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KUN. A. GRAŽULIO 
PERSEKIOJIMAS 

(Tęsinys) 
1980 m. sausio 16 d. Prienų 

vykdomasis komitetas vėl rašo 
kun. A. Gražuliui įspėjimą: 

"Nežiūrint tai, kad 1979 m. 
rugsėjo 6 d. ir 1979 m. gruodžio 
5 d. Jūs buvote įspėtas, kad Prie
nų bažnyčioje religinėms apei
goms patarnauti yra naudojami 
mokyklinio amžiaus vaikai, 1980 
m. sausio 13 d. (sekmadienį) ry
tinėms pamaldoms patarnavo 13 
vaiky, vakarinėms — 6 vaikai. 

Įspėjame Jus, kad būtų imta
si priemonių prieš grubius Reli
ginių susivienijimų nuostatų 
pažeidinėjimas. 

Tuo pačiu dar kartą atkreipia
me Jūsų dėmesį į tai, kad minė
tą sekmadienį vakarinio pamoks
lo metu Jūs neleistinai puolėte!"' 
rajono vadovaujančius darbuoto č i j m nekliudome netikintiesiems! 

organizuoja vaikus giedoti chore, 
patarnauti Mišiose, dalyvauti 
procesijose, kad visą savo "ugnį 
nukreipia į mokslinę propagandą 
ir k t 

Mes pareiškiame, kad mūšy 
vikaras kun. A. Gražulis sąžinin 
gai atlieka kunigo pareigas ir rū 
pinasi, kad mūsų vaikai augtų 
dori ir tikintys žmonės. 

Prievartinis ateistinis auklėji
mas nieko gero Lietuvai nedavė 
o žalos labai daug. Reikėtų būti 
visai aklam, kad nematytume 
viso to ateistinio auklėjimo bro
ko, kaip antai, girtuokliaujan
čių paauglių, nepilnamečių nu 
sikaltėlių, vaikų kambarių įskai 
tininkų ir t. t. 

Mes, tikintieji, nors neprita
riame auklėjimui be Dievo, ta-

jus ( drg, drg, A. Budbergį, A. Bu 
žinskienę, K. Morkėną, A. Micką), 
šmeižėte auklėjimo principus ko 
munistų šeimose. Tai nesideri
na su samdomojo kulto tarno 
veikla religinėje bendruomenė
je". Pasirašė Vykdomojo komite 
to pirmininko pavaduotojas K. 
Morkvėnas. 

Lietuvos KP Centro Komitetui 
PROTESTAS 

Mes, žemiau pasirašę Prienų 
parapijos tikintieji, reiškiame pro
testą prieš mūsų kunigo Antano 
Gražulio persekiojimą. 

1980 m. sausio 8 d. Prienų ra
jono laikraštis "Naujas gyveni
mas" atspausdino rajono ateisti
nės tarybos pirmininko A. Matu
laičio piktą staipsnį: "Ko siekia 
vikaras Gražulis?" Straipsnyje 
mūsų kunigas kaltinamas, kad 

pagal savo įsitikinimus auklėti 
savo vaikus. Todėl mes norime 
kad ir bedieviai nekliudytų mums 
savo vaikus auklėti katalikiškai. 

Mes protestuojame, kad katali
kų tėvų vaikams po mokslo 
priedanga skiepijama visai ne
moksliška pasaulėžiūra. Ir kas 
skaudžiausia, kad tai daroma 
prievarta. 

Mes protestuojame prieš tokią 
"sąžinės laisvę", kur ateistai gali 
daryti ką nori, o tikintieji pa
versti antraeiliais paliečiais ir pa
motės vaikais. 

Mes reikalaujame palikti mus, 
mūsų tikinčiųjų vaikus ir mūsų 
vikarą kun. Antaną Gražulį ra
mybėje. 
1980 m. sausio mėn. 

Pasirašė 1026 Prienų 
parapijos tikintieji 

(Pabaiga) 

Plečiasi Lenkijos 
darbininkų streikas 

Lenkai reikalauja laisvų darbo unijų 

Neseniai Sovietų Sąjunga ištrėmė tris moteris, režimo priešininkes, žmogaus teisių kovotojas. Nuotraukoje — 
Tatjana Goričeva, rašytoja, filosofė, prisidėjusi prie slap tų laikraščių leidimo. Dešinėje — Natalija Malachovska-
ja, filologė, moterų slapto laikraštėlio redaktorė. Jos laikraštis ragino sovietų motinas ir žmonas protestuoti, kad 
jų vyrai ir vaikai siunčiami mirti į Afganistaną. 

Kodėl nukrito 
Carterio populiarumas 

Straussas pranašauja pergalę Carteriui 
New Yorkas. — Politiniai ko- jį indorsavo Apskričių Egzeku-

mentatoriai, pasibaigus demo- Į tyvų draugija, 
kratų partijos konvencijai, vie- | Klausiamas, kodėl prezidento 
ningai pabrėžia, kad prezidento populiarumas tiek nukrito, Straus 
Carterio pasisekimai, visiškas se- sas paaiškino, jog labai retai bet 
natoriaus Kennedžio planų su 
maišymas didele dalimi priklau
sė nuo jo perrinkimo komiteto 
pirmininko Roberto Strausso su
gebėjimų. Tai mandagus, šaltas, 
tačiau tvirtas politikas, sugebąs 
įtikinti net ir politinius priešus. 
Straussas, pasikalbėjime su Chris 
tian Science Monitor štabo na
riu Godfrey Sperling, pripažino, 
kad senatoriaus Kennedžio kan
didatūra prezidentui Carteriui 
gerokai pa'kenkė. Viešosios opi
nijos tyrimai parodė nepaprastą 
Carterio populiarumo nukritimą. 
Jis per paskutinius dvejis mėne
sius opinijos tyrimuose pasirodė 
dar blogiau už prezidentą Nixo-

ną Watergate skandalo laikais. 
Straussas paaiškino, jog tuo me
tu, kada prezidentas Carteris bu
vo užimtas valstybės reikalais, 
amerikiečiai nuo ryto iki vakaro 
klausėsi jo kritikų. Jį kritikavo, 
puolė ne tik respublikonai: Rea-
ganas, Bush, John Connally ar 
Howard Baker, bet ir patys demo 
kratai: sen. Kennedy ir Jerry 
Brown. Tas vyko ištisus mėne
sius televizijoj, spaudoj, per visus 
pirminius rinkimus. Tačiau, pri 
dėjo Straussas, Carterį palaikė tie 
amerikiečiai, kurie susiduria su 
kasdieniniais krašto rūpesčiais, 
kurie pažįsta problemas. Preziden 
tą Carterį rėmė miestų merai, 
valstijų gubernatorių dauguma, 

kuris Amerikos prezidentas turėjo 
tokias sunkias problemas vienu 
kartu. Prezidentui Carteriui teko 
tvarkytis su 125 nuoš. naftos kai
nų pakilimu. Kuriam kitam pre
zidentui teko pergyventi žiaurią 
Afganistano invaziją? Kam rei
kėjo susidurti su grupe neatsakin 
gų kriminalistų, kurie pagrobė 
įkaitus? Galima kalbėtis su Rusi
ja, nes ji turi valdžios struktūrą, 
tačiau Irane nieko nebuvo, nebu
vo su kuo derėtis. Nelengva prezi 
dentui buvo tvarkytis ir su savo 
broliuku, kurio jis negali kontro
liuoti, pareiškė Straussas. 

Strausso nuomone, reikalai pa 
sikeis, kai balsuotojai pradės ly
ginti du kandidatus: Reaganą ir 
Carterį. Jie pamatys, kad Carte
riui rūpi tie patys sunkumai, kaip 
ir visiems amerikiečiams. Jis juos 
pergyvena, jis turi tas pačias ver
tybes, kaip ir daugumas. Niekas 
Carterio nelygins su tobulybe, bet 
lygins su Reaganu. Balsuotojai 
kiekvienas klaus savęs: Kas būtų 
geriau man ir Amerikai: Reaga
nąs ar Carteris? Ir jie pasirinks 
Carterį, pasakė perrinkimo komi
teto pirmininkas Robertas Straus 
sa. 

Siūlo reformuoti 
olimpines žaidynes 
Chicago. — Dienraštis "Chica 

go Tribun?" vedamajame kalba 
apie pasibaigusią Olimpiadą ir 
sako, kad ten išdalinti medaliai 
sutepti afganų laisvės kovotojų 
krauju. Labai tinka, kad daugiau
sia tų medalių ir laimėjo Sovie 
tų Sąjunga. Dienraštis nurodo, 
kad jau kelios praeities olimpia
dos buvo suteptos. Miunchene 
1972 m. įvyko teroristų puolimas, 
Montrealio žaidynes boikotavo 
40 valstybių, Maskvos — boiko
tavo 60 valstybių. Yra ženklų, 
kad politika dominuos ir 1984 m. 
žaidynėse Los Angeles mieste. Lo-
giškiausias sprendimas būtų per
kelti olimpines žaidynes į pasto
vias neutralias vietas. Žiemos žai 
dynės siūloma ruošti Šveicarijoje, 
o vasaros — senovės Olimpiadų 
vietoje, prie Olimpo kalno Grai 
kijoįe. Laikraštis siūlo atsisakyti: 
vėliavų, himnų, tautinių uni
formų ir ciniško skirstymo atle
tų į mėgėjus ir profesionalus. Tik 
tada tos žaidynės taptų atleti
nės pažangos ir tarptautinio su
sipratimo šventėmis, rašo "Chi
cago Tribūne". 

Mažėja socialistu 
naftos ištekliai 

Maskva, — Sovietų ekonomis
tas prof. Oleg Bogomolov įspėjo, 
kad ateinančiame dešimtmetyje 
šeši Europos satelitai, be to, Ku
ba, Vietnamas ir Mongolija tu
rės kitur ieškoti naftos šaltinių, 
nes Sovietų Sąjunga nebegalės jų 

Irane sušaudytas 
aviacijos vadas 

Teheranas. — Irano radijas 
paskelbė, kad penktadienį su
šaudytas buvęs karo aviacijos 
viršininkas gen. Said Mehdiyun, 
po revoliucijos vadovavęs avi- i 
acijos jėgoms. Jis buvęs vienas į 
pagrindinių sąmokslo prieš re
voliucinę vyriausybę vadų, sie
kęs perduoti Irano valdymą dar 
šacho paskirtam premjerui 
Shahpourui Bachtiarui. 

Irane įvyko helikopterio ne
laimė, kurioje prezidentas Bani 
Sadras vos išvengė mirties. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Irake sostinėje Bagdade 
nuo elektros vielų kilo gaisras 
kino teatre. Kilus panikai, žu
vo 59 žmonės, daugiausia vai
kai, 45 buvo sužeisti, daugiausia 
sutrypti prie išėjimo durų. 

— Penktadienį ugniakalnis 
Mt. St. Helens vėl sprogo ir iš
metė garų ir dulkių kamuolį į 
15,000 pėdų aukštį. Išsiverži
mas laikomas menku. 

— Angolos vyriausybė pa-
Prezidentas su trim savo ašis-1 skelbė, kad pradėtas dar 22 re-
tentais skrido netoli Irako sie- j voliucijos priešų teismas. Prieš 
nos. Helikopteris pradėjo ges-j dvi savaites buvo sušaudyti 16 
ti ir pilotas neteko kontrolės. į sabotažo grupės narių, kurie 
Helikopteris sudužo, t rys asme- j sprogdinimais terorizavo sosti-
nys lengvai sužeisti, tačiau Ba- nę Luandą. Naujasis teismas 

vyksta Huambo mieste. 
— Italijoje nušautas Sicili-

ni Sadras liko visiškai sveikas 

Žudynes Salvadore 
Policija Sal San Salvador 

jos Castelvetrano miesto meras 
Vito Lipari, krikščionių demo-

Varšuva. — Kaip jau rašyta, 
Lenkijoje jau pusantro mėnesio 
įvairiose įmonėse reiškiasi dar
bininkų streikai ir nerimas. T re 
čiadienį sustreikavo 17,000 darbi 
ninku Gdynės laivų dirbtuvėse. 
Streikai prasidėjo liepos 1 d., ka
da vyriausybė, spaudžiama eko
nominės krizės, atšaukė kai ku
riems maisto produktams skir
tas valstybines subsidijas. Atšau
kimas ypač palietė mėsos ir jos 
produktų kainas, kurios pakilo 
40 — 60 nuoš. Kai kurie produk
tai buvo išimti iš reguliariu 
maisto parduotuvių ir perkelti į 
vadinamas komercines mėsines, 
k u r kainos daug aukštesnės, nors 
ir jos yra valstybės nuosavybė. 

Pirmieji darbininkų reikalavi
mai buvo : maisto kainų maži
nimas ir darbininkų algų pakeli 
mas . Vyriausybė beveik visuose 
streikuose patenkino reikalavi
mus. Rugpiūčio 12 d. Varšuvoje 
užsienio spaudai konferenciją su 
ruošė Lenkijos vyriausybė. Į klau 
simus atsakinėjo Jerzy Lukasze-
wicz, nacionalinis komunistų par 
tijos sekretorius. Jis pranešė, kad 
vyriausybė peržiūrės darbinin
kų atlyginimų struktūra. Šiam 
reikalui partija ir vyriausybė pa
skyrė 1.1 bil. dol., iš kurių bus 
pakeltos algos. Vyriausybė, pa
aiškino sekretorius, pritaria tei
singiems Teikalavimams ir žiūrės, 
kad visi gautų teisingas algas, 
nors jos, žinoma, negali būti ly
gios visiems darbininkams. Bus 
pakeistos h- kai kurių maisto ga
minių kainos. 

įdomu, kad sekretorius, kalbė
damas su reporteriais, panaudo 
jo kelis kartus žodį 'streikas', kurio 
paprastai komunistai vengia, nes 
įrodinėja, kad tokiu dalykų so
cialinėse šalyse nebūna. Mėgsta 
panaudoti "darbo sustabdymas". 
Lukaszevvicz pripažino, kad strei 
kai gali įvykti ir komunistinėje 
visuomenėje. 

Praėjusią savaitę, šalia algų ir 
maisto produktų kainų pakeiti 

dams. 
Lenkijos premjeras Edward 

Babiuch penktadienį kreipėsi j 
tautą televizijos programoje. 
Jis ragino darbininkus mesti 
streikus, kuriuos kursto "Len
kijos liaudies priešai", nes Len
kija negali sau leisti tokio liuk
suso. Dirbkite ir tęskite disku
sijas dirbdami, vyriausybė ban
dys jus patenkinti, kalbėjo 
premjeras. Jis tačiau pabrėžė, 
kad mėsos kainų pakeisti nega
lima bent iki ateinančių metų 
rudens. Vyriausybė nenusileido 
ir dėl kitų reikalavimų, kurie 
kenksmingi valstybei, neturį 
nieko bendro su darbininkų in
teresais ar dirbančiosios klasės 
siekimais. 

Sovietų žinių agentūra "Tass" 
paskelbė, kad Varšuvos pakto 
valstybės rugsėjo mėn. pradžio
je tu rės karinius manevrus Ry
tų Vokietijoje ir Baltijos apy
gardoje. 

Tą pačią dieną, kai premjeras 
kalbėjo į tautą., iš Sovietų Są
jungos grįžo komunistų parti
jos vadas Edward Gierek. Kaip 
žinoma, 1970 metų darbininkų 
streikai privertė pasitraukti tuo 
metinį partijos vadą Gomulką. 
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respondentai rašo, kad Salvado
re prasideda civilinis karas, gink
luotos komunistų ir dešiniųjų 
grupės tęsia žudymus, kurių vy
riausybė neįstengia sustabdyti. 

Neturima planų 
vel pulti Iraną 

Washingtonas. — Baltieji rū
mai ir gynybos departamentas 
paneigė kolumnisto Jack An
dersono paskelbtą žinią apie 
naujus planus pulti Iraną ir iš-

amerikiečius įkaitus. aprūpinti. Prieš penkerius metus i vaduoti 
' Pasiremdamas "patikimais šal
tiniais" kolumnistas rašo, jog 

— Urugvajuje 11 Pietų Ameri
kos vailstybių susitarė steigti bend 
rą-ją ririką. 

socialistinis blokas 70 nuoš. savo 
naftos gaudavo iš to bloko šalti
nių. Ekonomistas patarė socialis
tinėms šalims ieškoti energijos iš 
akmens anglių, vandens, atomi
nių jėgainių, be to, pradėti tau
pyti energiją. 

Monako princese 
planuoja skirtis 

Monte Carlo. — Monako kuni
gaikštystės atstovas Nadia Lacos-
te paskelbė, kad princesė Caroli-
ne išsiskyrė su savo vyru Philippe 
Junot. Sis advokatas Paryžiuje 
nusistebėjo, kaip Monako dvaras 
galėjo tokią žinią paskelbti, nes 
ji netikra. Pora nutarusi iki 'rug
sėjo 1 d. nieko neskelbti apie sa
vo santuoką ir apsvarstyti padėtį. 
Yra vilčių, kad pora dar nutars 
tęsti vedybinį gyvenimą. 

jj nušovė Mafijos nariai. 
— Europos Bendrosios rinkos 

ministerių tarybos prezidentas, 
Liuksemburgo užsienio reikalų 
ministeris Gastonin Thorn lan
ko Viduriniųjų Rytų sostines. 
Bendroji rinka ieško būdų, kaip 
išspręsti Izraelio-Arabų kon
fliktą. 

— Zimbabvės informacijos 
ministeris pasakė parlamente 
piktą kalbą prieš valstybės bal
tuosius, ypač prieš pasitrauku
sį kariuomenės vadą gen. Peter 
Walls, kuris kritikavo Zimbab
vės vyriausybę. Ministeris pri
dėjo, kad visi baltieji, kurie gal-

Irano puolimas numatytas spa-j v o j a k a i p W a l l S ) t u r ė t ų n i e k o 

nelaukdami išvažiuoti iš Zimbab lio mėn. viduryje, prieš lapkri 
čio 4 d. rinkimus. Prezidentas 
nutaręs, kad pavykusi invazija 
ir įkaitų išvadavimas būtų la
bai džiaugsmingai sutiktas ir 
galėtų paveikti rinkimų rezul
tatus. 

Baltieji rūmai pareiškė, jog ši 
žinia "absoliutiškai neteisinga". 
Sugestija, kad vyriausybė pra
dėtų karą dėl politinių motyvų 
yra visiškai neatsakinga, sako
ma pareiškime. 

Vel aštriai pakilo 
mėsos kainos 

vės, kuri išsiversianti ir be jų. 

Karščių ir sausros paliestos že
mės ūkio sritys tiek nukentėjo, 
kad tai jau pradėjo atsiliepti 
produktų kainose. Vištiena pa
brango net 23.5 nuoš., jautiena 
— 7.4 nuoš., kiauliena — 13.7 
nuoš. Šios kainos greit pasiro
dys maisto parduotuvėse. 

Naftos produktų kainos, ypač 
gazolino, kai kur pradėjo kris
ti. Trys naftos bendrovės: 

ir politinių nuolaidų. Kai kurios 
įmonės net reikalavo paminklo 
darbininkams, žuvusiems anks
čiau buvusiose riaušėse 1956, 1970 
metų streikuose. Gdynėje "strei
ko komisija" reikalavo sugrąžinti 
į darbą Aną Walentynowicz, ku
ri buvo atleista iš darbo dėl to, 
kad ji buvo 1970 m. streiko va
dovybės narė. Įmonės vadovybė, 
pasitarusi su valdžia Varšuvoje, 
sutiko priimti į darbą merginą ir 
dar du prieš 10 metų atleistus 
streiko vadus. 

Daugelyje įmonių dar nepaten 
kintas darbininkų reikalavimas 
liečia 'laisvųjų darbininkų uni
jų steigimą, nes darbininkai ne
patenkinti dabartinėmis valdžios 
įsteigtomis unijomis, kurioms tik 
rūpi partijos ir valdžios reikala
vimai, o ne darbo žmonių inte
resai. 

Varšuvos valdžia supranta, 
kad laisvosios unijos gali sukelti 
labai rimtų problemų. Rugpiū
čio 19 d. Lenkijoje įvyksta darbo 
unijos pareigūnų rinkimai. Liub 
lino geležinkeliečiai reikalauja, 
kad būtų leista patiems darbi
ninkams, o ne komunistų parti
jai parinkti kandidatus. Jei val
džia patenkintų šį darbininkų 

1 reikalavimą, panašūs reikalavi-

Pasitrauke P. Korėjos 
prezidentas Choi 

Seoulas. — Pietų Korėjos 
prezidentas Choi Kyu Hah šeš
tadienį pasitraukė iš pareigų, 
sakydamas, kad Korėjai reikia 
"naujų vadų". Kalbėdamas te
levizijoje, jis nurodė, kad jo pa
reigos krizės laikotarpiu, po pre 
zidento Park Chung nužudymo 
pernai spalio 26 d., užbaigtos, 
dabar tenka taikingai perduoti 
galią kitiems. 

Pagal konstituciją prezidento 
pareigos pereina premjerui 
P a r k Choong, tačiau jis jas lai
kys iki elektorių kolegijos susi-

I rinkimo, kuris, spėjama, išrinks 
prezidentu generolą Chun Doo 
Hwan. 

Gen. Chun, 47 m., po Parko 
nužudymo gavo pareigas išaiš
kinti atentato dalyvius ir visus 
sąmokslo rėmėjus. Šiose parei
gose jis ne tik suėmė tuos, ku
rie atentatą organizavo, bet at
s ikra tė ir savo konkurentų, įta
kingesnių kariuomenės genero
lų. Dabar jam kelias prezidento 
vieton liko atviras. Jj remia gru 
pė jaunesnių karininkų, be to, 
ka ro stovio sąlygomis, jis va
dovauja Gynybos Saugumo ko
mandai, kuri tvarko visus vals
tybės reikalus. 

— Brazilijos vyriausybės įsta
tymas smarkiai suvaržo svetim
šalių imigraciją. Ne tik bus var
žomi naujieji ateiviai, bet depor
tavimas gresia ir seniau atvyku
siems. 

— Sak-adore šūviu lengvai 
sužeistas vienas JAV diplomatas. 

co gazolino urmo kainas numu 
Washingtonas. — Darbo de- šė 3 c. galionui. Viską sudėjus, 

partamen*??. paskelbė naują ur-lliepos mėn. urmo kainos pakilo 
mo kainų kilimą liepos mėn. 11.7%. 

Gulf OįĮ, Cities Service ir Cono- Į m a i galėtų kilti kitose komunis 
tinėse šalyse. Maskva šį reika
lą atidžiai seka. iNe^riklausomos 
unijos galėtų suduoti smūgį pa-

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 18 d.: Agapitas, 
Elena, Mantautas, Alė. 

Rugpiūčio 19 d.: JonasEudes. 
Namadija, Astys, šviesuolė. 
Saulė teka 5:59, leidžiasi 7:49 

ORAS 
Apsiniaukę, laukiama lietaus, 
griaustinio, temperatūra dieną 

tiems komunistų partijos pagrin j 80 1., naktį 70 1. 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. rugpjūčio mėn. 18ji. 

LIETUVIAI CAUFORNIJOJ 
GRAŽUS PAMINĖJIMAS 

IR SUTIKTUVĖS 

I Santa Moniką prieš keletą 
metu iš Chicagos persikėlė gy
venti lnurv. Lietuvos operos solis
tė Alodija Dičiūtė-Trečiokienė. 
Įsikūrė čia ne per toli nuo Pasifį. 
ko, kur jos rezidenciją, esant ra
miam orui, pasiekia ritmingas 
didžiulio vandenyno irangu oši
mas. Kaip bendras dėsnis, kad 
saiko, jog įlakštingada negali ne
čiulbėti, taip ir ši dainos puose
lėtoja žymią savo namu dailį yra 
paskyrusi darnos menui. Dido
kame kambaryje iškiliai garbin
gą vietą užima fortepionas, ir jo 
akordai dažnai susilieja su jūros 
bangu ošimo ritmai. Į šią dai
navimo studiją atvyksta ne viena 
losangelietė, dainos mylėtoja, 
savo balso tonui paderinti. 

Nors Alodija Trečiokienė dai
navimo studiją vedė ir būdama 
Chicagoje, taip pat ir ten gyveno 
tarp lietuvių, bet prieš 20 metu 
mirus jos vyrui, ji nebenorėjo Chi 
cagoj visam laikui pasilikti, tad 
nusprendė atsike]ti prie savų'ju į 
Los Angeles. Mat čia jos sūnus 
Leopoldas Trečiokas jau nuo an 
'ksčiau yra įsikūręs Santa Moni
koj, kur sėkmingai veda medici
nos daktaro praktiką. Čia gyvena 
ir jos brolis inž. Anatolijus Dičius, 
ir netoliese — eilė seny pažįsta
m u ir draugų, kaip pav., Vincė 
Jonuškaitė-Zaunienė ir kt. 

Los Angelėj solistė Alodija Tre 
čiokienė gražiai įsijungė į vietos 
lietuviškojo gyvenimo ritmą. Ša
lia to, kad ji padeda ne vienam 
dainos mylėtojui balsą lavinti ir 
paruošia juos dainuot: scenoje, 
retkarčiais ir ji pati padainuoja. 
Taip pat ją dažnai sutiksi įvai
riuose parengimuose ar šventėse. 
Gyvenime tačiau kiekvienam ten 
ka turėti pergyvenimu, kartais ir 
tokiu, kurie palieka žaizdą visam 
laikui. Taip ir Alodija i, ypač ne
tekimas mielojo vyro, a. a. pulk. 
dr. Juozo Trečioko. 

Nuo šio skaudaus įvykio, 1960 
m. liepos 17 d., šiemet suėjo 20 
metų. Jam paminėti Los Ange
lėj ir Chicagoj buvo atlaikytos šv. 
Mišios. Pratęsdama tą paminėji
mą, liepos 17 d. popietėj į savo 
gražią rezidenciją ji pasikvietė 
gausų 'būrį savo artimųjų ir kai 
mynų. Kiemo vejoje, po amžinai 

žaliuoja %ų plačiai šakas išplė
tusiu avokadų, ir kitu medžiu, 
pavėnėje (nes dieną, kaip papras
tai Kalifornijoje, buvo saulėta ir 
siekė apie 100 laipsnių Farenhei
to) buvo išrikiuoti stalai, gausiai 
apdėti, kaip pasirodo, ne tik dai 
nos mene, bet k kulinarijoj ge
rą skonį turinčios šeimininkės 
gaminiais. Besivaišindami ir be
šnekučiuodami pobūvio daily-
viai iki saulėlydžio gražiai pa
bendravo su miela šeimininke, 
kartu atjausdami jos pergyveni
mus. 

Kartu su tuo šeimininkė pa
skelbė, kad šis pobūvis yra skir
tas dar ir kitam jų šeimos įvykiui, 
būtent naujai iš Chicagos persi 
kėlusio į Santa Moniką agrono
mo Vlado ir ponios Eleonoros 
Velžų įkurtuvėm. Juos riša gimi 
nystė ta, kad dr. Leopoldas Tre
čiokas yra vedęs Velžų dukterį 
Nijolę. Pastaroji yra advokatė ir 
Santa Monikoj turi savo kabinę 
tą, nemažai patalkininkaudama 
ir mūsų lietuviškiems reikalams. 
Vladas Velža Chicagoje buvo pi a 
čiai įsitraukęs į visuomeninį dar 
bą, ypatingai Lietuvių Bendruo
menėj, kurį laiką vadovaudamas 
Marąuette Parko apylinkei. Ne
tenka abejoti, kad jis parems ir 
čionykštę lietuviškąją veiklą. Po
būvio dalyviai jį sveikino ir lin
kėjo sėkmės. J. K-nis 

mmm 
Los Angeles lietuvių šaunusis atžalynas, tautinių šokių šokėjai 
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Nuotr. A. Gulbinsko 

keltuvas ir, nusileidęs žemyn, ga I jame nėra spaudos komisijos na-
li atsigabenti gaivinančių šaltų rių pavardžių ir esą kitų trūku-
gėrimų ar alaus. Žinoma, merės 
ar kardinolo spaudos balkone ne 

mis bei pranešimais. Antra ver
tus, niekada netikėjau ir netikiu, 

siteisino: šventės leidinį sureda-
sodinsi, nes čia barška spaudos guoti jis prašęs eilės laikraštinin-
darbuotojų rašomosios masinė kų, rašytojų, atseit, specialistų, 
lės, traška radijo tarnybų apara j bet nė vienas jų nesutikęs. Tada 
tai, skleidžiasi cigarečių dūmai ] tą sunkų darbą atlikti paprašė 
ir ant grindų krenta tušti, popie- jau kitos srities žmogų — inž. 
riniai alaus puodeliai, nes spau- i J. Barį- Mano nuomone, šventės 
dos balkone dažniausiai dirba ne | leidinys iš inž. J. Bario rankų iš-

mų. J. Talandis labai aiškiai pa- kad propagandinių straipsnių 

CEFELENTJ SUBATVAKARIS 

Los Angeles skautų-čių sto
vyklavietės komitetas, norėda
mas baigti išmokėti stovyklavie- j 
tės skolas, rugsėjo mėn. 13 d. j 
7:30 v. v. Šv. Kazimiero parapi
jos salėje ruošia linksmą ir so
tų cepelinų subatvakarj. 

Ant stalo bus ir vyno ąsotis 
ir cepelinų iki soties... Programą 
atliks mūsų šaunus jaunimo or
kestras ir jų dainininkai. 

Stalus rezervuoti iš anksto 
pas B. Dabšienę 665-4303, A. 
Venckienę 393-2803. 

Šiuo metu stovyklavietėje 
linksmai ir kultūringai stovyk
lauja daugiau kaip 100 skautukų 
ir skaučių grynai lietuviškoje ir 
skautiškoje dvasioje, praleidžia 
2 gražias savaites pušyno prie
globstyje. Vaja 

DVIEJUOSE H O R I Z O N T U O S E 
KAI KITI JAU VISKĄ PASAKĖ 

Apie praėjusią šokių šventę 
Chicagoje įspūdžiai ir panegiri
kos lietuvių spaudoje ir radijo 
valandėlėse jau išsakyti, išlieti. 
Šventė beveik šimtu procentų 

vertinta teigiamai, su vienu kitu 
priekaištu dėl šventės leidinio, 
inž. Vyt. Kutkaus uždaromosios 
kalbos, na, ir išankstinės šven
tės reklamos nebuvimo spaudoje. 

Šį kartą, jau gyvendamas toli 
nuo Chicagos, nebebuvau įtrauk 
tas į šventės spaudos komisiją, 
dėl kurios nepaminėjimo šven
tės leidinyje liejamos ašaros, ir 
atostogų proga nuvykęs į šven
tę neatstovavau jokio laikraščio 
ar kurios informacinės tarny
bos. Prieš kelis mėnesius iš spau
dos patyręs, kad į šventę bilietai 
jau išparduoti, o vėliau speku

liantai už bilietus kainas gali la
bai pakelti (šventės dieną įsiti
kinau, kad kai kurie asmenys tu
rėjo atsarginių bilietų ir juos 
siūlė už faktinąją kainą), mažai 
vilties beturėjau, kad šokių šven 
tės metu į Amfiteatrą papulsiu. 
Bet reikalai pakrypo gerojon pu
sėn, kai vienas artimiausių bi
čiulių rašyt. Al. Baronas tuo 
reikalu kreipėsi į šventės rengė
jų komiteto pirm. J. Talandį. J. 
Talandis atsakė: tegu nesirūpina, 
bilietai bus. Jis žodį tesėjo: šven
tės dieną sėdėjom naujai įreng
tame spaudos, radijo ir TV bal 
kone pačioje Amfiteatro palubė
je, iš kur matyti didingiausias 
vaizdas: masiniai šokėjų audžia 
mi audiniai su įvairiais raštais, 
išplaukiančiais iš šokių tėkmės. 
Ta vieta gera ir tuo, kad čia pat 

saloniniai laikraštininkai, bet tie, 
kurie tuojau pat turi informuoti 
redakcijas, radijo tarnybų įstai
gas ir t. t. Čia pat vietoje įrengti 
ir telefonai skubiai informacijai 
perduoti. Mano kolega R. Saka-
dolskis čia darbavosi sušilęs ir 
todėl informacijos į Lietuvą 
"Amerikos Balso" radijo bango
mis nuplaukė greičiau, negu spė
jo paskelbti vietinė lietuvių spau 
da. N e tik informacijos, bet ir gy
vi kalbėjusių žodžiai, įžanginio 
maršo garsai, himnas, šokius pa
lydėjusios dainos. Tokia magiš
ka šiandien yra elektroninė žur
nalistika. 

Šventės rengėjų pirmininką 
J. Talandį pažinau ir anksčiau, 
bet ne taip artimai. Šventės die 
nomis atsiradus progai net kelis 
sykius susitikti, pamačiau, koks 
tai sumanus, taktiškas ir kartu 
nesikarščiuojantis asmuo jis yra. 
Kai ketvirtadienio, liepos 3 d., va 
kare stabtelėjom Cameo restora
ne, netoli Jaunimo centro, čia 
radom bediskutuojančius J. Talan 
dį, A. Šlutą ir P. Petrutį. Pirmi
ninkas, bevartydamas ką tik iš 
spaustuvės gautą šventės leidinį, 
nekantriai laukė žinios iš Bal
tųjų rūmų apie aukštųjų sve
čių atvykimą. O aš jį raminau, 
kad nesijaudintų, nes prieš po
rą savaičių prezidento Carterio 
perrinkimo štabo vienas narys 
LB Politinėje konferencijoje W a -
shingtone buvo užtikrinęs, kad į 
šokių šventę atvyks, jei ne pats 
prezidentas, tai bent jo žmona ar 
viceprezidentas Mondale. Bet 
šventėje įsitikinom, kad tas tei
gimas neišsipildė, o tas pats as
muo, kuris VVashingtone tvirti
no apie vieno iš minėtų aukš
tųjų svečių atvykimą, pats at
vykęs į šventę, man pastebėjo, 
kad Baltieji rūmai dabar jaučiasi 
lietuviams skolingi. Taigi, kaip 
atrodo, nors buvo daug ir rim
ty pastangų daryta, bet kažkur 
skersai kelio perbėgo juodas ka
tinas. 

O tą vakarą Cameo restora
ne, J. Talandžiui laukiant pra-
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ėjo pusėtinai neblogas: išvengta 
skiedalų, tuščios retorikos, o 
spaudos komisijos klausimas žy
miai originaliau išspręstas, negu 
praėjusių švenčių leidiniuose, 
nes visų pagrindinių spaudos 
komisijos narių nuotraukos, ne 
oficialios pozinės, bet šiaip labai 
gyvenimiškos, leidinyje yra. Tad 
ar to neužtenka už vieną kitą, o 
gal ir dešimtį parašytų straips 
nių. 

Bičiulis Alfa Nakas pasigenda 
išankstinės reklamos prieš šventę 
spaudoje, smulkiau aprašant 
kiekvieną šventėje dalyvausiančių 
šokėjų grupę. Mano manymu 
toks uždavinys būtų buvęs labai 
sunkus, viena kita grupė gal bū
tų likusi ir visai neaprašyta. An
trą vertus, visa tai telpa šventės 
leidinyje. Dienraštis ar savaitraš
tis po dienos kitos ar savaitės nu
keliauja į šiukšles, tuo tarpu šven 
čių leidiniai išlieka knygų len
tynose, nukeliauja į kitas šalis, o 
vienas kitas egzempliorius papuo
la į Lietuvą. Kaip džiaugsis ten 
žmonės, pamatę, kad išeivijoje 
yra tiek daug šokėjų grupių, ka
rias daugiausia sudaro mūsų 
jaunimas. 

Ačiū Dievui, kad šį kartą ne
reikėjo daugybės propagandinių 
straipsnių apie šokių šventę. 
Dėlto ir lietuvių spaudos pusla
piai per tą laiką buvo ne tokie 
nuobodūs, atausti įvairiomis ak
tualesnėmis, svarbesnėmis žinio-

ŠDfTAI TŪKSTANČIŲ 
MALDININKŲ 

Krokuva. — Kaip kasmet, 
taip ir šiemet šimtai tūkstančių 
maldininkų, daugiausia Silezi 
jos angliakasių, drauge su 
savo šeimomis daylvavo mal
dos kelionėje į Piekary Die
vo Motinos šventovę, pusiauke
lėj tarp Krokuvos ir Katovicų, 
Lenkijoje. Šioje kelionėje daž
nai dalyvaudavo ir Karolis 
"VVojtyla, kaip darbininkas, kaip 
studentas, kunigas ir vėliau 

rašymas laikraštininkui atneštų 
kokią garbę ar kreditą. Gal tik 
tiek, kad tuo laikraštininkas 
"pasitarnauja lietuvybei". 

Tokios tai mano užuominos 
bei pastabos prisimenant tikrai 
gražią Vl-ją šokių šventę, kuri 
dar ilgai liks gyva mano ir dau
gelio ją mačiusių atmintyje. 
Šventės išvakarėse Jaunimo cent
re masėje lietuvių vėl liks ilgai 
atmintinomis. Deja, ir su skaus
mo akimirkomis. Tą vakarą, gal 
jau paskutinį kartą šioje žemėje, 
taip gyvai šnekėjomės ir ateities 
planus mezgėm su vienu mano 
artimiausiu bičiuliu iš tėviškės 
dienų. Kas galėjo tada patikėti, 
kad už savaitės jį pagriebs kažko
kia sunki, netikėta liga ir kad 
man įtemptai reiks laukti liūdno 
skambučio su žinia, kad pirmuo 
ju pasitaikiusiu lėktuvu reikia 
skristi į Chicagą, iš kurios liepos 
7 d. išvažiavom tokie linksmi ir 
patenkinti. V L. R. 
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L A I S K A S 
Labai gerb. Redaktoriau! 

Nebe pirmas kartas "Drau
gas" (1980 m. rugpiūčio 7 d., Nr. 
186) ir kiti mūsų laikraščiai ne
paprastai mane tituluoja Pasau
lio lietuvių bendruomenės Gar
bės teismo primininku. 

Atitaisydamas viešai kartoja
mą klaidą, pranešu, kad PLB 
Toronto seimo metu naujojo 
Garbės teismo pirmininku išrin
kome dr. Juozą Sungailą. 

Tamstai, pone Redaktoriau, pa
garbus 

Dr. Bronius Nemickas 

DOSNŪS ŽMONĖS 

Chicagoje vadinamame March 
of Dimes vajuje buvo surinkta 
196,000 dol. Pinigai bus dau
giausia pasinaudoti paremti ty
rimus, mediciniškus patarna-
siekiant, kad mažėtų defekty-
vūs gimimai. 

kaip Krokuvos arkivyskupas, 
nežimo iš Baltųjų rūmų, mano į Pernai Karolis VVojtyla Piekary 
bičiuliai radijo darbuotojai A. Šlu Dievo Motinos šventovę aplan-
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2458 W. 89th Street, Chieago, t a 

Visi tel. 778-8000 
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tas ir P. Petrutis jau "raitė" pir
mininką už šventės leidinį, kad 

kė jau kaip šv. Petro įpėdinis 
Jonas Paulius H. Prisiminda
mas šias savo keliones ir susi
tikimą su maldininkų miniomis, 
Jonas Paulius LT šiemet į Pie
kary maldininkus kreipėsi radi
jo kalba. 

Under the Sword 

of Damocles 
A novel by 

ANATOLE KAIRYS 

Translated from the Litfaoaniaii 
by 

NIJOLE GRAŽULIS 
This book is dedteated to all 

those who have suffered and died 
because of Communism and Naz-
ism. 

This revised and enlarged edition 
was published by the Lithuanian 
Literary Assn., Chieago 1980. 

Kaina su persiuntimu $1035. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St , 

Chieago, IL 69629 
Illinois gyv. dar prideda 60 et. 
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s i L I E T U V I Š K A S G A L V O S Ū K I ' 
(Lithuanian Heritage - Jigsaw Puzzle) i Sudedamas Lietuvos žemėlapis ii 551 gabaliukų galrosukio i 

formoje. Išleido Baltic Associate, Bostoo, Mass. " I 
Mokyklinio amžiaus, jaunimui padės išmokti Lietuvos Isto- : 

riją, atrasti jos žymiausias vietoves, supažindins su jos garsiaisiais ; 
žmonėmis. gis žaidimas tinka ne tik jaunimui, bet ir kiek- : 
vienam suaugusiam tinkamai praleisti laika. Kaina $12.95. Ekstra « 
už persiuntimą, Illinois gyventojai prideda 78 et. 
kes&o. Užsakymus siųsti: 

valstijos mo- g 
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DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J OKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

v a l a n d o s pagal sus i ta r imą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Los Aogeies jaunimo choras vienos šventės metu. Diriguoja mokytoja 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chlcag*, IL 60629 

• H M W H M r a N N M H W H H W I Golbmsko į TMlmnamimummm j 

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 sėst 

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr , treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai. 

-
Tei. ofiso ir buto: OLyrnpic 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 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3 9 2 5 West 59th Street 
Vai.: p i rm., 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 1 v. p.p. 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

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

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

("/l mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai: p,rmad. antrad. ketvirtad. iroenktad 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

T A 2M-44JJ 373-Stas, 2SS-SSTS 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS -CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses*' 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 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. TUMAS0NIS 

Vai. 
6-7 

C H I R U R G A S 
2 4 5 4 West 71st Street 

pi rm , antrad.. ketv. ir penktad. 2-5 ir 
— iš anksto susitarus. 

Ofs. tel 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

Aps imoka skelbtis dien DRAUGE, nes 

jis plačiausiai skaitomas l ietuvių d i e n 

raštis, g i skelbimų kainos yra visiems 

pr ie inamos. 



Visų lietuvių rūpestis 

LITUANISTINĖS MOKYKLOS • 

Amerikos lietuvių švietimo 
fcei mokyklų istorija labai se
na- Gal nedaug kas žino, kad 
pirmoji lietuviška mokykla 
jJAV-bėse buvo įkurta jau 1888 
Ituetais, Mahoney City mieste, 
Efennsylvanijoje, prie Šv. Juo-
J&po parapijos. Jos pradinin
kas — kun. P. Ažubalis. Taigi 
1S88 metais minėsime litu-
anistinio švietimo Amerikoje 
UOO metų sukaktį. 
U, Senoji lietuvių išeivija buvo 
šiame krašte įsteigusi dau-
jgybę parapinių liet. mokyklų, 
Jbėveik prie kiekvienos dides
nės parapijos. Kurį laiką lie
tuvių kalba buvo dėstomoji. 
Buvo paruošti ir išspausdinti 
lietuviški vadovėliai. Šioje sri
tyje didelį darbą yra atlikusios 
lietuvės vienuolės seselės, ypač 
Šv. Kazimiero seserys. Jų 
vedamoje mokyklose neretais 
atvejais lietuviškai turėjo mo
kytis ne tiktai lietuvių kilmės 
mokiniai, bet ir itų tautybių. 
Atsirado netgi lietuviškai 
kalančių negrų. Šių mokyklų 
dėka lietuvių kalbos egzis
tavimas buvo 'gerokai pra
tęstas. I š šių^Cnokyklų auklėtų 
lietuviukų nemažas skaičius 
išėjo aukštesniuosius ir aukš
tuosius mokslus, daugybė 
ktmigų, spaudos darbuotojų, 
lietuviškai ne tiktai gražiai 
kaflbančių, bet ir rašančių. Di
delė laimė, kad jų kad ir nela
bai didelį skaičių savo tarpe 
turime. 

•"Su pokario metų imigracijos 
banga atsirado tūkstančiai 
naujų lietuvių mokinių. Daug 
^nrr jie rado tebevkikiančias 
lietuviškas parapines mo
kyklas, gražiai įsikūrusius 

•Ankstesnės išeivijos rūpesčiu, 
bei lėšomis pastatytuose pasta
tuose. Tačiau pamažu mo
kymo sistema keitėsi, ėmė 
vyrauti šeštadieninės litua
nistinės mokyklos. 1958 me
tais seaosios parapinėse mo
kyklose ar naujai įsikūrusiose 
šeštadieninės lietuvių kalbos 
mokėsi 5740 mokiniai. Bet ne 
šio rašinio uždavinys pateikti 
išsamių lietuviškų mokyklų 
Amerikoje istoriją. Reikia jjrįž-
t r prie-Jįandieninės realybės, o 
ji l aša i aktuali ir be galo kieta. 

Neturime po ranka mūsų li
tuanistinių mokyklų statisti
kos, tačiau nedaug suklysime 
pasakę, kad šiandien turime 
gal tik apie 30 lituanistinių mo
kyklų, kuriose mokosi gal tik 
apie pusantro tūkstančio moki
nių. Šie skaičiai yra labai ma
ži, turint galvoje, kad lietuviš
kai kalbančių tėvų vaikų, kurie 
galėtų ir turėtų lietuvių kalbos 
moky t i s , ga lė tumėm pri-
skaityti apie 8000. 

Visi gerai žinome, kad litu
anistinės mokyklos yra po šei
mos svarbiausias lietuvybės, 
ramstis, kuris padeda išlai
kyti lietuvių kalbą ir ją per
duoti ateinančioms kartoms. 
Taigi reikia dėti visas pastan
gas, kad lituanistines mokyk
las lankytų galimai daugiau 
vaikų. 

Neteikia daryti klaidos ir ne
palikti lituanistinių mokyklų 
reikalų tiktai mokinių tėvams, 
mokytojams ir Lietuvių Bend
ruomenės apylinkėms. 

Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo tarybos rūpesčiu bu
vo paruošti ir išleisti pakan
kamai geri vadovėliai litu
anistinėms mokykloms, savo 
puošnumu neatsilieka nuo šio 
krašto vadovėlių. Lituanis
tinės mokyklos vis dar turi pa
kankamą skaičių nuoširdžiai 
pasišventusių mokytojų, kurie 
šeštadienio poilsio laiką skiria 
mokyklos bei mokinių rei
kalams. Atsiranda ir mokyk
loms išlaikyti reikalingų lėšų. 
Vienos dalis jų gaunama tėvų 
sumokamų mokslapinigių ke
liu, kita ateina aukomis ir LB 
apylinkių parama. Suran
damos mokykloms patalpos, 
mokslo priemonės, inven
torius. Tačiau pagrindinis 
objektas vis dėlto lieka vaikas, 
mokiny s. 

AR JAV GALI VADOVAUTI PASAULIUI 
Staigus JAV politikos pakitimas pakerta 

Čia ir yra mūsų lituanisti
nių mokyklų silpnoji pusė, taip 
sakant "Achilo kulnis", di
džiausias visų rūpestis. 

Rugsėjo mėnesio pradžia, ka
da mokyklos atveria moki
niams savo duris, jau čia pat. 
Vadinasi, pats vėliausias lai
kas pagalvoti, paieškoti pr ie 
monių, kaip būtų galima moki-
n i ų s k a i č i ų m ū s ų 
lituanistinėse mokyklose padi
dinti. Bet pirmiausia reikia pa
ieškoti priežasčių, kodėl moki
nių skaičius mažėja. Jų yra 
keletas. 

Lituanistinėms mokykloms 
labai daug pakenkė lietuviškų 
kolonijų menkėjimas, mūsų 
tautiečių vis didėjantis teri
torinis išsisklaidymas, bėgi
mas į priemiesčius bei užmies
čius, profesiniais sumetimais 
persikėlimas į tolimas vie
toves, kur lietuvių mažai tegy-
na ar kaip ir nėra. 

Visi gerai žinome nema
lonią tiesą, kad pokario meto 
išeivių vaikai dar gerai lie
tuviškai kalbėjo ir kalba, ta
čiau to ne visada galima pasa
kyti apie jų vaikaičius. 
Daugelyje jaunų šeimų namų 
kalba yra jau nebe lietuvių. 
Susikūrė nemaža tautiškai 
mišrių šeimų, kurios lietuvių 
kalba tėra reta viešnia. Antra 
vertus, laiko stoka, tolimi ats
tumai ne visiems teikia gali
mybę suvežti savo vaikus į litu
anistines mokyklas. O vis 
dėlto tai žymia dalimi galima. 

* 
Turime gražių pavyzdžių, 

kai jaunų šeimų tėvai bei moti
nos kiekvieną šeštadienį at
veža savo, o kartais drauge ir 
lietuvių kaimynų vaikus į 
lituanistines mokyklas. To
kios motinos — kilnios mūsų 
Vargo mokyklos motinų, 
mokiusių vaikus prie ratelių, 
darbo tęsėjos. Yra daug šau
nių lietuvaičių, kurios kad ir už 
nelietuvių ištekėjusios, sugeba 
vaikus lietuvių kalbos namie 
bei mokyklose mokyti. Šiam 
reikalui daug kur gražiai 
patarnauja ir į mūsų šeimas 
atėję nelietuviai "žentai". 
Padėka ir jiems. Pavyzdžiai ro
do, kad turint gerų norų, litu
anistinę mokyklą galima su
rasti kad ir už keliasdešimt ar 
net šimto mylių. 

Visiems įtemptai ir sutar
tinai dirbant, daug ką galima 
atlikti, taigi ir mokinių skaičių 
lituanistinėse mokyklose pa
kelti. Reikia tik imtis skubios ir 
planingos akcijos. Į šį darbą 
turėtų įsi jungti vis tie 
asęęmenys, kuriems rūpi lie
tuvybės šiame krašte išlai
kymas: LB apylinkės, dva
sininkai, mūsų organizacijų, 
ypač skautų, ateitininkų, neo-

, lituanų, sporto organizacijų 
vadovai, tautinių šokių grupių 
bei chorų nariai ir visi kiti tau
rūs lietuviai. 

Akcijos tikslas — paveikti 
jaunus tėvus, kad jie siųstų sa
vo vaikus nuo šių mokslo metų 
pradžios į lituanistines mo
kyklas. Jeigu nėra galimybių 
juos ten nuvežti, sudaryti są
lygos ta i padaryti, suor
ganizuoti susisiekimo prie
mones 

Priemonės įvairios. Pir
miausia tokius tėvus suregis
truoti, paskui atsargiai ir man
d a g i a i j i e m s p r i m i n t i 
lietuviško mokymo reikalą. 
Čia geriausia padėtų įtakingų 
žmonių — pačių mokytojų, ger
biamų profesionalų, orga
nizacijų vadovų asmeniški 
kontaktai. Jeigu tai būtų sun
kiai įmanoma, galima naudoti 
telefoninius pasikalbėjimus ar 
nuoširdžiai parašytus laiškus. 
Nuoširdus kvietimas gali duo
ti ir gerus vaisius. 

Lietuviškoji visuomenė turi 
visomis išgalėmis — darbu, au
komis, savo dėmesiu remti litu
anistines mokyklas ir jose 
dirbančius mokytojus, mo
kinių tėvų komitetų narius. 
Padėkime ir tiems, kurie nuo
širdžiai lituanistinėmis mo
kyklomis rūpinasi. b. kv. 

sąjungininkų solidarumą 
P. GAUCYS Afganistano įvykiai ir 

nesėkmingas JAV mėginimas 
išvaduoti savo įkaitus Irane 
atšaldė JAV ir jų sąjun
gininkų santykius, nes prez. 
Carterio nauja politika buvo 
žalinga sąjungininkų inte
resams. Ryšium su tuo V. 
Europos spaudoje buvo dau
gybė kritiškų pasisakymų. 
Būdingi ir įdomūs anglų „Sun-
day Times" Londone ir 
vokiečių „Sueddeutsche Zei-
tung" Miunchene. 

„Sunday Times" klausia, ar 
JAV atsisakė pretenzijų va
dovauti laisvajam pasauliui. 
Nuo to laiko, kai JAV iškilo 
kaip pasaulio galingiausia 
valstybė, toks klausimas būtų 
buvęs beprasmiškas. Nūdien 
jis neišvengiamas, ypač euro
piečiams. Jiems krinta į akis 
padėties netikrumas, silpna 
vadovybė, ūkinė krizė ir ap
skritai nusivylimas, kad iš 200 
milijonų tautos neatsiranda 
geresnių kandidatų į prezi
dentus kaip J. Carteris ir R. 
Reaganas. 

Esą daug kas galvoja, kad 
Maskva netikėtai laimėjo 
premiją už įsiveržimą į Afga
nistaną, nes tuo ji suskaldė 
vakar ieč ių so l i da rumą . 
Dalinai dėl to esą kalti euro
piečiai sąjungininkai, ypač 
Prancūzijos priešamerikietiš-
kas nusiteikimas. Kalta ir 
Carterio administracija. Nesi-
tariama su sąjungininkais. 
Carterio naivus viešas pasa
kymas, kad Maskva jį apgavo. 
Šalia to kongresas ir respub
likonų prezidentiniai kandi
datai pagelbėjo sukurti beveik 
šaltojo karo atmosferą. Car-
teriui daromi priekaištai ir dėl 
šacho nuvertimo, nepa-
rėmimo JAV draugų ir jų inte
resų. Dabar po sovietų įsitvir
tinimo Afganistane ir Irano 
s u i r u t ė s v a k a r i e č i a m s 
padaryta žala visų jaučiama. 

Anot „Sunday Times", Car
terio prezidentavimui bū
dinga neįvykdyti geri norai. 
Jo noras išspręsti arabų—žy
dų konfliktą yra geras pavyz
dys. Iš teigiamų jo preziden
tavimo pusių „S.T." pažymi 
pagerėjusius santykius su 
Lotynų Amerika, kuriuos sim
bolizuoja Panamos kanalo su
tartis (kurią respublikonai 
laiko JAV interesų išdavimu). 
Teigiamai vertinama ir Egip
to—Izraelio taikos sutartis, 
santykių pagerėjimas su juo
dąja Afrika. 

Carterio pastangos tvarkyti 
ūkinius reikalus, ypač kova 
prieš infliaciją, nebuvo sėk
minga. Tačiau, iš esmės žiū
rint, Amerikos ūkis tebėra Respublikonų partijos prezidentinis kandidatas Ronald 
stiprus ir turtingas įvairiais Reagen ir kandidatas j viceprezidentus George Bush 

ištekliais. To nepaisant, 
piliečių nepasitenkinimas 
ūkine raida gali R. Reaganą 
pasodinti į Baltuosius rūmus. 

Atsakydamas į klausimą, ai 
JAV atsisakė savo pretenzijų 
vadovauti pasauliui, „S.T." 
atsako, kad ne. Nepaisant 
visų netobulumų ir dabarties 
laikams netinkamos konstitu
cijos, JAV ir pramatomoje 
ateityje pasiliks didvalstybė. 
Tai yra vienintelė Vakarų 
pasauly vyriausybė, galinti 
vykdyti politinę galią, kartais 
su žala mažesnėm valstybėm. 
Kur kitur gali rasti tokią lais
vės ir galios junginį? Dabar 
svarbu, rašo „S.T.", kad 
Wa8hingtonas rastų būdą 
užtaisyti atsiradusį plyšį tarp 
Europos ir JAV. 

Miuncheno „Sueddeutsche 
Zeitung" savo straipsny pa
žymi, kad JAV sau ieško 
naujo vaidmens. Amerika jau 
nebėra pasaulio vadovas ar 
policininkas. Taip pat ir ne 
paraližuotas milžinas, kuris 
po Vietnamo ir Watergato 
atsuko savo nugarą pasauliui. 
Tačiau dar niekas nežino, 
koks tas vaidmuo turi būti. 
Amerika vis dar tebėra tokia 
didelė, tokia nepriklausoma ir 
taip įsitikinusi savo pra
našumu, kad galėtų užmiršti 
Ūkusį pasaulį ir kai kurias jo 
problemas. Visa, kas ameri
kietiška, yra gera, ir todėl 
reikalai atrodo savaime kaip 
nors susitvarkys. Tai esąs 
Nobelio pasaulio palikimas, 
optimizmas, kurio negalėjo nu
neigti intelektualų pesimiz
mas. 

Bet išorinė ramybė esanti 
apgaulinga, milžinas susi
jaudinęs. Irane patirtas įkaitų, 
pažeminimas padarė gilią 
įtaką. Kraštas mėgina remtis 

savo vidine jėga, o ne ieškoti 
paramos iš šalies. 

P a s t a r u o j u m e t u 
Washingtonas padarė daug 
staigių pakeitimų, kurie ste
bino ir kėlė pasitikėjimo JAV 
klausimą. Esą negalima prez. 
Carterį laikyti atsakingu už 
J A V p o l i t i k o s nea t spė-
jamumą, nes JAV laikysena 
visad buvusi neatspėjama. Iš 
kitos pusės, JAV užsienio 
politika, anot „S.Z.", visad 
pasižymėjo misionierišku 
uolumu. Šiaip ar taip Nau
jasis pasaulis iškilo iš val
dymo maklerystėmis užsi 
ėmusio Senojo pasaulio ii 
užsidarė izoliuodamasis nuo 
jo. Vidinė politinė raida ir nuo
taikos nulemdavo, kokios poli
tikos laikytis tuo ar kitu laiku. 
Pirmam savo gyvavimo šimt
metyje JAV beveik nesikišo į 
užsienio reikalus, o antram į 
ją įžengė kaip didelė valstybė. 
Po I-jo pas. karo europiečiai 
turėjo problemų su prez. W. 
Wil8onu, o II-jo pabaigoje 
Churchilliui buvo sunku su
prasti F. Rooseveltą, H. Tru-
maną ir F. Dulles, kurie JAV 
laikė nenugalimomis. 

D a b a r J A V n e b ė r a 
nenugalimos, visa tai pakito. 
Amerika nėra pasaulio pagrin
du. Amerikos visuomenė turi 
įsisąmoninti reikalą tokiam 
pakitimui. Galiausiai, visuo
menės nuotaikos nulems JAV 
užsienio politikos kryptį. 
„S.Z." įsitikinimu amerikie
čiai ateityje nebesiduos stum
domi. Šitokią būsimą užsienio 
politiką esą jau gal ima 
atspėti. 

Afrikoje auga 
— afrikietiška 

— Pietvakarių 
įdomus augalas 
akacija. 

Jos šaknys nepaprastai tvirtai 
įsiskverbia j žemę net 68 metrų 
gilumon. 

JAV LB krašto valdybos pirm. Vytautas Kutkus (k.) Washingtone 
kalbasi su buv. JAV ambasadorium Jungtinėse tautose ir JAV 
delegacijos pirmininku Belgrado konferencijoje 

Nuotr. K. Ambrozaičio 

KOMUNISTINIAI VĖJAI AZIJOJE 
J . MIŠKINIS 

Azijoj demokratija neturi di
delio pasisekimo. Dabartiniai 
politikų stebėtojai džiuginan
čių rezultatų neduoda. Čionai 
taip pat politinė įtampa ple
čiasi, dangus niaukiasi. Dau
geliui kyla klausimas, ar Azi
joje demokratija iš viso gaii 
klestėti? 

Juk visos naujos Azijos vals
tybės , kurios susikūrė po Ant
rojo pasaulinio karo, kenčia 
nuo dažnų sukilimų, ekonomi
nio nedatekliaus ir nuo tau
tinio nesusipratimo trukmės. 
Atrodo, kad ten, pasak ste
bėtojų, trūksta demokratiškai 
nusiteikusių valstybininkų bei 
administratorių. Be to, kai ku
rios šio kontinento valstybės 
kovoja su apgaulingais komu-
nizmmo pažadais, žadančiais 
žydintį "rojų". Sovietai viso
kiais būdais ir priemonėmis 
stengiasi šias nuotaikas Azi
joje palaikyti, kaip ir Afrikoje. 
Yapč daug dėmesio jie kreipia į 
tai, kad visomis jėgomis ir pro
paganda būtų šalinamas abejo
jimas jų nuoširdumu bei eko
nomine parama. 

Net ir indai dažnai lenda į so
vietų propagandinį žvejybos 
bučių. Atrodo, kad Indija kai 
kada tiki pražūtingai komu
nizmo propagandai ir jų paža
dams, kartais nukrypsta so
vietų pusėn. Mat, Indija 
išbuvusi tris šimtus metų ang
lų valdžioje ir kovojusi už lais
vę išugdę anglams neapykan
tą, todėl indai lengvai ir dabar 
pasiduoda Kremliaus pro
pagandai. 

Indijos nenuoširdumas ir ne
pasitikėjimas anglais yra dau
geliui suprantamas. Indai per 
kovas ir ilgų šimtmečių pa
syvų pasipriešinimą atgavo 
pilną laisvę. Anuomet indų tau
toje buvo sukelta anglams di
delė neapykanta. Jie nepoilgo 
susilaukė užtarėjų — Krem
liaus komunistų. Todėl indai 
greit pasuko į tą pusę, iš kurios 

išgirdo savo tautinių interesų 
užtarimą ir jųjų pastangų parė
mimą. Sovietai tuojau susi
orientavo ir suprato dideles 
galimybes, stipriai įsijung
dami į indų neva tautinių rei
kalų gynimą ir propagandiniu 
būdu išsijuosę skatino indus 
neapykantos nė tik anglams, 
bet ir Vakarams. Taigi Krem
liaus despotams lengva buvo 
užkariauti indų širdis ir pa-
kreiti savo pusėn, nes sovietai 
neturėjo kivirčių su Indija ir 
ėmė reikšti visokius pažadus, 
laimėdami tuo indų tautos pri
tarimą ir, žinoma, sau prie
lankumą vien tik tuo, kad so
v i e t a i p r i t a r i a a n g l ų 
8emrkimui. Beveik panašiai 
buvo ir okupuotoje Lietuvoje. 
Kai į Lietuvą įžygiavo vokiečių 
armijos ir sustabdė bolševikų 
išvežimus, kad ir nepatiko mū
sų tautai Hitlerio politika, vis 
tiek lietuviai tuo kritišku metu 
laikė vokiečius savo artimais, 
nes jie išgelbėjo tūktančius lie
tuvių iš kankinimų ir mirties. 

Sovietų tikslai ir prielan
kumas yra aiškus, būtent: vary
ti indus komunistiniam bučiun 
ir iš palengvo slopinti Indijos 
laisvę. Vakarai, ypač Š. Ameri
ka, įvairiomis progomis bando 
Indijai komunistinį pavojų 
priminti ir indų atmerkti akis 
dėl komunistų grėsmės ir politi
nio bičiuiiavimosi su Krem- * 
liaus despotais. Dažnas bend
ras politikos vedimas su 
komunistų bloku daugeliui vis 
dar darosi neaiškus ir sunkiai 
ruprantamas. 

Žinoma, komunistinė spau
da džiūgauja, kad raudonoji vė
liava kyla virš Indijos vargin
gos žemės ir ne tu r t inga i 
gyvenančių indų. 

Daugeliui yra žinoma, kad 
virš 300 milijoninė indų tauta, 
seniau europiečių buvo ali
nama, bet ji savy slėpė pajėgu
mą, tautoje glūdinčią galybę. 

(Nukelta į 5 psl.) 

ANTRAS 
PASAULIS 

ALOYZAS BARONAS 

(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano: 

ir visokie prekių pareikalavimai ir ne būtinai jau 
labai doru būdu. Daugiausia tuo rūpinosi airiai, 
italai ir visokio plauko bosai ar pusbosiai, 
sunkvežimių vairuotojai ir pagaliau nuo vogimo 
sauganti policija. 

Ir, žinoma, didelių tragedijų neįvykdavo. 
Dingsta nežinia kaip ir kur didelis kilimas, 
tūkstančio dolerių vertės. Nėra, tai nėra. Draudimas 
sumoka, o fabrikas tuo būdu vietoj vieno du 
parduoda. Na, o tą dingusį kas nors nuperka už 

Žii 

abejo, kalčiausi buvo sargai, kurie jauno policininko 
neapšvietė. Bet buvo šaukštai po piet, ir Tulys buvo 
užlaužtas. Privertė atidaryti bagažinę, surašė aktą, 
žodžiu, mūsų vargšas tautietis tapo tarpusavio 
nesusižinojimo auka. Žinoma, stotyse prekių į šalį 
buvo nugabenta gal už milijonus dolerių, daugiausia 
mažuose įpakavimuose. Kas ėmė, tas žinojo, kad 
brangieji daiktai yra ne kelis šimtus svarų 
sveriančiuose maišuose. Žmogus neišneši siuvamos 
mašinos, bet įvairių adatų, žirklučių antakiam rauti 
ir auginti, medicinos įrankių, net golfo kamuoliukų ir 
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šimtinę. Žinoma, čia viskas eina draudimo ben
drovių sąskaiton, bet negi dabar verksi, žiūrėdamas į visokių kitokių žmogaus buičiai užtikrinti smulkių 

Svarbiausia kad laikrodis tų bendrovių pasistatytus dangoraižius. Taip sau ir vertybių tik nešk. 
gražiai blizgėtų, tai priduoda rankom taurumo, 
pajuodosiom nuo visokių fabriko suodžių ir alyvų. 

— Vieną kartą atėjo Stauskis ir sako: 
— Galas, vyrai. Užsidarė ne tik laikrodžių 

prekyba, bet uždarė ir tą prekybininką. 
— Kokį prekybininką? — nustebo Tarnas. 
— Kokį? Lietuvį? Sakyk tu man, — šaukė, net 

lempa mirkčiojo, Stepas rėksnys. 
— Bet Stauskis daugiau nė žodžio. Tokie vyrai 

sutverti visokių teisingumo organų nemalonumui. 

ėjo viskas padoriai, ir tenka apgailestauti, kad 
lietuviai į šį nuostabų biznį beveik neįsijungė. Šis 
nesugebėjimas lyg ir buvo aptemdęs šviesų lietuvių 
atminimą, kol pagaliau vienas brolis tautietis 
išgelbėjo lietuvių vardą. Žinoma, ne taip jau 
reikšmingai, kaip koks lietuvis gerų dolerinių gamin
tojas, apie kurio tobulą darbą rašė visos Amerikos 
laikraščiai. 

Stoties lietuvius prekių krovimo darbams 
atstovavo palyginti jaunas ir išprusęs lietuvis, į tą 

Biznis yra biznis. Stauskis nė žodžio. Ir tol nė žodžio, darbą patekęs palankių aplinkybių dėka, nes teko 
kol kartą į karčiamą aktorius atsinešė anglišką dirbti naktinėj pamainoj, o naktis yra gimdytoja ir 
dienraštį ir ten visa laikrodinė istorija išguldyta globėja. 
taip, kaip parapijos biuleteny savaitinė veikla. Ir Ir kaip laikraštis rašo, lietuvis Tulys naktį iš jau 
taip Garmus, iš lėto užsigerdamas alaus, ir nuplėštom plombom vagono išnešė laikrodžių dėžę ir 
paaiškino, kad viskas vyko geležinkelio prekių įsidėjo ją į savo mašinos bagažinę. Ir visa tai pamatė 
pakrovimo stoty. Tas stotis reikėtų labai vertinti 
ietuviškumo požymiu. Jose darbavosi, tikriau per 
jas praėjo šimtai lietuvių, rašytojų, žurnalistų, 
policininkų, paštininkų ir priedo daug be jokių 
profesijų, bet valgyti turinčių, taigi ir pinigą 

pirmą naktį budįs žioplys policininkas, kuriam 
niekas neišaiškino šio sudėtingo proceso aplinkybių. 
Policija visus tuos žygius apsaugodavo, gaudama 
tam tikrus procentus, o šis policininkas, tikras 
avinas, to visai nesuprato ir stojo ne šias operacijas 

užsidirbti privalančių lietuvių. Na, o kur prekės, ten vykdančią, o jį pasamdžiusios stoties pusėn. Be 

Ne, teisme, kaip rašė Garmaus atneštas 
laikraštis, buvo Tulys paklaustas: 

— Kodėl tu paėmei tą dėžę su laikrodžiais? 
— Pamačiau, kad vagonas praviras, tai bijojau, 

kad kas mažesnių dėžių neišvogtų. Žodžiu, paėmiau 
apsaugoti. 

— Bet kodėl padėjai į savo mašinos bagažinę? 
— O kur kitur dėsi? Iš kitur gali pavogti. 
Suprantama, argumentai tikrai nesunaikinami, 

bet teisėjas buvo netikintis Tomas ir būtų mūsų brolį, 
lietuvių pasodinęs, bet traukinių stoties pareigūnai 
atsiėmė kaltinimą. Esą, iškilmingai išmetam Tūlį iš; 
darbo, o toliau nesvarbu, juk vis tiek nieko 
nepelnysi, tai tegu bus tik pamoka kitiems vogėjams. 

Taip rašė laikraštis ir visi pas Tarną besėdį-
apgailestavo skaudų lietuvio likimą, tapusį-
tarpžinybinio netobulumo auka. O daug vėliau 
paaiškėjo, kad jaunasis policininkas turėjo taip pat 
apleisti darbą. Vyresnieji sargai jam taip viską 
sutaisė, kad jis buvo paleistas, kaip nesugebąs eiti-
pareigų. Ir, žinoma, tai galėjo paliudyti net ir Tulys. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 

S. M. Perpetua, seseiė kazimieriete, Chicagos vienuolyno lietuviškos bib
liotekos ir muziejaus vedėja, "Chicago Catholic" redaktoriui A. E. WaH rodo 
perfotografuotą skaidrę iš fcun. Antano Staniukyno fotografijų rinkinio. Kun. 
Stanrukynas paliko apie tūkstantį tokių fotografijų maždaug iš 1914 metų 
ir senesnių. Tai labai vertingas turtas, įamžinęs ano meto lietuvių veiklą 
Amerikoj. 

JUBILIEJINES IŠKILMES ŠV. KAZIMIERO SESERŲ 
VIENUOLYNE 

Sių metų rugpiūSo 16 dienai Seselė Elena Marie B. iš Šven 
aituaniolika seselių minėjo vie- to Kazimiero parapijos, Philadel-
nuoliniŲ įžadu gyvenimo pen
kiasdešimties metu" sukaktį ir 
septynios seselės*minės dvidešimt 
penkerių metu sukaktį. 
Šventės minėjimas prasidėjo iš

kilmingomis šventomis Mišiomis 
bei apeigomis seserų koplyčioje 
10:30 valandą ryto. 

Šioms pamaldoms vadovavo 
kun. Stanley Gaučias, kaip pa
grindinis celebrantas dalyvau
jant vyskupui Vincentui Blizgiui. 
Kartu koncelebruos Monsinjoras 
Damasus A. Mozeris, kun. Bruno 
Grinis, kun. Frarik Kelpšas, kun. 
John Kuzinskas, kun. Vito Miko-
laitis, kun. John W. Savukynas, 
MIC, kun. G. Slominski, kun. .Bo
niface Vaišnoras, MIC, ku&. Bill 
Zavaski ir kun. Anthony Zaka
rauskas. Pamokslą pasakys kun. 
John Kuzinskas.Vargonais gros ir 
chorai diriguos ses. Ella Kasper, 
giedos Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos choras. 

Šios iškilmės yra ypač brangios 
seselėms jubiliatėms. Jos eucha
ristinėje aukoje su dėkingumo 
malda kils į dangiškąjį Tęva, 
dėkodamos už gausias malones, 
joms suteiktas. Seselės Jubiliatės 
tvirtai tesėjo pasiaukojime die
viškai meilei, šiandien su dides
niu ryžtingumu pakartos duotąjį 
pažadą ir atnaujins savo Sužie
duotiniui geros valios ištikimą 
meilą. Tepriima Meilės Viešpats 
Jubiliačių tobulą auką. 

phia, Pa. 
Seselė M. Reparata iš Dievo 

Apvaizdos parapijos, 18-tos Chi
cago. 

Seselė M. Teofanija iš Visų 
Šventų parapijos, Roseland, Chi 
cago. 

Seselė M. Teresina iš Švento 
Mykolo parapijos, North Side, 
Chicago. 

Seselė M. Urboną S Švento 
Kazimiero parapijos, Worcester, 
Mass. 

Seselė M. Lydija iš Šventos 
Onos parapijos, Luzerne, Pa. 

Seselė Julia M. Stankus iš Ne
kalto Prasidėjimo parap., Brigh-

i ton Park. 
Seselė M. Dolores iš Šventos 

Onos parapijos, Luzerne, Pa. 
Seselė M .Melanija iš Nekalto 

Prasidėjimo parapijos Brighton 
Park 

Seselė M. Anella iš Nekalto 
Prasidėjimo parapijos, Brighton 
Park 

Seselė M. Viatora iš Šv. Pet
ro parapijos, Boston, Mass. 

Seselė M. Serafįa iš Nekalto 
Prasidėjimo parapijos, Brighton 
Park 

Keturios jubiliatės garbina 
Dievą amžinybėje: Seselė M. 
Amabilis Benzmaitė. seselė M. 
Toma, seselė M. Natalina ir se
selė M Kliara. 

Palm Beach, Fla, 
LDOMIOS ASMENYBES 

Viena iš seniausių Floridos 
ajmerikiečių kultūrinių ir nepoli
tinių organizacijų yra Palm 
Beach Round Table. Jau 48 me
tai, kai ši organizacija veikia 
Floridoje. Jos tikslas kviesti įdo
mias asmenybes — rašytojus, 
poetus, menininkus, visuomeni
ninkus ar valstybininkus su pa
skaitomis, rengti koncertus ir 
kitus kultūrinius parengimus sa 
vo nariams ir visuomenei. 

Neseniai buvo pakviesti buvęs 
teisėjas Webster, dabartinis 
FBI direktorius, admirolas 
Stamford Turner, CIA direkto
rius, ir Marvin Stone, "US News 
and Worki Report" redaktorius 
Palm Beach Paramont teatro sa 

I lė, talpinanti apie 2 tūkstančius 
j žmonių, buvo perpildyta. |ėjimas 

tik su .iš anksto pasirūpintais 
gana brangiais bilietais. 

Visi trys svečiai kalbėtojai 
labai įdomios asmenybės, ir pub
lika su įdomumu klausėsi jų pa
sakojimų iš jų plačios veiklos, 
išreikšdami pagarbą dažnais plo 
jimais. 

P. vVebster kalbėjo, kaip sun
kūs laikai atėjo FBI tarnybai. 
Dėl įvairių persekiojimų ir prie
kaištų daugelis gerų tarnautojų 
pasitraukė, o naujų gerų gana 
sunku gauti. Admirolas Turner 
tarp kitų pastabų pažymėjo, kad 
jo tarnybai labai trukdo senato 
ir kongreso CIA tikrinimo komi
sijos, kurių yra septynios. Tų ko 
misijų, jis sakė, užtektų vienos 
arba daugiausia dviejų. Dėl per 
didelio skaičiaus žmonių įjungi
mo ir supažindinimo su šia konfi 
dencialia tarnyba įvairios žinios 
be reikalo ar per anksti išeina 
viešumon. 

Šias ir panašias progas išgirs
ti įdomių kalbėtojų, praturtinti 
savo žinių bagažą, panaudojant 
tas žkūas dažnai ir mūsų reika
lams, atrodo, tikrai praverstų. 

Z. Strazdas 

LAIŠKAI DRAUGUI 
SENIAI 2UDO 

negyvenai tik sau ir savo artimie
siems, tu gyvenai visam pasauliui 
ir norėjai viso pasaulio žmones 
priglausti prie saivx> širdies". Var
do ir pavardės neminėjau sąmo
ningai. K. Radvila 
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L A I S V Ė T A I P P A T 

Rugpdūcio 8 d. "Draugo" laidoje 
A Rz. straipsnyje "Naujas KGB 
metodas..." rašo, kad KGB, be ka
linimo bei "gydymo", pradėjo 
naudoti IT eismo "nelaimės" 
priemones kitaip manančius lik
viduoti. Eismo "nelaimės" prie
monės taip pat jau seniai 
praktikuojamos. Artima mano gi
minaitė jau 1956 m. autovežimio 
buvo sutraiškyta tariamoje eismo 
nelaimėje, kai ji iš Vilniaus uni
versiteto buvo atvažiavusi į na
mus provincijoje atšvęsti dvide
šimtąjį gimtadienį. Kodėl ji šitai 
šėtonų įstaigai buvo rakštis, gal 
tik velionei ir KGB težinoma, o 
juk laidotuvių metu vienas pro
fesorius taip apie ją kalbėjo: "Tu 

— Visi labai domisi infliaci
ja: pinigo vertė krinta, viskas 
brangsta. Ar ir senovėje yra bu
vę tokių reiškinių? Istorikai sa
ko, kad infliacija prasidėjo Ro- i 

; moję prieš 1600 metų, kai vy
riausybė, norėdama savo iždą pa 
pildyti, pradėjo leisti pinigus. 
Per šimtą metų infliacija ėjo tik 
rai pasiutusiu greičiu, ir po to 
šimto metų, pavyzdžiui, grūdų 
kainos jau buvo pakilusios šim
tą tūkstančių kartų! Visa imperi 
jos prekyba subyrėjo. Tuo metu 
imperiją valdžiusieji imperato
riai stengėsi aprūpinti liaudį. 
kad ji nemirtų badu. Dėl to ir 
duonos būdavo duodama nemo
kamai ir į cirkus leidžiama už 
dyką O kainos vistiek kilo, ir 
imperatorius Dioklecionas net 
išleido tokį sunkiai suprantamą 
kainoms ir pajamoms tvarkyti 
įstatymą, o kai ir tai nepadėjo, 
imperatorius pasitraukė ir, sa
ko, pradėjo auginti kopūstus. 

(U "Nidos" kalendoriaus) 

Į P A R E I G O J A 
Ar mes atliekame laisvei pareigą eavo tautai? 

Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent Į 
pridedami $5.00 įstojimo mokesčio. Jokių kiti) mokesčių nerei- i 
kea, išskyrus ui pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. § 

Klubas siunčia savo nariams informadjss apie naujai ii- Į 
leidžiamas knygas. = 

Ui $5.00 ar daugiau pu imdami uetuviiku knygų per metus. Ę 
mes galime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS
VA LIETUVIŠKA KNYGA Ui tai mes gausime pasirinkti vi
sus Klubo leidinius trečdaliu pigiau. 

Rašykite prie pirmos progos: 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBUI 

4546 West 68rd Street 

E 
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P. Stone buvo daugiausia va
dovo pareigose. Jis supažindino 
su abiem kalbėtojais ir kalbėjo 
trumpai apie žurnalistinius sun
kumus šiame krašte. Išvadoje 
abiejų prelegentų kalbas galima 
būtų gal sutraukti į šias mintis: 
atstatyti žiaonių pasitikėjimą 
FBI ir OIA tarnybomis ir sustab 
dyti tendencingą ir nepalankią 
propagandą prieš tas dvi Ameri 
kai taip svarbias tarnybas. 

Auksinį jubiliejų mini: 

Seselė M Emanuele iš Visu 
Šventų parap., Roseland, Chi
cago. 

Seselė M. Kordia iš Švento An
tano parapijos, Cicero. 

Seselė M. Malvina iš Švento 
Kazimiero parapijos, Chicago 
Heights. 

Seselė M. Prudencia iš Švento 
Kazimiero parapijos, Worcester, 
Mass. 

Seselė M. Marcelina iš švento 
Vardo parapijos, Brooklyn, N. Y. 

Seselė Hilda Marie iš Švento 
Kazimiero parapijos, Philadel-
phia, Pa. 

KOMUNISTINIAI VEJAI 
AZIJOJE 

(Atkelta i i 3 pusi.) 
Indai visai nevaldo mėsos, o ry
žių ar kruopų išmirkytą saują 
sukramtė gali 18 valandų į pa
rą dirbti. Pavyzdžiui, anksčiau 
į J A V emigravę indai visus ste
bino nepaprastu taupumu. 
Uždirbtus pinigus persi#sdavo 
Indijon namiškiams, iš tenai 
gaudavo maišelį ryžių prami
timui Amerikoje. Ir nūdien 
daug kam sunku įsivaizduoti ir 
suprast i indo gyven imos 
sunkumus. Bet komunistų pro
pagandistai gerai žino ir todėl 
indų tautoje skverbiasi su viso
kiais pažadais ir komunisti
nėmis idėjomis. Tą pat vykdo ir 
kitose Azijos atsilikusiose tau
tose, skelbdami savo spaudoj ir 
per radij, kad Azijoje yra akty
vių komunistų trys milijonai. 

Sidabrinį Jubiliejų švenčia: 

Seselė M. Dolorina iš Šven
čiausios Širdies parapijos, White 
Deer, Texas. 

Seselė Bernadetta Marie iš 
Švento Kazimiero parapijos, Phi-
ladelphia, Pa. 

Seselė Rita Marie iš Šv. Ka
zimiero parapijos, Mount Car-
mel, Pa. 

Seselė Wanda Marie iš Švento 
Kazimiero parapijos, Gary, Ind. 

Seselė Grace Ann iš Šventos 
Ritos parapijos, Marquette Park, 
Chicago. 

Seselė Maria Eva iš Švento 
Jurgio parapijos, Bridgeport, Chi 
cago. 

Seselė M. Lorerta iš Švento 
Kryžiaus parap., Tovm of Lake, 

Chicago. 
Sveikiname mūsų mylimas ir 

brangias jubiliates, vienijamės su 
jumis ir drauge dėkojame Die
vui už jo palaiminimą, pagalbą, 
ir ištvermę iki šiol. Taipgi mal
daujame ištvermės malonės ir 
tvirtumo aukotis pašaukimo tar
nyboje, kol Dievas pasikvies mus 
į dangaus karalystę. 

Privačiai švęs deimantini ju 
bilieįų seselė M. Celestina iš Šv. 
Trejybės parapijos, Newark, 
N. J. 

Seselė Della Marie iš Šv. An
tano parapijos, Forest City, Pa. 

Seselė M Sylvia iš Šv. Kazi
miero parap., Worcester, Mass. 
švenčia deimantinį jubiliejų rug-
piūčio 15-tą dieną Joseph Marie 
Viloje, Holland, P a 
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PŪKI DOVANA IVENCTŲ IR KITOMIS PROGOMS 

ŠV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO 
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Naujasis Testamento yra pratBko f oi mato, iriltss Metais virše
liais. Vertima* padarytas gra&a lietuviu kalba. Mecenato <Mfca lala* 
parduodama prieinama kaina 

"DRAUGO* 
Kaina — $8.00 

OUnofes gyventojai prašomi pridėti 30 centų mokesOsas ir persiuntimui 
(Kitur gyvenantieji pridekite 28 centus). 
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Dipl. agronomui 

A . f A . 
JURGIUI BUBLIUI mirus, 

jo žmonai ELENAI, dukteriai RŪTAI, žentui ir kitiems 
giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Lietuviu Agronomų Sąjungos Valdyba 

A. f A. 
ha. JOKŪBUI KREGŽDEI mirus, 

jo žmonai VIKTORIJAI ir dukrai JONEI su ŠEIMA 
reiškiame gilią užuojauą ir kartu liūdime. 

Kazlauskų šeima ir Vilūnai 

A. + A. 
IGNUI UŽGIRIUI mirus, 

Jo dukrai Birutei ir žentui Jonui Jasaičiams 
su šeima nuoširdžiausia užuojauta reiškia 

DAINAVOS ANSAMBLIS 

Kuopos nariui 
A. f A. VINCUI TIKNEVIČIUI mirus, 
jo žmona Onute, sūnus ir jų seimas nuo-
širdžiai užjaučia 

Jūrų šaulių Kuopa "KLAIPĖDA' 

A. f A. 
EDVARDUI NAKUČIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojauta jo žmonai 
Dr. Aldonai ir šeimai. 

DANUTĖ ir JUOZAS DANIAI 
Ottawa, Canada 

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

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

T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4 3 3 0 - 3 4 S o . Cal i fornia A v en u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

A f A. KUN. JONUI GRIGONIUI 
mirus, jo motinai ONAI, seserims ONAI ir VERUTEI 
NIKŠTfiNIENEI su šeima, broliui JUOZUI su šeima, gi
minėms'ir artimiesiems šioje sunkioje skausmo valandoje 
nuoširdžią užuojautą reiškiame. 

Ona ir Kazys Raliai 
Genė ir Juozas Čyvai 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti, 

Mažeika y Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH YVESTERN AVE. 
TeL 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE A VE. 
Tel. 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. LITL'ANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virinis 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11028 Southwest Highvvay, Palos Hills, ILL. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 5©th Ave., CICERO. ILL. TeL OLympic 2-1003 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 

S. M. Perpetua, seseiė kazimieriete, Chicagos vienuolyno lietuviškos bib
liotekos ir muziejaus vedėja, "Chicago Catholic" redaktoriui A. E. WaH rodo 
perfotografuotą skaidrę iš fcun. Antano Staniukyno fotografijų rinkinio. Kun. 
Stanrukynas paliko apie tūkstantį tokių fotografijų maždaug iš 1914 metų 
ir senesnių. Tai labai vertingas turtas, įamžinęs ano meto lietuvių veiklą 
Amerikoj. 

JUBILIEJINES IŠKILMES ŠV. KAZIMIERO SESERŲ 
VIENUOLYNE 

Sių metų rugpiūSo 16 dienai Seselė Elena Marie B. iš Šven 
aituaniolika seselių minėjo vie- to Kazimiero parapijos, Philadel-
nuoliniŲ įžadu gyvenimo pen
kiasdešimties metu" sukaktį ir 
septynios seselės*minės dvidešimt 
penkerių metu sukaktį. 
Šventės minėjimas prasidėjo iš

kilmingomis šventomis Mišiomis 
bei apeigomis seserų koplyčioje 
10:30 valandą ryto. 

Šioms pamaldoms vadovavo 
kun. Stanley Gaučias, kaip pa
grindinis celebrantas dalyvau
jant vyskupui Vincentui Blizgiui. 
Kartu koncelebruos Monsinjoras 
Damasus A. Mozeris, kun. Bruno 
Grinis, kun. Frarik Kelpšas, kun. 
John Kuzinskas, kun. Vito Miko-
laitis, kun. John W. Savukynas, 
MIC, kun. G. Slominski, kun. .Bo
niface Vaišnoras, MIC, ku&. Bill 
Zavaski ir kun. Anthony Zaka
rauskas. Pamokslą pasakys kun. 
John Kuzinskas.Vargonais gros ir 
chorai diriguos ses. Ella Kasper, 
giedos Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos choras. 

Šios iškilmės yra ypač brangios 
seselėms jubiliatėms. Jos eucha
ristinėje aukoje su dėkingumo 
malda kils į dangiškąjį Tęva, 
dėkodamos už gausias malones, 
joms suteiktas. Seselės Jubiliatės 
tvirtai tesėjo pasiaukojime die
viškai meilei, šiandien su dides
niu ryžtingumu pakartos duotąjį 
pažadą ir atnaujins savo Sužie
duotiniui geros valios ištikimą 
meilą. Tepriima Meilės Viešpats 
Jubiliačių tobulą auką. 

phia, Pa. 
Seselė M. Reparata iš Dievo 

Apvaizdos parapijos, 18-tos Chi
cago. 

Seselė M. Teofanija iš Visų 
Šventų parapijos, Roseland, Chi 
cago. 

Seselė M. Teresina iš Švento 
Mykolo parapijos, North Side, 
Chicago. 

Seselė M. Urboną S Švento 
Kazimiero parapijos, Worcester, 
Mass. 

Seselė M. Lydija iš Šventos 
Onos parapijos, Luzerne, Pa. 

Seselė Julia M. Stankus iš Ne
kalto Prasidėjimo parap., Brigh-

i ton Park. 
Seselė M. Dolores iš Šventos 

Onos parapijos, Luzerne, Pa. 
Seselė M .Melanija iš Nekalto 

Prasidėjimo parapijos Brighton 
Park 

Seselė M. Anella iš Nekalto 
Prasidėjimo parapijos, Brighton 
Park 

Seselė M. Viatora iš Šv. Pet
ro parapijos, Boston, Mass. 

Seselė M. Serafįa iš Nekalto 
Prasidėjimo parapijos, Brighton 
Park 

Keturios jubiliatės garbina 
Dievą amžinybėje: Seselė M. 
Amabilis Benzmaitė. seselė M. 
Toma, seselė M. Natalina ir se
selė M Kliara. 

Palm Beach, Fla, 
LDOMIOS ASMENYBES 

Viena iš seniausių Floridos 
ajmerikiečių kultūrinių ir nepoli
tinių organizacijų yra Palm 
Beach Round Table. Jau 48 me
tai, kai ši organizacija veikia 
Floridoje. Jos tikslas kviesti įdo
mias asmenybes — rašytojus, 
poetus, menininkus, visuomeni
ninkus ar valstybininkus su pa
skaitomis, rengti koncertus ir 
kitus kultūrinius parengimus sa 
vo nariams ir visuomenei. 

Neseniai buvo pakviesti buvęs 
teisėjas Webster, dabartinis 
FBI direktorius, admirolas 
Stamford Turner, CIA direkto
rius, ir Marvin Stone, "US News 
and Worki Report" redaktorius 
Palm Beach Paramont teatro sa 

I lė, talpinanti apie 2 tūkstančius 
j žmonių, buvo perpildyta. |ėjimas 

tik su .iš anksto pasirūpintais 
gana brangiais bilietais. 

Visi trys svečiai kalbėtojai 
labai įdomios asmenybės, ir pub
lika su įdomumu klausėsi jų pa
sakojimų iš jų plačios veiklos, 
išreikšdami pagarbą dažnais plo 
jimais. 

P. vVebster kalbėjo, kaip sun
kūs laikai atėjo FBI tarnybai. 
Dėl įvairių persekiojimų ir prie
kaištų daugelis gerų tarnautojų 
pasitraukė, o naujų gerų gana 
sunku gauti. Admirolas Turner 
tarp kitų pastabų pažymėjo, kad 
jo tarnybai labai trukdo senato 
ir kongreso CIA tikrinimo komi
sijos, kurių yra septynios. Tų ko 
misijų, jis sakė, užtektų vienos 
arba daugiausia dviejų. Dėl per 
didelio skaičiaus žmonių įjungi
mo ir supažindinimo su šia konfi 
dencialia tarnyba įvairios žinios 
be reikalo ar per anksti išeina 
viešumon. 

Šias ir panašias progas išgirs
ti įdomių kalbėtojų, praturtinti 
savo žinių bagažą, panaudojant 
tas žkūas dažnai ir mūsų reika
lams, atrodo, tikrai praverstų. 

Z. Strazdas 

LAIŠKAI DRAUGUI 
SENIAI 2UDO 

negyvenai tik sau ir savo artimie
siems, tu gyvenai visam pasauliui 
ir norėjai viso pasaulio žmones 
priglausti prie saivx> širdies". Var
do ir pavardės neminėjau sąmo
ningai. K. Radvila 
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L A I S V Ė T A I P P A T 

Rugpdūcio 8 d. "Draugo" laidoje 
A Rz. straipsnyje "Naujas KGB 
metodas..." rašo, kad KGB, be ka
linimo bei "gydymo", pradėjo 
naudoti IT eismo "nelaimės" 
priemones kitaip manančius lik
viduoti. Eismo "nelaimės" prie
monės taip pat jau seniai 
praktikuojamos. Artima mano gi
minaitė jau 1956 m. autovežimio 
buvo sutraiškyta tariamoje eismo 
nelaimėje, kai ji iš Vilniaus uni
versiteto buvo atvažiavusi į na
mus provincijoje atšvęsti dvide
šimtąjį gimtadienį. Kodėl ji šitai 
šėtonų įstaigai buvo rakštis, gal 
tik velionei ir KGB težinoma, o 
juk laidotuvių metu vienas pro
fesorius taip apie ją kalbėjo: "Tu 

— Visi labai domisi infliaci
ja: pinigo vertė krinta, viskas 
brangsta. Ar ir senovėje yra bu
vę tokių reiškinių? Istorikai sa
ko, kad infliacija prasidėjo Ro- i 

; moję prieš 1600 metų, kai vy
riausybė, norėdama savo iždą pa 
pildyti, pradėjo leisti pinigus. 
Per šimtą metų infliacija ėjo tik 
rai pasiutusiu greičiu, ir po to 
šimto metų, pavyzdžiui, grūdų 
kainos jau buvo pakilusios šim
tą tūkstančių kartų! Visa imperi 
jos prekyba subyrėjo. Tuo metu 
imperiją valdžiusieji imperato
riai stengėsi aprūpinti liaudį. 
kad ji nemirtų badu. Dėl to ir 
duonos būdavo duodama nemo
kamai ir į cirkus leidžiama už 
dyką O kainos vistiek kilo, ir 
imperatorius Dioklecionas net 
išleido tokį sunkiai suprantamą 
kainoms ir pajamoms tvarkyti 
įstatymą, o kai ir tai nepadėjo, 
imperatorius pasitraukė ir, sa
ko, pradėjo auginti kopūstus. 

(U "Nidos" kalendoriaus) 

Į P A R E I G O J A 
Ar mes atliekame laisvei pareigą eavo tautai? 

Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent Į 
pridedami $5.00 įstojimo mokesčio. Jokių kiti) mokesčių nerei- i 
kea, išskyrus ui pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. § 

Klubas siunčia savo nariams informadjss apie naujai ii- Į 
leidžiamas knygas. = 

Ui $5.00 ar daugiau pu imdami uetuviiku knygų per metus. Ę 
mes galime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS
VA LIETUVIŠKA KNYGA Ui tai mes gausime pasirinkti vi
sus Klubo leidinius trečdaliu pigiau. 

Rašykite prie pirmos progos: 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBUI 

4546 West 68rd Street 

E 
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P. Stone buvo daugiausia va
dovo pareigose. Jis supažindino 
su abiem kalbėtojais ir kalbėjo 
trumpai apie žurnalistinius sun
kumus šiame krašte. Išvadoje 
abiejų prelegentų kalbas galima 
būtų gal sutraukti į šias mintis: 
atstatyti žiaonių pasitikėjimą 
FBI ir OIA tarnybomis ir sustab 
dyti tendencingą ir nepalankią 
propagandą prieš tas dvi Ameri 
kai taip svarbias tarnybas. 

Auksinį jubiliejų mini: 

Seselė M Emanuele iš Visu 
Šventų parap., Roseland, Chi
cago. 

Seselė M. Kordia iš Švento An
tano parapijos, Cicero. 

Seselė M. Malvina iš Švento 
Kazimiero parapijos, Chicago 
Heights. 

Seselė M. Prudencia iš Švento 
Kazimiero parapijos, Worcester, 
Mass. 

Seselė M. Marcelina iš švento 
Vardo parapijos, Brooklyn, N. Y. 

Seselė Hilda Marie iš Švento 
Kazimiero parapijos, Philadel-
phia, Pa. 

KOMUNISTINIAI VEJAI 
AZIJOJE 

(Atkelta i i 3 pusi.) 
Indai visai nevaldo mėsos, o ry
žių ar kruopų išmirkytą saują 
sukramtė gali 18 valandų į pa
rą dirbti. Pavyzdžiui, anksčiau 
į J A V emigravę indai visus ste
bino nepaprastu taupumu. 
Uždirbtus pinigus persi#sdavo 
Indijon namiškiams, iš tenai 
gaudavo maišelį ryžių prami
timui Amerikoje. Ir nūdien 
daug kam sunku įsivaizduoti ir 
suprast i indo gyven imos 
sunkumus. Bet komunistų pro
pagandistai gerai žino ir todėl 
indų tautoje skverbiasi su viso
kiais pažadais ir komunisti
nėmis idėjomis. Tą pat vykdo ir 
kitose Azijos atsilikusiose tau
tose, skelbdami savo spaudoj ir 
per radij, kad Azijoje yra akty
vių komunistų trys milijonai. 

Sidabrinį Jubiliejų švenčia: 

Seselė M. Dolorina iš Šven
čiausios Širdies parapijos, White 
Deer, Texas. 

Seselė Bernadetta Marie iš 
Švento Kazimiero parapijos, Phi-
ladelphia, Pa. 

Seselė Rita Marie iš Šv. Ka
zimiero parapijos, Mount Car-
mel, Pa. 

Seselė Wanda Marie iš Švento 
Kazimiero parapijos, Gary, Ind. 

Seselė Grace Ann iš Šventos 
Ritos parapijos, Marquette Park, 
Chicago. 

Seselė Maria Eva iš Švento 
Jurgio parapijos, Bridgeport, Chi 
cago. 

Seselė M. Lorerta iš Švento 
Kryžiaus parap., Tovm of Lake, 

Chicago. 
Sveikiname mūsų mylimas ir 

brangias jubiliates, vienijamės su 
jumis ir drauge dėkojame Die
vui už jo palaiminimą, pagalbą, 
ir ištvermę iki šiol. Taipgi mal
daujame ištvermės malonės ir 
tvirtumo aukotis pašaukimo tar
nyboje, kol Dievas pasikvies mus 
į dangaus karalystę. 

Privačiai švęs deimantini ju 
bilieįų seselė M. Celestina iš Šv. 
Trejybės parapijos, Newark, 
N. J. 

Seselė Della Marie iš Šv. An
tano parapijos, Forest City, Pa. 

Seselė M Sylvia iš Šv. Kazi
miero parap., Worcester, Mass. 
švenčia deimantinį jubiliejų rug-
piūčio 15-tą dieną Joseph Marie 
Viloje, Holland, P a 
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Dipl. agronomui 

A . f A . 
JURGIUI BUBLIUI mirus, 

jo žmonai ELENAI, dukteriai RŪTAI, žentui ir kitiems 
giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Lietuviu Agronomų Sąjungos Valdyba 

A. f A. 
ha. JOKŪBUI KREGŽDEI mirus, 

jo žmonai VIKTORIJAI ir dukrai JONEI su ŠEIMA 
reiškiame gilią užuojauą ir kartu liūdime. 

Kazlauskų šeima ir Vilūnai 

A. + A. 
IGNUI UŽGIRIUI mirus, 

Jo dukrai Birutei ir žentui Jonui Jasaičiams 
su šeima nuoširdžiausia užuojauta reiškia 

DAINAVOS ANSAMBLIS 

Kuopos nariui 
A. f A. VINCUI TIKNEVIČIUI mirus, 
jo žmona Onute, sūnus ir jų seimas nuo-
širdžiai užjaučia 

Jūrų šaulių Kuopa "KLAIPĖDA' 

A. f A. 
EDVARDUI NAKUČIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojauta jo žmonai 
Dr. Aldonai ir šeimai. 

DANUTĖ ir JUOZAS DANIAI 
Ottawa, Canada 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
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Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

A f A. KUN. JONUI GRIGONIUI 
mirus, jo motinai ONAI, seserims ONAI ir VERUTEI 
NIKŠTfiNIENEI su šeima, broliui JUOZUI su šeima, gi
minėms'ir artimiesiems šioje sunkioje skausmo valandoje 
nuoširdžią užuojautą reiškiame. 

Ona ir Kazys Raliai 
Genė ir Juozas Čyvai 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti, 

Mažeika y Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH YVESTERN AVE. 
TeL 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE A VE. 
Tel. 422-2000 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 18 d. 

x "Draugo" pereito šeštadie
nio pirmieji keli šimtai numerių 
buvo atspausdinti su netikslia 
(nepakeista) data 1-jame pus
lapyje. Turėjo būt i : "Šeštadie
nis, Sutarday, rugpiūtis - Au-
gust 16, 1980". Skaitytojus at
siprašome. 

Sol. Vytautas Paulionis, X ŠIEMET CHICAGOJE ir 
apie Cbicagą kas sekmadienį dramatinis bosas-baritonas, gy 
vis kur nors organizacijos, drau j v e n ą s Toronte, pirmą kartą Chi 
gijos, klubai ruošia gegužines. į cagoje koncertuos rugsėjo 28 d. 
Po ilgos pertraukos ir "Draugo" į Tame pačiame koncerte išgirsi-
parengimų komitetas nutarė m e & ao\ Neriją Linkevičiūtę. 
ruošti gegužinę rugp. 24 d, prie į Koncertą rengia Margutis. 
"Draugo" patalpų. Tikimasi su
silaukti daug svečiu. Visi kvie
čiami atsilankyti. 

x "Dainavos" ansamblio sta
tomo veikalo "Čičinskas" solis
tų repeticijos įvyko rugpiūčio 8, 
3 ir 10 dienomis Chicagoje, va
dovaujant dirigentui Aloyzui 
Jurgučiui, režisieriui Petrui Ma
želiui iš Clevelando, j o asisten
tei dail. Vandai Aleknienei i r 
akompaniatorei Živilei Modestie-
nei. Solistai Rimas Strimaitis 
ir Vytautas Paulionis buvo at
vykę iš Toronto, Audronė Simo-
naitytė-Gaižiūnienė iš Rockfor-
do, Roma Mastienė iš Hinsdale 
bei čikagiškiai Valentinas Lio-
rentas, Vytas Radys ir Bronius 
Jančys. 

x Kunigas Petras Paurazas 
rodys skaidres iš jo kelionių Šv. 
Kazimiero seserų motiniško na
mo salėje, rugpiūčio 28 d., 
12:45 vai. po pietų, į pensiją iš-1 
ėjusiems. Po to bus užkandis 
ir proga pasisvečiuoti. Visi su
sidomėjusieji kviečiami atsilan
k y t i 

x \ l adas Bacevičius, nuola
tinis "Draugo" foto bendradar
bis Clevelande, atsiuntė iš skau
tų stovyklos Wasagoje, Kana
doje, savo ir kitų vadovų malo 

X J . Valeika, Sauk Village, 
Dl., aukojo 10 dol. Labai ačiū. 

x Aukų atsiuntė: 7 dol. — 
V. Knistautas; po 5 dol. — Juo
zas Bričkus, A. Obcarskis, Ado
mas Venckus, V. Čekanauskas; 
4 dol. — Ona Babušienė; po 3 
dol. — M. Panaras, Marija Pa-
zolienė; 2 dol. — Vlada Ragaus
kienė. Visiems dėkojame. 

x "The New Star", ukrainie
čių savaitraštis Chicagoje, rug
piūčio 10 d. išspausdino kun. J. 
Prunskio straipsnį "More Sym-1 
pathy to the Oppressed Bro
thers", kur plačiau nupasakoja
ma lietuvių kenčiama prievarta 
bolševikų okupacijoje. 

PEDAGOGINIO LIT. INSTITlTrO PLfiHAI 

šaulių Kultūrinio savaitgalio metu Clevelande buvo suruošta Kovojančios Lietuvos bei pogrindžio spaudos ori
ginalų dokumentinė paroda. Čia matome grupę dalyvių, apžiūrinčius eksponatus. Nuotr. P. Malėtos 

IŠ A R T I IR T O L I 
BRAZILIJOJE 

x Šakių apskr. klubo geguži
nė (piknikas) įvyks rugpiūčio 
30 d., Lietuvos vyčių salėje ir 
sodelyje, 2455 W. 47 St., "chi-
cago. Pradžia 2 v. Šokiams gros 
Evaldo Knolo orkestras. 

x Vincas Simaške, Albion, 
Mich., įvertindamas sunkų spau 
dos darbą, atsiuntė Garbės pre
numeratos mokestį. Esame dė
kingi. 

x Dr. Domas Micuta, Wau-
kegan, UI., jau daugelis metų 
yra nuolatinis "Draugo" rėmė-

nius sveikinimus. Rašo k a d ' J a s - fc d a b a r gavome jo at-Į joj praleido 20 metų. Ten jis 
stovyklos vadovybę sudarė: 
Stefa Gedgaudienė, J . Jurgutis, 
R. Belzinskas. Dvasios vadovas 
kun. R. Šakalys. Stovyklavo 
120 skautų,-čių. Stovykla, ku
ri gerai pavyko, baigėsi 
rugp. 16 d. Kartu atsiuntė ir 
gražių nuotraukų. 

x Toronto vyru choras 
"Aras" ruošiasi koncertams. 
Lapkričio 22 d. choras koncer
tuos Jaunimo centre. Chicagoje. 
"Aro" koncertą ruošia "Margu
tis". 

x Lietuvių parengimų Chica
goje kalendorius, y ra paruošia
mas "Draugo" ir skelbiamas 
dienraštyje kiekvieno mėnesio 
pradžioje. Organizacijos, norin- I 
čios, kad jų organizuojami pa-1 

siųstą Garbės 
mokestį. Labai ačiū. 

— Šv. Onos šventė Vila Ze-
iinoje sutelkė nemažai žmonių. 

, Dalyvavo 15 Onų. Po Mišių bu
vo pietūs, surengti L. Kat. Mo
terų draugijos, loterija. 

— Lietuvių sąjunga Brazili
joje rugpiūčio 10 suorganizavo 
Tėvų dieną. Po Mišių, buvo pie
tūs ir t rumpa programa. 

— Lietuvių katalikų bend
ruomenės choras lapkričio mė
nesį ruošia koncertą. Chorui va
dovauja Viktoras Tatarūnas. 
Skundžiamasi, kad trūksta vy
rų choristų. Repeticijos vyks
ta kiekvieną sekmadienį tuoj po 
pamaldų šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje, Sao Paulo. 

— Kun. Petro Urbaičio ku
nigystės 40 metų jubiliejus buvo 
per Žolinę. Kunigu įšventintas 
buvo 1940 rugpiūčio 15 Hong 
Konge. Kaip misionierius Kini-

sklaidymo, jų susenėjimo ir to
dėl menko atsilankymo į pamal
das ir juos aptarnaujančio ku
nigo sveikatos sumenkėjimo 
Šiaurės Vokietijoje žmonių ap
tarnavimas labai pasunkėjo. 
Dar gerai laikosi Lebenstedto 
parapija, kurią su didemi pasi 
aukojimu daugiau kaip 30 me 
tų aptarnauja kun. Gelžinius, 
ir parapijos kunigo Urdzės ra 
jone. 

Senjoras kun. A. Trakis pra
nešė apie bažnytinę veiklą Ame
rikoje ir Kanadoje. Biblijos ver
timo darbas kiek sustojo, bet 
kun. dr. A. Jurėnas tikrai ža
da užbaigti vertimą. Kadangi 

0KUP. LIETUVOJE 
— Susirūpino girtuokliais. Vii 

niuj,3 įvyko išplėstinis aukščiau
siojo teismo posėdis, vadovau
jamas jo pirm. J . Misiūno. Po-

Šių metų rugpiūčio mėn. 9 d. 
šiam dienrašty buvo paskelbta 
žinutė, kad Pedagoginis Litua
nistikos Insti tutas gavo iš fe
deralinės valdžios 50,000 dol. 
paramos plėsti savo numatytą 
programą. Paramą gauti rūpi
nosi ir prašymą rašė Instituto 
dabartinis rektorius prof. dr. 
Jonas Račkauskas ir dr. Vyte
nis Darnusis. Tad tik reikia 
džiaugtis jų veiklumu ir laimė
jimu. Rodos, tokia stambi su
ma iš federalinės valdžios gau
t a pirmą kartą mūsų lituanisti
niam švietimui. Ji bus panau
dota (kaip jau anksčiau spau
doje minėta) video juostų ga
minimui. Šiam planui realizuo
ti bus prašomi vyresnio am
žiaus lietuviai mokslininkai, ku
rie savo mokslines žinias per
teiktų į video juostas, kuriomis 
jau galėtų naudotis ne tik PLI 
klausytojai (akivaizdinio ir ne
akivaizdinio) , be t ir kitos litua
nistinės mokyklos bei šiaip švie 
timo institucijos. Be to , video 
juostomis galės naudotis ir ki-

Lietuvių tautodailė (architek
tūra, tapyba, lietuvių meno is
torija). 

Tikybos dėstymo metodika 
(tikybos mokytojų paruošimas). 

I r visa kita, k a s rišasi su 
švietimu bei visuomeniniu gy
venimu. Pradžiai j au sudarytas, 
nors dar ir nepilnas, lietuvių 
mokslininkų sąrašas. PLI lek
torių taryba yra numačiusi 
kviesti į talką ir mano, kad su
t iks : vysk. Vincentas Brizgys, 
dr . Juozas Jakštas , dr. Petras 
Jonikas, prof. Simas Sužiedėlis, 
kun. Stasys Yla, dr . Jonas Gri
nius, dr. Antanas Maceina, gen. 
konsule Juzė Daužvardienė, dr.. 
Vincas Maciūnas, dr. Vanda 
Sruogienė, dail. Adolfas Valei
ka, dr. Marija Gimbutienė, dr. 
Jurgis Gimbutas, dr. Jonas Ba
lys, aktorius Henrikas Kačins
kas, kun. Ansas Trakis, prof. 
Balys Vitkus, rašyt . Vincas Ra
monas, dr. Antanas Kalvaitis, 
kun. A. Grauslys, rašyt. Gir
džius, prof. Algirdas Greimas, 
lėkt. Jonas Dainauskas, lėkt. 
Kleopas Girvilas i r kiti. Be to, tų kontinentų lituanistinio švie

timo institucijos. PLI planuo-įPLI norėtų video juostų, įkal-
sėdin buvo pakviesti rajonų bei j J» i « * * * juostas perteikti visa į betų jaunų akademikų (huma-
miestų liaudies teismų pirmi- **. k a s m ū s U l i e tu™i kultūrai j mtarų), gyvenančių toli nuo 

" ninkai, administracinių organų j svarbiausia ir kas mūsų jauni- Chicagos. Šie metai Institutui 
mą ir mus pačius ilgiau išlai- bus istoriniai metai, labai lem-atstovai. Pranešimą apie kovos 

prieš girtavimą baudžiamųjų kys gyvus, kol mūsų t au ta pri-
įstatymų ta ikymo prak t iką liau- Į s i k e l s i l a i s v e - <> k a l b a '* * * 
dies teismuose padarė aukščiau- Į tautinės kultūros lobiai juk la-
siojo teismo narys A. Batai t is . | b i a u s i a i P a d e d a * • * » « tautinį 
Priimtas nutar imas įpareigojo į sąmoningumą, kuris kai kūnuos 
liaudies te ismus efektyviau k o - ' m u s *** tragiškai palieka. 

Į video juostą planą įeina 
šios mokslo sr i tys: 

Lietuvių kalba (lietuvių kal
bos gramatika, lietuvių kalbos 
istorija, lietuvių kalb. struktūra, 

pergyveno karo žiaurumus, ko
munistų persekiojimus, kalėji
mus ir paskui buvo ištremtas. 

KANADOJE 
— Toronto "Gintaro" ansam

blio vyresnieji šokėjai, daininin
kės, muzikantai ir jų vadovai į 
Prancūziją išskrido rugpiūčio 
rugpiūčio 10, Liaudies meno t a - ! 

Iryba Canadian Folk Ar t Coun-
j cil "Gintarui" yra patikėjusi Ka 
į nados atstovavimą trijuose ta rp 
| tautiniuose festivaliuose Pran-
j cūzijoje, ku r yra numatyta 15 

pasirodymų. Pirma-
'• sis festivalis įvyko rugpiūčio 11 
d. St. Claude miestelyje prie 
Šveicarijos sienos, antrasis — 
rugpiūčio 14-16 d. Ahun mies-

Jaurnmo centro valdybos vicepirm. j telyje, Creuse apylinkėje. Pa-

voti su girtavimu. Posėdyje da
lyvavo ir teisingumo "mrniste-
ris" P. Kuras su sovietinamos 

senjoras kun. A. Keleris nuo šių I Lietuvos prokuroru A. Kaireliu. 
metų spalio 1 d. atsisako savo j — Nauji vokai. Sovietų Są-
pareigų, senjoro pareigas Vo-1 jungos Ryšių ministerija kas-
kietijai perima vicesenjoras j met išleidžia kelis š imtus suve-
kun. J. Urdzė. J am pagelbėti j nyrinių pašto vokų su įvairių 
sudaryta patariamoji Taryba iš | miestų bei asmenų piešiniais. 
penkių narių, į kurią pakviesti , Kartais jie paliečia i r okupuotą | t a u t ° s a k a - Poe^fo beletristika 
garbės senjoras kun. A. Gelži- Lietuvą. Prieš pa t olimpines J ^ L l 
nius, kun. Fr. Skėrys, studijų | žaidynes jai buvo skir t i t r y s vo

kai: viename yra nupieštas 
Kaune pas ta ty tas paminklas so 
vietų kariams, an t r ame — dail. 
A. Žmuidzinavičius, t rečiame — 
rašytoja G. Petkevičaitė-Bitė. 

patarėjas R. Baliulis, dr. A. 
Gintautas ir ekonomistas K. 
Dikšaitis. Kasos reikalai per
duodami kun. Fr . Skėriui. 

baltų kalbų lyginamasis moks
las, fonetika i r fonologija, tar
mių mokslas). 

Lietuvių literatūra (lietuvių 

istorija (šaltiniai, 
problemos, metodika). 

tingi jo ateičiai. 
Taigi kaip jau aukščiau mi

nėta, prof. dr. Jonas Račkaus
kas kartu su dr. Vyteniu Da-
mušių paruošė projektą JAV 
valdžiai prašydami paramos ir 
ją gavo iš JAV Ethnic Heritage 
Studies programos. 

Projektas pavadintas "Eth
nic Survival: A Multi — media 
model for preservation of eth
nic heritage in an alternative 
educational system. 

Programai realizuoti reikės 
150 valandų. Tam reikalui bus 
panaudota 150 juostų. Kiekvie
noj juostoj bus dvi pamokos. 
Taigi iš viso 300 pusvalandžių. 

Pr . E. 

CHICAGOS ŽINIOS 

rengimai būtų įtraukti į kalen- M- Jasaitis ir pirm. I. Kriauceliūnieaė i grindinis festivalis bus rugpiū-
aptaria Jaunimo centro dienos reika-

į lus Nuotr. V. Jasinevičiaus 
dorių, prašomos raštu ligi šio 
mėnesio 25 dienos pranešti 
"Draugui". 

X Jaunimo centro dienoje 
V . e i k S _ l a i m ė S , . ? U l ! I !^ S ' " f ? m -d°" I Paskirstymo ^knygeles? auk'oda 

Imi po 10 dol., įsijungė 

x Į "Draugo" nuolatinių rė
mėjų eiles, grąžindami dovanų 

vanas surinkti tikimasi iš mūsų 
visuomenės. Kiekvienuose na
muose yra dalykų tinkančių pa
aukoti laimės šuliniui — dova
nas galima įteikti Jaunimo cen
tre. Aukodami laimės šuliniui, 
paremsime Jaunimo centrą. 

x Amerikos lietuvių tarybos 
sukaktuvinis (keturiasdešimta-

Andrius Laukaitis, Lemontas, 
Genė Budraitienė, Chicago, 
A. Dameika, Durand, 
T. Alenskienė, Lemontas, 
Z. Sipavičius. Chicago, 
Juozas Bulika, Chicago. 

Visiems esame labai dėkingi. 
x Dalyvaudami "Draugo" do 

sis) suvažiavimas šaukiamas vanų paskirstyme ir grąžindami 
spalio 18 d. Tautiniuose namuo- j laimėjimų knygeles, aukų po 10 

dol. atsiuntė: 
Petras Navickas, Chicago, 

se, Chicagoje 

x "Southwest News-HeraM" 
rugp. 14 išspausdino kun. J. 
Prunskio laišką Lietuvos reika
lu. 

x Dr. J . Jurgilas, Roncho 
Santa, Cal., parėmė mūsų spau
dos darbus 20 dol. auka. Nuo
širdžiai dėkojame. 

A. Jaščenskas, Omaha, 
Emilija Totilienė, Omaha. 

Visiems esame labai dėkingi. 
x Audronė Greiner, Darien, 

111., užsisakė "Draugą" ir parė
mė dienraštį 10 dolerių auka. 
I^abai ačiū. 

x A. Markelis, ciceriškis, 
x Peras Nekrošius, Racine,j dažnai paremia "Draugą". I r 

Wis., prie prenumeratos mokea-1 dabar gavome jo 10 dol. auką 
čio pridėjo 10 dol. auką. Esame 
dėkingi. 

Dėkojame. 

X Gražina ir Stasys Noreikai 
Iiubomir Hajdo, istorijos i š CsUgary, Kanadoje, buvo j 

profesorius Harvardo universi- j Chicagą atvykę. Užsukę į "Drau 
tėte, Santaros-Šviesos suvažia-j f?5*", domėjosi spaudos darbais. 
vime rugsėjo 4-7 d. Tabor Far- , paliko auką. Ačiū. 
moj, Sodus, Mich., skaitys pa-i x Kazys Gudauskas, balti-
skaitą "Lietuva ukrainiečių aki-! moriškis, parėmė mūsų spaudos I Vakarų Vokietijoje, kur dėl lie 
mis". (pr.) I darbus 10 dol. auka. Labai ačiū. | tuvių evangelikų didelio išsi 

čio 22-24 d. Remiremont mies
telyje. Jame bus premijuojami 
geriausių ansamblių pasirody
mai. "Gintaras" yra gavęs pa
kvietimą iš Muenchene gyvenan 
čios A. Griniuvienės atvykti į 
Europos lietuviškųjų studijų sa
vaitę Innsbrucke, Austrijoje. 
Jeigu sąlygos leis, "Gintaro" 
koncertą savaitės dalyvams pla
navo surengti rugpiūčio 12-13 
d. Iš Toronto miesto burmistro 
J. Sewell ir federacinio minis-
terio K. Robinsono yra gauti 
sveikinimai bei dovanos, kurias 
"Gintaras" įteiks festivalių ren 
gėjams, su jais susijusių mies
telių burmistrams. 

VOKIETIJOJE 
— Lietuvių evangelikų suva

žiavimas. Aptarimui Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų Bažny
čios išeivijoje reikalų Vakarų 
v'okietijoje įvyko kunigų, Vyr. 
3až. Tarybos prezidiumo narių 
r Bažnyčios rėmėjų suvažiavi
mas šių metų birželio 21 ir 22 
iienomis Bad Godesberge,An-
nabergo rūmuose. Jame dalyva
vo 12 asmenų, jų tarpe iš Chi
cagos atvykęs senjoras kun. 
Ansas Trakis. 

Suvažiavimui pirmininkavo 
senjoras kun. A. Keleris. Jis 
pranešė apie bažnytinę padėtį 

ĮKLIUVO GODŪS KAIMYNAI 

Patraukt i teisman Lawrence 
VVoodfield, 40 m., ir jo žmona 
Donna, 30 m. Jie prisigerino 
prie kaimynės senutės Jenny 
Joutsen, 80 metų našlės, ir pri
kalbėjo, kad ji savo indėlius, ar
ti 100,000 dol., banke užrašytų 
savo ir jų vardu. Panašiai pa
darė ir su senutės bonais. Se
nutė gyvena 6211 W. Fullerton, 
Chicagoje. Bylą prieš sukčiau
tojus iškėlė Cook apskr. proku
roras B. Carey. Kaltininkams 
gresia 5 m. kalėjimo ir 10,000 
dol. pabaudos. 

PAPŪGOS PO 650 DOL. 

Federalinė valdžia Chicagoje 
parduoda 55 papūgas. Kiekvie
nos jų vertė esanti 650 dol. Jos 
buvo konfiskuotos iš subankru
tavusios J. and M. Aviary fir
mos Schaumburgo priemiesty. 
Konfiskuota dėl to, kad jos bu-

IEŠKO GRIEŽIKŲ 

Organizuojamas Nor thwest 
simfonijos orkes t ras Chicagoje. 
Ieškoma nuo 40 iki 60 muzi
kantų. P i rmas jų susit ikimas 
bus rugpiūčio 26 d. 7 v. v. 
Wright kolegijos rūmuose, 3400 
N. Austin Ave., Chicagoje. 

DAUG KRAMTO GITMOS 

Wm. G. "VVrigley bendrovė, ga 
minanti kramtomą gumą, išmo
kės savo šėrininkams 30 centų 
didesnį dividendą. Bendrovės 
serai buvo skelti per pusę, dvi
gubai jų skaičių padidinant tu
rintiems. Bendrovė tur i gerą 
pelną. 

6 MIL. DOL. M O T E R I M 

Solistai Dana Stankaitytė ir Algirdas Brazis, akompa
nuojant muz. Alvydui Vasaičiui, atliks koncertinę prog
ramą "Draugo" banketo metu Jaunimo Centre rugsėjo 
14 d. 4:00 vai. p.p. Bilietai gaunami "Drauge" ir pla
tinami "Draugo" parengimų komiteto narių. 

vo importuotos iš Indonezijos>| 6.8 mil. dolerių. 

UGNLVGESIŲ VADAS 
Oficialiai naujuoju Chicagos 

ugniagesių vadu paskelbtas 
John Patrick Devire, 49 m., bu
vęs VVashingtono ugniagesių 

IŠTYLĖJO KALĖJIME 

Įtariamas kriminalinio sindi
kato narys D. Blasi, 68 m., bu
vęs šoferis ir sargas nužudyto 
sindikato vadovo Giancana, iš-

Lois Teinowitzes, 46 m., per- r . _ . . 
' . r j damos laisvos rankos 

siskirdama su vyru, tur t ingu ne | 

vado pavaduotojas. Jam duo- j b u v o k a l ė j i m e 1 8 m ė n e s i u . J a m 

perorga- ; ^ u v o p a s a i c v t a % kad nebus bau-

judamos nuosavybės prekybinin 
ku ir s tatybininku Chicagoje, 
per teismą iš vyro išreikalavo 

nizuoti ugniagesių departamen- | — — ^ j d p r a n e š i k a g ^ ^ 

Chicagos mere J. Byme (dešinėje) su savo dukterimi Kathy ir klounu 
"Chicagofesf" šventėje Navy Pier. 

tą. Jis žinomas kaip geras de
rybininkas dėl atlyginimo su
tarčių. Anksčiau Chicagos ug
niagesių vadui buvo mokama 
51,003 dol. metams, dabar siū
loma atlyginimą pakelti iki 
75,000 dol. 
NETURTINGI SU 15,000 DOL. 

JAV miestuose yra vyriausy
bės pastatytų pigesnių butų ko
lonijos. Pagal įstatymą, tuose 
butuose gali apsigyventi tik tie, 
kurių uždarbis yra nedidesnis 
kaip 80 procentų pajamų vidur
kio tame mieste. Chicagoje ke
turių asmenų šeima, kurios me
tinės pajamos yra nedidesnės 
kaip 15,034 dol., laikoma netur
tinga ir gali prašyti pigesnių 
miesto butų. Washingtone t a 
uždarbio riba yra 15,083 dol., o 
New Yorke — 17,269 dol., i r 
da r sali gauti 6,000 dol. metinės 

i paramos. 

penkis kriminalinio sindikato 
nužudymus, bet Blasi visą ku
ką tylėjo, nepasakė. 

rfnminiiimiitiimiiiiiHimtirvMiniiniiiit 
Advokatas 

GINTARAS P, &KNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. • . 
Šeatad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarime. 
Td. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W 63 Street 
Chicago, UI. 60629 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiu 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

file:///ladas

