlimą, bet 
ir svarbų politinį, ligi šiol tame 
pasaulyje nežinomą užtik
rinimą, jog jų įmonių oficialūs 
atstovai nebus suimti. Nuosta
biausia, kad pastarųjų streikų 
metu Lenkijoje, į įmones 
nebuvo atsiųsta policija. „The 
Ekonomist" baigia, kad 
vyriausybė buvusi priversta 
derėtis tiesiog su streikuo
jančių atstovais, aplenkdama 
KP kontroliuojamas profe
sines sąjungas. Jeigu neįvyks 
kitas sprogimas, tad valdžiai 

Tutanchamono paroda, ap
lankius Paryžių, Londoną, Ber
lyną, vyksta iki spalio 19 
d. su savo 55 meno kūriniais iš 
Egipto karaliaus kapo Koelno 
miesto muziejuje. Iš čia numa
tyta vykti į Muencheną (XI. 14 
— 1981.11; ld.), Hanoverį (11.13 
— IV.20) ir Hamburgą (V.15 -
VII.5). Bet ar numatytos paro
dos tikrai įvyks, dar klau
simas, nes Berlyne, kur Tutan
chamono parodą aplankė 
600.000 lankytojų, viena iš jo 
brangenybių — deivė Selket — 
buvo apgadintą, statant ją po 
stiklo kupolu. 

Dėl to Egipto parlamente yra 
įteiktas naujas įstatymo pro
jektas uždrausti meno kūri
nius skolinti užsieniui. Kam jie 
įdomūs pamatyti, tegu atvyks
ta pažiūrėti į Kairo muziejų. 
Šis įstatymo projektas nori, 
kad numatyta paroda Muen-
chene, Hanoveryje ir Ham
burge būtų nutraukta. Tačiau 
tikimasi, kad tai nebus nutar
ta, nes prezidentas Sadat nori 
palaikyti draugystę su Bonnos 
respublika ir čia Tutan-
chamon yra puikus amba
sadorius. Koeln tikisi sulaukti 
milijoną parodos lankytojų ir 
tam milijoniniam lankytojui 
prižadėta nemokama kelionė į 
Egiptą. 

Tutanchamono kapo rūsyje 
buvo ras-ta 55 kūriniai ir dau
giau kaip 5000 daiktų. Tai 
karaliaus sostas, sudedamoji 
kėdė, suolas iš akacijos me
džio, vazos alyvai laikyti ir 
taurelės iš alebasto, dėžutės su 
inkrustacijomis, variniai tri
mitai, puošnus šaunamasis 
lankas, sidabruota granato 
medžio vaza obuoliams lai
kyti, auksinė kobra, kuri sau
gojo įėjimą į rūsį, auksinė laz
da, auksinis skeptras, auksinis 
durklas su auksine makštim, 
statulėlės iš kedro ir juod
medžio, žaislinis laivelis, die
vo Anubio atvaizdas ir t.t. Be 
to karaliaus Tuto iš masyvinio 
aukso 11 kg. svorio kaukė, pa
puošta brangakmeniais ir 

gali tekti ir toliau eiti šiuo keliu. 
O, tai jau būtų pastebimas 
plyšys vienalytės visagalin
čios partijos struktūroje. 

Žinoma tokios „The Ekono
mist" prielaidos tėra tik savęs 
pačio apgaudinėjimas. Tačiau 
tenka sutikti, kad pirmą kartą 
pokario istorijoje ten, kur 
laikomos „draugiškos" Sovietų 
karinės įgulos, jog Lenkijos 
darbininkai būtų tiek daug 
laimėję, o ypač apgindami nuo 
suėmimo savo įgaliotinius. 

Tik kaip ilgai tie asmenys 
bus laisvi? Ar tik jie nežus ko
kioje „nenumatytoje" nelaimė-
je? 

stiklu. Ši kaukė buvo rasta gra
be, uždėta ant mumijos. 

Tutanchamono rūsį atrado 
lordas Camarvan ir Hovvard 
Carter 1922 m. lapkričio 4 d. 
Ramseso VI mauzolėjuje. Tai 
buvo vienas iš didžiausių visų 
laikų archeologinių atradimų: 
XVIII-os dinastijos faraono 
neišplėštas rūsys XIII šimt
mety pr. Kr. Tutanchamonui 
mirus, netrukus į Ramzeso 
mauzoliejų buvo įsibrovę va
gys, bet rūsio po mauzoliejum 
jie nerado. Brangenybės ir me
no kūriniai, kurie čia buvo 
atrasti turi neįkainuojamą ver
tę. 

Tutanchamono amžinas 
poilsis buvo sutrukdytas, bet 
mokslas paveldėjo nuovoką 
apie Senojo Egipto kultūros ly
gį dar prieš tą laiką, kada Mo
zė išvedė iš Egipto izraelitus — 
vergus. Jeruzalė — Palestinos 
sostinė — tik apie 100 metų 
prieš Kristaus — Dovydo ir 
Saliamono karaliavimo laikus 
— pasiekė panašų kultūros ly
gį 

Bet ir istoriškai tas Tutan
chamonas yra įdomus. J i s bu
vo Echnatono ir Nefertiti vai
k a i t i s , jo mot ina buvo 
Maetaton, Echnatono duktė. 
Faraonas Echnatonas (1352 — 
1336) pradėjo karal iaut i 
Amenophiso IV vardu, ir 
pastatė Tėbuose didelę saulės 
šventyklą. Jis pavedė Aman-
noje, tarp Thebu ir Nilo deltos, 
statyti naują miestą su šven
tyklomis ir pilimis "dienos 
šviesos" dievo Atono garbei. 
Jis pakeitė savo vardą į Ech-
naton ir jo vaikai buvo pašvęs
ti saulės dievui Re. Jo sūnus 
vadinosi Tut-anch-Aton. 

Echnatonui mirus, jo sostą 
paveldėjo jo dukra, o po jos vai
kaitis Semenchakrre, kuris mi
rė 20 metų amžiaus. Tada į sos
tą įžengė 8 m. amžiaus Tut. • 
Per pirmą savo valdymo metą 
jis pasivadino Tutanchamo
nu, buvo apvesdintas su 15-20 
metų amžiaus pussesere 
Anchesenpa-aton ir mirė 17 
metų amžiaus. Nežinoma, ar jo 
sužeistas kaušas rodo natū
ralią ar smurto mirtį. Tačiau 
Egiptas buvo jam dėkingas, 
kad jo amžinam poilsiui pa
ruošė taip turtingą ir meniš-
kapą. 

A. Tenisonas 

— Lenkijos radijo fonotekoje su
kaupta 13.000 garso efektų, įrašy
tų į magnetofono juostą. Cia gali
ma išgirsti vėjo kaukimą Evereste, 
širdies plakimą, Londono uosto ir 
rytietiško turgaus triukšmą, links
mą ir liūdną karvės mūkimą, ves
tuvinį vėžlio šūksnį. 

ANTRAS 
PASAULIS 

ALOYZAS BARONAS 

(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano) 
v 
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Moterys 

žemės vertybes ir lietuviškai nesuprantanti moteris 
nežinojo, ar jai tos dangiškos pilys bus nupirktos ar 
jie jas nori gauti iš jos. Bet visi pirkimai baigdavosi 
gėrimų pirkimu ir tos transakcijos vykdavo be jokių 
advokatų, raštų ir kitos nereikalingos, dorą žmogų 
apsunkinančios, biurokratijos. 

Istorijai paryškinti, tenka paaiškinti, kad netoli 
gyveno lenkė. Ta pati kurios sūnaus automobilį 
sukūlė nuo šunies bėgdamas buvęs lentpiūvininkas. 
Keliuose lenkės namuose gyveno ir lietuvių. Senė 
buvo pamaldi ir dažnai lietuvių bažnyčioje 
klūpėdavo ir labai tankiai krutindavo lūpas. Vieno, 
pas Tarną kartais užsukančio vilniečio, tobulo lenkų 
nekentėjo, nuomone, ji ten nesimeldė, bet keikė, jei 
ne lietuvius, tai savo kaimynus ar priešus. Žiūrint į 
tas jos milžiniku greičiu judančias lūpas, gal ir 

reiktų juos iškelti. 
Jos vyras neseniai mirė širdies smūgiu. Buvo 

geras žmogus, riebokas, tiesiog priešingas savo 
sudžiūvusiai žmonai, bet stiklą tai jau mėgo, kaip ir 
jo žmona, du sūnūs ir net jauniausioji, žalia liepelė 
dukrelė. Senoji lenkė tėvą spausdavo, pati rinkdavo 

Kad būtume teisingi, turime konstatuoti nelabai galima buvo tuo kiek patikėti, bet šiaip jos nuopelnų 
malonų faktą, kad antrame pasaulyje nebuvo daug net ir lietuvybei negalime paneigti. Priešingai, net ir 
moterų. Galima sakyti, kad jų ten visai nebuvo, ir tai 
buvo tragiškoji šio pasaulio pusė.Dėl jų ir Kaziukas 
prarado tada savo kelnes ir taip pat buvo dėl šio 
gyvybinio nepritekliaus kitų nemalonumų. Bet jei 
pasitaikydavo kada į šią šauniąją Tarno įstaigą 
kokiai užklysti, tai, lyg saulės šviesoje, visi nu
švisdavo, suspindėdavo buteliai, žmonės. Tarnas tai nuomas ir turtingam lenkui ne taip jau lengva buvo 
gerai suprato ir kartais surasdavo už baro pabūti su pinigais. Tiesiog buvo daug sunkiau, negu kokiam 
moterį-

Bet pasitaikydavo, kad ateidavo moterų ir į 
pačią Tarno būstinę ir dažniausia tokiai viešniai visi 
išpažindavo savo milžinišką meilę ir žadėdavo 
dvarus, čia pat užrašinėdami gėrimus į Tarno 
garbingąjį romaną, kurio kiekvienas puslapis 
kainavo dešimtis dolerių. Atėjusiai viešniai 
žadėdavo didelius turtus, bet riboti kalbos 
galimumai kartais supainiodavo šios varganos sigaivinti? 

Šniūrui, viršilai ar kitiems laisviems vargšams, 
neturintiems nei vaikų, nei namų ir juo labiau taip 
viską spaudžiančių žmonių. Lenkui pinigų vis trūko, 
todėl jis pas gausius savo nuomininkus eidavo 
vandens vamzdžių ar čiaupų patikrinti. Esą didelė 
bila atėjo už vandenį, gal kur nors vamzdis 
prakiuręs. O kai patikrina, tada jau sako: 

Na, viskas atrodo gerai. Gal turite kuo at-

Nuomininkas tais laikais, kai labai butų trūko, 
gerbė namų savininką daug labiau negu šiais 
laikais, kada žmonės dar labiau ištvirko. Nudžiugęs 
nuomininkas, kad visi vamzdžiai tvarkoj, kad niekur 
nelaša, kad jis niekur dievui namų savininkui 
nenusikalto, įpildavo į stiklinę su soda net keletą 
stikliukų, kad stipriau laikytųsi vamzdžiai ir 
Šeimininkas. Iš čia namų savininkas eidavo kitur 
čiaupų tikrinti ir viskas vykdavo skalndžiai, ir 
namai stovėjo tvirtai. Jei jau griūdavo kartais, tai 
šeimininkas, bet čia nuomininkai nieko dėti. Bet, 
žinoma, jis vėl prisikeldavo ir visa ši techniškoji 
procedūra vyko labai tobulai, kol vieną kartą lenkas 
griuvo ir nebeatsikėlė. 

Suprantama, šitas dalykas nebepataisomas, 
todėl nėra čia ko per daug verkti ar net dūsauti. 
Senės lenkės sūnūs taip pat buvo mėgėjai, bet jie 
namų tikrinti nėjo, naujajai, jau čia gimusiai 
generacijai tai nelabai bederėjo. Jie, iš namų 
išeidami ir vėl į juos grįždami, spaudė iš senės 
pinigus, kaip ir tinka vaikams. Senė ir duodavo ir vėl 
neduodavo ir visi šie dalykai ją, tur būt, varė į 
bažnyčią, kur ji su įniršiu krutindavo lūpas, 
pykdydama ne taip jau labai pamaldų Vilniaus 
krašto lietuvį, ne kartą pas Tarną norėjusi pakelti 
mūšį už Vilnių. Bet dažniausiai nebūdavo priešų ir 
Vilniaus lietuviams atitekdavo be kraujo praliejimo. 

Bet už visus reikšmingiausia buvo lenkės 
dukrelė. Tikrai graži, didelio entuziazmo 
neparodžiusi mokslui, kuris gražiajai ir turtingų tėvų 
dukrelei ne tik nereikalingas, bet net kenksmingas. 
Mokslas gali grožiui pakenkti, kas gi nori tapti kokia 
suvytusia mokslininke. 

_ _ _ _ ( B u s daugiau) 



Baltinote, Md.' 

BAISIOJO BIRŽELIO PRIMINIMAS FESTIVALY 
IR ORO BANGOMIS 

Lietuvių vaidas amerikiečių spaudoje 
JUOZAS GAILA 

Baltimorėje Birželio minėjimai 
nėra ruošiami, bet to mėnesio 
įvykiai neapeinami tylomis. Pap
rastai birželio pradžioje miesto 
centre vyksta lietuviu festivalis, 
kuriame, kiek festivalio aplinky
bės leidžia, ypač atidarymo iškil
mėse dalyvaujant miesto ir valsti
jos valdžios pareigūnams, prime
namos vykusios lietuviu deporta
cijos į Sibirą, gi šv. Alfonso lie
tuvių parapijos bažnyčioje laiko
mos mišios už žuvusius ir ištrem
tuosius. Baltimorės lietuvių radi
jo valandėlė taip pat stengiasi tą 
nelaimingą sukaktį atžymėti ra
dijo bangomis. Šįmet net tris sek
madienius iš eilės per radijo va
landėlę buvo perduotos specia
lios programos. Įdomiausia, kad 
viena jų paruošta Kalifornijoje, 
kita Floridoje ir trečioji kaimy
ninėje Filadelfijoje. -Birželio ld. 
klausytojai išgirdo Oną ir Eleną 
Blandytes su dainos ir žo
džio montažu. Nors šis seserų 
Blandyčiu montažas buvo atlik
tas šių metų pradžioje, mirusiųjų 
minėjime Juno Beach, Floridoje, 
bet montažą, įrašytą magnetofo 

bėgėlių organizacijos atstovai 
Baltimorėje, sakė išklausę prog
ramą, buvę nepaprastai sujaudin 
ti ir siūlė kubiečių paramą lietu
viams, jei pastarieji ruoštų poli
tines demonstracijas ar ką nors 
panašaus. Iš tikro LB krašto val
dyba ruošia šias programas ne 
lietuviškoms radijo valandėlėms, 
bet norėdama, kad joms būtų 
gautas laikas, kaip "public ser-
vice" ir pasiektų platesnius ame
rikiečių klausytojų skaičius. Deja, 
Baltimorėje niekas tuo nesirūpi
na, tad lietuviškoji radijo valan
dėlė, kuri yra dvikalbė ir, atrodo, 
klausoma ir kitų "etnikų", panau 
doja šias LB programas. Faktai 
rodo, kad su gerais rezultatais. 
Pavyzdžiui, pernai LB apylinkės 
valdybai pradėjus telegramų va
jų į Baltuosius rūmus lietuvių po
litinių kalinių reikalu ir paskel
bus per Baltimorės lietuvių radijo 
valandėlę, pirmieji su auka tele
gramų išlaidoms padengti atsi
liepė... vokietis ir italė. 

Lietuviai amerikiečių spaudoje. 

no juostelėje, į Baltimorę atvežė 
dažnai iš Floridos atvažiuojąs I pnemiesčių 
judrusis Jonas Jakubauskas. Muzi' d a ž r - : r r ~ a s 

kinėje daly solistė Ona Blandytė 
— Jameikienė išpildė Gruodžio, 
Kavecko, Čaikovskio, Dameraus 
ko ir Budriūno kūrinius, o Elena 
Blandytė perdavė Brazdžionio ir 
Pūkelevičiūtės kūrybą. Prieš ke
letą metų teko dalyvauti Vasario 
16-sios minėjime Juno Beach, 
kur programą atliko Blandytes, 
ir buvau sužavėtas jų pasirody
mu, bet ši radijo bangomis per
duota jų programa, ypač B. Pūke 

Lietuvių vardas Baltimorės ir 
laikraščiuose gana 

Ten rasime 
straipsnių apie tris lietuvius įvai
rių rūšių alaus ragautojus, rasi
me nuotraukų ir lietuviškų mar
gučių, kuriuos marginti mokoma 
kažkokioj, lietuviams negirdėtoj 
episkopalų bažnyčioj užmiesty, 
Elkridge; rasime ilgą aprašymą 
apie pirmą moterį, prieš 52 me
tus įstojusią į Marylando medici
nos mokyklą. Tai daktarė Byruth 
Lenson - Lambros, o kad ji lie
tuvių kilmės, galima spręsti iš to, 

levičiutės "Paskutinis Birželis", iš- įkad V straipsny mini savo tetą dr. 
spaudė ašaras ne tik man, b e t , | J o h a n n a Z*1™* ^un baigė Bal-
kiek girdėjau, ir kitiems klausyto- * • » * ^ l ° t e r w mfdlcmos

 J
m o " .•-_. Ikyklą 1895 m., o dantų gydyto-

į jas a.a. ur. Zelvis, taip pat tos pa-
Bi^clio 8 d. ir 15 d. Baltimo- j cįos giminės, buvo gerai žinomas, 

rės radijo valandėlė transliavo '• į^įp šviesus Amerikos lietuvis. 
LB krašto valdybos iniciatyva i Jei lietuvaitės buvo pirmūnės šio 
paruoštas anglų kalba progra^ 
mas. Pirmoji įkalbėta Kalifomi 
joje gyvenančio Antano Mažei
kos. Šis ankstyvosios išeivijos ats-

šimtmečio pradžioje, tai neatsi
lieka jos ir šiandien. Štai "Ho-
ward County Times" didžiule 
nuotrauka Rūtus Siaurusaitytės, 

tovas, gyvendamas Nevv Jersey į laimėjusios stipendiją į Baltimo 
valstijoje, artimai bendradarbia-Į r e s Notre Dame college. Ji yra 
vo su LB krašto valdyba Simo> pirmoji mergaitė iš šios vietovės, 
Kudirkos laisvinimo akcijoje, bū
damas vienas tos akcijos pradi
ninku, o dabar gyvendamas Ka
lifornijoje dažnai talkina LB pa
ruošdamas Vasario 16-tosios ir 
Baisiojo birželio minėjimą prog
ramas anglų kalba, pritaikytas 
radijo transliacijai. Savo laiku 
Antanas Mažeika kartu su Gab
rielium Mironu Filadelfijoje bu
vo įsteigę radijo valandėlę, pava
dinta "Voice of the Amber 
Coast". Tai buvo aukšto lygio, 
daugiau politinio pobūdžio, paį
vairinama lietuviška muzika, a-
merikiečiams klausytojams skir
ta radijo valandėlė, ji ilgai išsi
laikyti riegalėjo, nes mažai Fila
delfijos lietuvių kolonijai dviejų 
radijo programų išlaikymas gal 
buvo ir per didelė našta, tad nu
kentėjo angliškoji, gi steigėjų as
meniniai ištekliai irgi buvo ribo
ti, ir taip gintaro kranto balsas 
nutilo. Šiandieną, kai girdime 
Antaną Mažeiką per Baltimorės 
radiją, negalima abejoti, kad tai 
ne profesionalo paruošta ir įkal
bėta programa. Perdavimas aiš
kus, o klausytojas supažindina
mas su birželio nelemtais įvy
kiais Lietuvoje ir Lietuvos trage
dija sugretinama su dabartiniais 
{vykiais Afganistane. 

Antroje LB programoje, pa
ruoštoj ir įkalbėtoj Rimos ir Gab
rieliaus Mironų iš Filadelfijos, 
taip pat atpasakota Lietuvos tra
gedija, tačiau su žymesniu emo
ciniu atspalviu, pacituojant ne 
tik faktus, bet iškeliant ištrem
tųjų ir visos pavergtos tautos kan 
čias ir pergyvenimus. Po šios 
programos transliacijos į Lietu
vių namus paskambino Kubos pa

gavusi stipendiją už krepšinį ir 
pagal 5 ' ?-ipsnį, sporto žinovų lai
koma geriausia šio pakraščio 
krepšinio puolike. Prieš kiek lai
ko buvo rašyta ir apie jos brolį 
Viktorą, žaidžiantį krepšinį at

sarginiu savo mokyklos rinktinė
je. Straipsnyje iškeltas jo užsis
pyrimas, kantrybė ir pastangos 
norint tapti pirmaeiliu žaidėju. 
Baltimorės dienrašty "The Eve-
ning Sun" pusė puslapio skirta 
amerikietiškojo futbolo žaidėjui 
Dan Kedrą. Jis 23 metų, baigęs 
Virginijos universitetą, blondi
nas ir lietuvis. Jo didžiausias troš
kimas tapti profesionalu žaidėju 
tokiu, kokiu buvo kitas lietuvis 
— John Unitas (Jonaitis), ir 
eventualiai "...become the NFL's 
second great Lithuanian ąuarter-
back", taip baigiamas straipsnis. 
Minint sportininkus, tektų pažy
mėti, kad Marylande garsėja lie
tuvių kilmės plaukikas (motina 

—Amerikos lietuvė D. Kunigo-
nytė) Ron Maddox, laimėjęs vi
są eilę atžymėjimų, plaukiąs už 
Baltimorės Loyola aukštesniąją 
mokyklą, kuri pirmaujanti visoje 
Amerikoje. 

Deja, ne visada džiaugsmą su
kelia rastas lietuvio vardas laik
rašty. Pemai mus baltimoriečius 
sukrėtė žinia apie jauno, gabaus, 
medicinos studento Alan Paul 
Trimako nužudymą, kurį įvykdė 
juodukai apiplėšimo tikslu. Balti 
morės spaudoje daug apie tai ir 
apie pačią bylą buvo rašoma. Ne 
pažinojome to jaunuolio, nesilan
kė jis mūsų renginiuose ir net ne
žinojome, kad lietuvis iš Cleve-
lando čia studijuoja, tačiau pa
skaitę apie jo tragišką mirtį, pa
jutome skausmą, kuris tejunta
mas tik netekus artimo. 

Daugiausia apie lietuvius ra
šoma ryšium su Baltimorės mies
to centre ruošiamu lietuvių fes
tivaliu. Maloni staigmena buvo 
birželio 18 d. puikus Peter Kum
pa straipsnis "The Evening Sun" 
dienrašty, pavadintas: "Lietuvių 
kalba senesnė kaip lotynų" ir bir
želio 22 d. serijoje straipsnių apie 
Baltimorės radijo programas iš
skirtinas pasikalbėjimas su lietu
vių radijo valandėlės vadovu Al
bertu Juškum, kas jau buvo ap
rašyta "Drauge". Ta pačia proga 
tektų atkreipti dėmesį į ukrainie 
čių išleistą knygą anglų kalba, 
pavadinta "The Ukrainians of 
Maryland". Tai stambi, 519 pu
slapių knyga, suredaguota redak
cinio kolektyvo ir išleista Ukrai
niečių Švietimo draugijos Mary
lande. Leidinio įžangoje išreiš
kiamas dėkingumas eilei istorikų 
ir archyvininkų už mokslinę tal
ką ir taip pat kun. Kazimierui 
Pugevičiui, Amerikos Lietuvių 
Katalikų tarnybos direktoriui 
(taip jis tituluojamas knygoje. J. 
G.) už jo suteiktą padrąsinimą 
knygos planavimo stadijoje ir pa
brėžiama, kad jo išvykimas iš 
Baltimorės į New Yorką paliko 
spragą Marylando etniniame ju
dėjime. Padėka taip pat reiškia
ma ir redaktorių žmonoms, tarp 
kurių minima lenkų - lietuvių kil

mės Wanda Gregorius. Knygoje 
palyginti daug vietos skiriama 
lietuviams, ir istoriniai lietuvių 
— ukrainiečių santykiai aprašo
mi gana objektyviai. Teigia
ma, kad Lietuvos Federacijoje uk
rainiečiai jautėsi esą savo na
muose, lygūs tarp lygių, bet Lie
tuvai nusilpus ir susijungus su 
Lenkija, jie lenkų buvo paversti 
antros klasės piliečiais ir neteko 
ne tik savo turėtų teisių* bet ne
retai ir bažnyčių. 

Apie Žalgirio mūšį rašoma, 
kad ten Vytaut?s (Vitovt) su Jo
gailos pagalba .~umušė kryžiuo
čius. Lietuvos sostinė visur rašo
ma "Vilnius", bet ne Wilna. Lie
tuvių vardas dažnai minimas 
skyriuose apie ukrainiečių emi
graciją ir jų kūrimąsi Amerikoje. 
Aprašomas princas Demetrius 
Gallitzih, kuris buvo pirmasis ku
nigas, baigęs teologijos mokslus 
Amerikoje, įšventintas 1795 ir vė
liau už apaštalavimą Marylande 
ir Pennsylvanijoje pavadintas 
"Allegheny apaštalu", kur yra 
ir miestelis Gallitzin. Įdomu, 
kad pagal šią knygą, kur. D. 

UŽ DVASINĮ 
ATSINAUJINIMĄ 

Rimini, Italija, —- "Jūs būsi
te mano liudytojai", — šia te
ma Rimini mieste įvyko pasau
liečių sąjūdžio už dvasinį atsi
naujinimą narių suvažiavimas. 
Sąjūdis jau turi visame pasau
lyje daugiau negu vieną milijo-

je Bažnyčioje tas dvasines ver
tybes, kurias paveldėjo iš Kris
taus apaštalų ir kuriomis gyve
no pirmųjų krikščionybės laikų 
religinės bendruomenės. 

— Jei tu nustosi lankęs baž
nyčią, velnias tave pradės lan
kyti. 

Plakatas šalia 75 greitkelio 
Georgia valstijoje 

Lemke teigęs, jog Demetrius Gal-; DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. rugpjūčio mėn. 14 d. 
litzin galėjęs būti Lietuvos karą-. *™"™™™———— 
liaus Gedimino palikuonis. Kny- Į 
goję randama ir daugiau lietuvių. 
Minimi teisėjas W. F. Laukaitis 
kaip D.P. įkurdinimo komisijos 
pirmininkas Marylande, kun. K. 
Pugevičius ir Kęstutis Cesonis 
kaip LB veikėjai, pavyzdžiu mi
nima Baltimorės lietuvių koloni
ją, kurią sudaro vos 750 šeimų, 
bet kurios leidžia savo vaikus į 
parapinę mokyklą išmokti lietu
vių kalbos, pabrėžiama, kad Si
mas Kudirka atvykęs į Baltimorę 
ir sutikęs ukrainiečius, pirmiau
sia jų klausė "kaip yra su Mo-
roz?" tuo laiku įkalintų ukrai
niečių istoriku. 

Gallitzino biografas kun. Peter'ną narių. Jie ugdo šiuolaikinė-

A. f A, 
IGNUI UŽGIRIUI mirus, 

jo dukrai BIRUTEI JASAITIENEI su ŠEIMA ir vi
siems kitiems velionio šeimos nariams bei gimi
nėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lietuviu Opera 
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Į LITHUANIAN NATIONAL COSTUMES . | 
f ANTANAS «ad ANASTASIA TAMOŠAITIS f 
| PubU»h-d by Utbuniaa FoDc Art lnatitute. = 
I Toronto, Cumh, 1979 * 
= Veikalas didelio, liuksusinio formato, 258 psl., gaustai ilius- S 

i truotas nuotraukomis, istoriniais ir Šiaip piešiniais, gera dalis • 
iliustracinės medžiagos spalvota. Knyga rimta moksline studija, s 

; Taip pat graži, vertinga dovana bent kokia proga. = 

I 
Knygos kaina sa persiuntimą — ST7 50 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4549 W. 63rd St., Chkap, IL 60629 | 
niiaoia gyventojai dar prideda $1.56 valstijos mokesčio. § 
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Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

''Mūsų Sparnai'' žurnalo redaktoriui 

A.f A. 
Kurt. inz. JOKOBUI KREGŽDEI 

mirus, liūdesio valandoje jo žmonai dr. VIKTORIJAI 
KREG2DEENEI, dukrai JONEI KREGŽDATTEI-ŠER-
NIENTJH su šeima, giminėms ir artimiesiems, žurnalo 
kolektyvui, bendradarbiams bei skaitytojams gilią ir nuo
širdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Liet. Ev. Reformatų Bažnyčios Kolegija, 
Liet. Ev. Reformatų Parapija Chicagoje 
"Mūsų Sparnai" žurnalo Vadovybė 

Ilgamečiui aktyviam klubo nariui 

A. f A. JOKŪBUI KREGŽDEI mirus, 
jo žmonai VIKTORIJAI ir dukrai JONEI su ŠEIMA nuo
širdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Biržėnų klubo 
Valdyba ir Nariai 

A f A. Gražinai-Sofijai Daukšienei 
Montrealyje, Kanadoje, mirus, jos vyrui buv. Lietuvos pa
siuntinybes Paryžiuje patarėjui adv. dr. STASIUI, dukrai 
DITAI su vyru, sūnui SAULIUI su šeima, seseriai DA
NUTEI SMILGEVIČIENEI su vyru ir šeima ir kitiems 
giminėms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

DANUTĖ IR STASYS BALIAI 
Grand Rapids, Michigan 

Mylimam, t ėvu i i r uošv iu i 

A. f A. IGNUI UŽGIRIUI mirus, 
Birutei ir Jonui Jasaičiams su šeima, kitiems giminėms ir 
artimiesiems, liūdesio prislėgtiems, reiškia nuoširdžią 
užuojautą 

J. Mackevičius, St. Vanagūnas 
F. SereicUcas, B. Andriukaitis 
K. Januška, G. Giedraitytė, K. Rožanskas 

A. **• 1 
IGNUI UŽGIRIUI mirus, | 

jo žmonai, sūnums, 
mai užuojautą reiski 

Viktorija Dirgėla 
Gina Andriukaitis 
Gražina Kasparaitis 
Saulius Kuprys 

dukterims ir visai šei-
a ir kartu liūdi 

Tomas Petkus 
Rimas Skorubskas 
S. Povilas žumbakis 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-0852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika Ŝ Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tet. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. L1TLAMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrjcinia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11028 Southvvest Highway, Palos Hills, ILL Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUAMCA AVE. Tel. YArds 7-U38-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S O HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th A**., CICERO. H.L. Tel. OLympic 2-1003 


