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Sauliai. 1980 m. vasario 24 d. 
pas šaulietį Juozą Šileikį prisistatė 
balsavimo komisijos pirmininkas 
ir partijos sekretorius ir klausė, 
kodėl nedalyvaująs rinkimuose. 
Šileikis paaiškino, jog jis esąs ti-
ikintis, o bedievių išstatyti kandi
datai tikinčiųjų reikalų negina, o 
juos smerkia, todėl nematąs pras
mės už juos balsuoti. 

Adutiškis (Švenčionių ra j.). 
1979 m. lapkričio 15 d. Helsinkio 
grupės narys kun. Bronius Lau
rinavičius pasiuntė TSRS Gene
raliniam Prokurorui pareiškimą 
apie Angelės Ramanauskaitės 
teismą Astrave, kuriame reika
lauja, kad būtų panaikintas As
travo teismo sprendimas, nes Ra
manauskaitė, pamokydama vai
kus apie Dievą, nenusikalto nei 
tarybiniams nei tarptautiniams 
įstatymams. Pareiškime išsamiai 
nušviestą teismo komedija, skir
ta užgniaužti bet kokią religinę 
ir tautinę mintį Baltarusijos lie
tuviu tarpe (žr. LKB Kronika, 
Nr. 40). 

Skuodas. Cia kunigai nelanko 
ligonių ligoninėse, nepalydi mi
rusiųjų į kapus, neskambina var
pais. 

Skuodo dekanas Palšis Petras 
Telšiuose 1979.IV. 17 skundėsi re 
liginiu reikalų tarybos įgalioti
niui P. Anilioniui, kad visa tai 
draudžia Skuodo vykdomasis ko
mitetas, įgaliotinis visiems deka
nams girdint prižadėjo, jog bus 

išsiaiškinta ir sutvarkyta. Deja, 
praėjo visi metai, bet įgaliotinis 
savo pažado neišpildė. Reikėtų ku
nigams daugiau parodyti drąsos 
ir pradėti eiti į kapus, drąsiai 
skambinti varpais ir t t . Laikas 
pabusti iš miego. Pažymėtina, 
kad Skuodo mieste, taip pat kai 
kuriuose rajono didelėse parapi
jose (pvz., Ylakiuose) Mišioms 
nepatarnauja vaikai, nepamatysi 
adoruojant mergaites. 

Tryškiai. (Telšių ra j.) Jau de
šimt metų didelėj Tryškių para
pijoje nebuvo vaiku pirmosios 
Komunijos, bažnyčia avarinė
je būklėje — jau dvidešimt metų 
niekas nedažoma ir neremontuo
jama. Klebonas Henrikas Sirtau 
tas Begis tėvams vaikų nesivesti 
į bažnyčią, nes tai draudžia įsta
tymai. 

Klaipėda. Klaipėdos tikintieji 
(ypač jaunimas) adoracijos me
tu kalba rožančių, prašydami 
Mariją, kad bedieviai sugrąžintų 
iš jų atimtą bažnyčią. Štai Ro
žančiaus intencijos maldelė: 

Šve. M. Marija, 
meldžiame Tave, kad mums 

būtų leista visos mūsų tautos pa 
statytoje Taikos Karalienės šven 
tovėje garbinti Dievą, melstis už 
taiką visame pasaulyje ir visų iš
ganymą, kad šioje šventovėje 
prie Baltijos jūros žmonės rastų 
dvasinės atgaivos ir ji būtų vi
suotinės taikos švyturiu". 

(Bus dtufiau) 

LENKAI DARBININKAI 
NEKLAUSO PARTIJOS 

Reikalauja laisvų darbo unijų 

Užsienio spaudos agentūros praneša iš Lenkijos, kad vyriausybė siunčia kariuomenes dalinius į Gdanską. Nuo
traukoje — Lenkijos kariai žygiuoja netoli streiko palies tų įmonių. Vyriausybės atstovai paneigia pasiruošimus 
užimti fabrikus. 

SOVIETINĖ KLASTA 
NEATSIEKĖ TIKSLO 

Roma. Įtakingas Romos I del?" kunigai nedavę aiškaus at-
dienraštis "H Tempo" rugpiūčio sakymo. Už juos atsakė geriau 

Ragina atšaukti 
javų suvaržymus 
Kenkia ūkininkams ir prekybos laivynui 

Washingtonas. — Amerikos 
žemės ūkio organizacijos ir kong
reso nariai iš javus auginančių 
valstijų daro spaudimą vyriausy
bei, kad ji atšauktų sovietams tai 
komą javų pardavimo suvaržy
mą. Antradienį visa eilė senato
rių kalbėjo senato bankų komite
te, kurio pirmininkas yra sen. 
William Proxmire iš Wisconsino. 
Jis nurodė, kad javų boikotas 
skaudžiai kenkia Amerikos ūki
ninkams. Jis iškėlė ir naują min
ti, kad boikotas yra Lenkijos dar
bininkų streiko viena priežasčių. 
Lenkijos vyriausybė pakėlė mė
sos kainas, nes jai trūksta javų 
galvijams. Lenkija nebegali gau
ti javu iš Sovietų Sąjungos, nes 
ši negauna javų iš Amerikos. 

Žemės ūkio departamentas pa
aiškino, k?d. paskelbus javų boi
kotą sovietams, buvo padidintas 
javų siuntimas Lenkijai. 

Minėtame komitete prie? lavų 
prekybos varžymus kalbėjo Ne-
braskos demokratas sen. Edvvard 
Zorinsky, Ūtos resp. sen. Jake 
Garn, Illinois sen. Adlai Steven-
son ir Pietinės Dakotos sen. 
George McGovern. 

Sen. McGovern sekmadieni 
kalbėjo CBS tflevizijos "Face thf. 
Nation" programoje. Jis papasa
kojo, kad prezidentas Carters, 
•kai senatorius jam paskambino 
ir pasveikino su demokrati pa'-
tijos nominavimu, pasakęs, jog 
vyriausybė atidžiai stebinti javų 
boikoto rezultatus ir paliekami 
galimybę, kad suvaržymai bus 
atšaukti. Sen. McGovernas paaiš
kinęs prezidentui, jog jis mielai 
vestų kampaniją už prezident :> 
perrinkimą, tačiau Vidurio Vaka
ruose demokratams nebus 'eng-

2 d. laidoje pateikia savo kores
pondento Francobaldo Chiocci 
pranešimą iš Maskvos apie susiti
kimą su katalikų ir stačiatikių 
kunigais, kurie sovietinės val
džios iniciatyva buvo atsiųsti į o-
limpiadą tariamai pasirūpinti ti
kinčiųjų atletų dvasiniais reika
lais. Katalikų atletų čia jau nuo 

informuoti italų žurnalistai, 
paaiškindami, kad Vilniaus ar
kivyskupijos apaštalinis admi
nistratorius vyskupas Julijonas 
Steponavičius jau daugiau negu 
20 metų yra ištremtas iš savo 
vyskupijos vien dėl to, kad uo
liai ėjo vyskupiškas pareigas... 

Dienraščio "II tempo" korės-

TRUMPAI 
1$ VISUR 

pirmųjų olimpiados dienų laukė j pondentas, baigdamas, pažymi, 

va laimėti balsuotojus, nes jie 
pyksta dėl javų pardavimo suvar
žymų. Jei tie suvaržymai būtų at
šaukti, prezidentas gautu daug 
daugiau rėmėjų žemės ūkio vals
tijose, pareiškė sen. McGovern. 

Sen. McGovern, kaip žinoma, 
pradžioje rėmė sen. Kennedžio 
kandidatūrą. Jis ilgai įrodinėjo, 
jog javų nepardavimas sovie
tams kenkia ne tik amerikiečiui 
ūkininkui, bet ir prekybos laivy
nui. 

Žemės ūkio departamento ži
niomis, per pirmąjį šių metų pus
metį Sovietų Sąjunga buvo nu
mačiusi pirkti Amerikoje 15.3 
mil. tonų javų, tačiau gavo pirk
ti tik 3.1 mil. tonų. Kitos šalys 
padidino savo javų pardavimą 
sovietams ir jie importavo 6.2 
mil. tonų iš kitų valstybių, kurių 
žemės ūkio departamentas nemi
nėjo. Sių metų sovietų javų im
portai bus 7 mil. mažesni, negu 
Maskva planavo. Iš kitų šalių 
pirkti javai Kremliui bran
giau kainuoja, negu buvo susi
tarta mokėti Amerikai. 

— Lenkijoje, netoli Oruno 
miesto, įvyko geležinkelio nelai
mė. Sunkiai pakrautas prekinis 
traukinys susidūrė su keleiviniu 
traukiniu, 'kuriuo daug žmonių 
grįžo iš atostogų prie Baltijos jū
ros. Žuvo 69 žmonės, sužeista 50. 
Vyriausybės premjeras Babiuch 
ir komunistų partijos vadas Gie-
rek atvyko į nelaimės vietą pa
guosti nukentėjusių. Pap žinių 
agentūra rašo, kad prekinio trau
kinio mašinistas greičiausia už
migo ir nepamatė raudonos se
maforo šviesos. 

trys kunigai: iš Rygos atsiųstas 
latvis Jonas Vaivods ir du lietu
viai — vilnietis Paulius Kučins
kas ir panevėžietis Gediminas 
Šukys. 

Italijos ir Austrijos atletai į > 
įimpiadą atvyko su savais kape
lionais. Dienraščio 'Tl Tempo" 
korespondentas pažymi, kad ita
lų sportininkų kapelionas kun. 
De Pamfilis mėgino susidraugau 
ti su iš Lietuvos atsiųstais kuni
gais. Bet greitai buvo pastebėta, 
kad jie yra nuolat sekami spe
cialaus valdžios pareigūno. Dėl 
to į klausimus apie Bažnyčios pa
dėtį Lietuvoje arba visai neatsa
kydavo arba apsiribodavo tiktai 
bendrybėmis. Italų atletai ir žur
nalistai dalyvaudami lietuvių ku
nigų aukojamose šv. Mišiose, pa
stebėjo, kad eucharistinėje mal
doje buvo ištariamas ne Vil
niaus vyskupo, o tik vyskupijos 
valdytojo vardas. Į klausimą "ko-

Ukrainiecių skundas 
Jungtinėms Tautoms 
Bernas, — Šveicarų žinių biu

letenis "Glauibe in der Zweiten 
Welt" praneša, kad aštuonioli
ka ukrainiečių politinių kalinių 
ir temtinių pasiuntė raštą Jung
tinių Tautų Organizacijos gene
raliniam sekretoriui, iškeldami 
ukrainiečių tautos priespaudą. 
Rašto autoriai reikalauja, kad 
Jungtinių Tautų Organizacija į-
registruotų Ukrainą kaip sovietų 
koloniją ir, suderinamai su 
1969-ų metų Jungtinių Tautų Or
ganizacijos nutarimu, kad kolo-
nizuotom tautom turi būti su
teikta nepriklausomybė, imtųsi 
žygių pašalinti sovietinę prie
spaudą Ukrainoje. Rašto auto
riai, kurių tarpe yra kun. Roma-
niuk ir kiti įkalinti ukrainiečiu 
Helsinkio Grupės nariai, praėju
siais meta:s įkūrė "Ukrainos 
tautinio išlaisvinimo frontą". 

kad sovietinės valdžios tikslas ku
nigų atsiuntimu į olimpiadą pa
demonstruoti tariamą "religinę 
laisvę" Sovietų Sąjungoje nebuvo 
atsiektas. Priešingai, šių kunigų 
didelis atsargumas, jų baimė nu
sikalsti griežtom valdžios parei
gūnų direktyvom aiškiai liudijo 
tą dvasinę priespaudą, kurią ken 
čia Lietuvos ir kitų sovietų val
domų kraštų tikintieji. 

Darbininkų unijy 
vadu suvažiavimas 

Chicaga. — Sią savaitę Chi-
cagoje vyksta Amerikos danjo 
unijų federacijos vykdomosios ta
rybos posėdžiai. Unijų vadai ap
tars savo politinę strategiją ry
šium su artėjančiais rinkima:s. 
Rugsėjo 4 d. įvyks platesnis uni
jų vadų suvažiavimas VVashing-
t'-ne. 

Unijų vadai prieš demokratų 
konvenciją buvo gerokai suskilę. 
Kai kurios unijos rėmė sen. Ken-
n'pdy, o kitos — prez. Carterį- Va
kar su unijų vadovybe susitiko 
orez. Carterio atsiustas darbo sek
retorius Ray Marshall, kuris ban
dė paverkti darbininkų vadus, 
kad jie organizuotai išeitų už Car
terį. Sakoma, kad unijų federa
cijos prezidentas Kirkland re
mia prez. Carterį-

— Ateinančią savaitę prez. 
Carter žada pristatyti ekonomi
nio atsigavimo programą, kuri 
pabrėš darbus ir padidintą pro
dukciją be infliacijos. Ši prog
rama bus vienas iš pagrindinių 
punktų Carterio kampanijoje 
prieš Reaganą. 

— Amerikos ir Somalijos pa
reigūnai šią savaitę Washingto-
ne tarsis dėl JAV planų pasinau
doti somalu karinėmis bazėmis 
atlaikyti sovietų plėtimąsi Indijos 
vandenyne. JAV ypač domisi ba
ze Berberoje, šiaurės Somalijoje. 

— Edgar Tekere, juodas Zim
babvės ministeris, yra apkaltintas 
balto ūkininko nušovimu, bet pa
leistas iš kalėjimo už 82,000 dol 
užstatą. Kaltintojai teigia, kad jo 
asmeninė sargyba užpuolė ūkį į 
•vakarus nuo Salisbury rugpiūčio 
4 d. 

— Streikuoją prancūzai žvejai, 
antradienį laikinai atleido blo
kadą prie Cherbourg Prancūzijo
je ir Normandy pakrantėje, pra
leisdami 4,500 britus keleivius. 
Zuvautojai protestuoja prieš pla
nuotus darbininkų skaičiaus bei 
žuvų kainų sumažinimus. Dery
bos vyksta, bet žvejai teigia, kad 
vėl vykdys blokadą. 

— Pietų Korėjos generolas 
Chun Doo Hwan įspėjo, kad mi-
litarinė valdžia netoleruos stu
dentų demonstracijų, prašančių 
demokratinių reformų. Mokslo 
pareigūnams pranešta, kad mo
kyklos, uždarytos dėl studentų 
protestų, nebus atidarytos, kol 
valdžia, dėstytojai ir studentai 
nesusitars ramiai sugyventi. 

— John Anderson, nepriklau
somas kandidatas į prezidentus, 
dar nėra paskelbęs, kas būtų jo 
viceprezidentu. Daug politikų 
spėja, kad buvęs Wisconsino gu
bernatorius, >Patrick Lucey, Ken-
nedy šalininkas, norėtų šios pozi
cijos. Tai tvirtina jo pasitraukimas 
iš demokratų konvencijos dele
gato pareigų po nesusitarimo su 
prez. Carteriu. 

— Svarbūs respublikonų parei
gūnai ragina Reaganą pasikviesti 
Henry Kissingerį specialioms mi
sijoms į užsienį, kad jo priešinin
kai negalėtų teigti, jog jis beato
dairiškai kietas užsienio reikalais. 

— Nors demokratų konvenci
joj buvo daug kalbų apie vienin
gumą, politiniai analitikai mano, 
kad Gerald Ford šį rudenį daug 
daugiau padės Reaganui negu 
Kennedy-Ca rteri ui. 

— Egipto prez. Anwar Sadat 
pranešė JAV, kad jis aprūpintų 
afganus partizanus sovietų ga
mintais ginklais, jei JAV išspręs
tų kaip juos pateikti afganams. 

— Izraelio puolimas Libane 
buvo gan nuostolingas. Izraelio 
žiniomis, žuvo 3 izraelitai, su
žeista 12. Tačiau palestiniečiai 
skerbia, kad žuvo 14 žydų karei
vių ir 16 sužeisti. Libanas pasi
skundė Jungtinėms Tautoms, ku
rių sekretorius Waldheimas pa" 
reiškė papeikimą smurto veiks
mams. 

Varšuva. — Lenkijos darbi
ninkų streikas dar plečiasi. Ant
radienį darbą sustabdė Štetino ir 
Elblago darbininkai. Vakar strei
ką paskelbė Nova Hutą pramoni
nio miesto įmonės prie Krokuvos. 

Antradienį kalbą pasakė Len
kijos prezidentas Henryk Jablons
kį. Jis ragino vietinius partijos va
dus „atidaryti žmonėms akis", 
nes kilo grėsmė ne tik tėvynės 
tvarkai, bet ir pačiam jos likimui. 
Korespondentai praneša, kad ka
riuomenės ir milicijos daliniai 
siunčiami į valstybės šiaurę, kur 
daugiausia streikuotojų. 

Užsienio korespondentams 
skirtoje konferencijoje žinių agen
tūros direktorius Miroslav Woi-
ciechowski paaiškino, kad kariuo
menės judėjimas neturi nieko 
bendro su streikais. „Mes neturi
me intencijų užimti fabrikus", 
pasakė jis. Vyriausybė sudarė de
rybų su darbininkais komisiją, ta
čiau ji derėsis tik su atskirų įmo
nių darbininkais, o ne su vyriau
siu streiko komitetu, kuris neat
stovauja darbininkams, pasakė 
jis. 

Jungtinis streiko komitetas, va
dovaujamas Lenino vardo laivų 
dirbtuvių Gdanske elektriko Lech 
Walesa, atmetė komunistų parti
jos vado Giereko raginimus grįž
ti į darbus. „Mūsų pagrindinis 
tikslas įsteigti laisvas profesines 
sąjungas, nepriklausomas nuo 
partijos ir nuo vyriausybės, nes 
tik tada bus galima laukti, kad 
sąjungos gins darbininkų intere
sus", pareiškė VValesa. 

Nors streikai Lenkijoje orasi-
dėjo dėl mėsos kainų pabran
gimo, kai vyriausybė panaikino 
liepos i d. valstybės subsidijas 
mėsos produktams, darbininkų 
reikalavimai daug platesni. Ša
lia laisvų darbo unijų jie reika
lauja teisių katalikų Bažnyčiai 
leisti laikraščius, naudotis televi
zija ir radijo stotimis. Be to, rei
kalaujama panaikinti valdžios 
cenzūrą. 

Partijos propaganda apeliuoja 
į lenku, patriotizmą. Nurodoma, 
kad vien Gdansko darbininkų 
streikas kainuoja 13 mil. dol. 
kiekvieną dieną. Prie uosto stovi 
32 prekiniai laivai, kurie negali 
iškrauti savo krovinių. 

Valstybės departamentas pri
pažino, kad įvykiai Lenkijoje se
kami, tačiau reiškiama viltis, kad 
Giereko vyriausybė sugebės tai
kiu būdu susitarti su savo dar
bo jėga. Stebėtojai nurodo, jog 
vyriausybės dėmesys įvykiams 
Lenkijoje ir todėl toks įtemptas, 
kad valstybės sekretorius Ed-
mund Muskie ir nacionalinio 
saugumo patarėjas Zbigniew 
Brzezinski yra lenkų kilmės. 

Lenkijos ekonominė padėtis 
nėra gera, ji turi daug skolų už
sieniams. Sovietų Sąjunga užsie
nio bankams skolinga 16 bil. dol., 
o Lenkija — net 19.4 bil. dol. 
Prieš kelias dienas 25 Vakarų Vo
kietijos bankai sutiko paskolinti 
Lenkijai 674 mil. dol., o grupė 
Amerikos ir Britanijos bankų ta
riasi paskolinti Giereko vyriau
sybei 300 mil. dol. Pripažįstama, 
kad dabartinio režimo Lenkijoje 
sužlugimo nenori nei Sovietų Są
junga, nei Vakarai. Lenkijos ka
riuomenė greičiausiai atsisaky
tų malsimi darbininkų neramu
mus, o sovietams įžygiavus, prie
šintųsi visi lenkai. 

Libijoje sukilo 
nepaklusni gentis 

Tripolis. —Žinios apie kariuo
menės dalinio sukilimą Libi
joje gali būti neteisingos, pripaži
no Egipto spauda. Naujausiomis 
žiniomis, Libijos neramumus su
kėlė viena arabų gentis Tobruko 
apylinkėse. Tos genties vadai 
seniai nerimavo prieš revoliucinę 
Kadafio vyriausybę. Genties pul
dinėjimai truko penkias dienas. 

Žinios apie Libijos kariuo
menės maištą buvo privertusios 
Egiptą paskelbti pavojaus stovį 
Libijos pasienio įgulose. Kaip ži
noma, 1977 m. tarp Libijos 
ir Egipto dalinių vyko penkių die
nų karas. 

— Revoliucinė grupė Kolum
bijoje šeštadienį pagrobė ameri
kietį Ira Chase Hubbard Jr., už 
kurį prašo 425,000 dol. Tie patys 
revoliucionieriai išlaikė Taikos 
korpuso savanorį Ricbard Starr 
trejus metus, kol buvo sumokėta 
300,000 dol. Ira Hubbard admi
nistravo ūkį šiaurės rytų Kolum
bijoje. JAV valdžia juo rūpinasi, 
bet nežada išpirkti. 

Lėktuvo nelaime 
Riyadhas. — Saudi Arabijos 

keleivinis lėktuvas, atskridęs iš 
Pakistano, užsidegė. Lakūnai 
skridę į Jiddą, skubiai grįžo į 
Riyadho aerodromą, radijo ban
gomis pranešę, kad lėktuve kilo 
gaisras. Liepsnos LT dūmai greit 
apėmę visą lėktuvą ir ugniage
siam atvykus, jau buvo per vėlu 
nelaimę sustabdyti. Spėjama, kad 
visi keleiviai, — pakistaniečiai 
musulmonai, atvykę į piligrimi
nę kelionę, į šventą Mekos mies
tą, užtroško dūmuose. Žuvo 265 
žmones. 

Ši nelaimė žuvusių kiekiu yra 
viena didžiausių aviacijos istori
joje. Daugiausia žmonių vieno 
lėktuvo nelaimėje žuvo 1974 m 
kovo mėn. prie Paryžiaus, kur 
nukrito Turkijos lėktuvas ir žu
vo 346 žmonės. 

Saudi Arabijos ir 
Pakistano derybos 

Washingtonas. — Valstybės 
departamentas atidengė, kad jau 
kuris laikas Saudi Arabija ir Pa
kistanas tęsia derybas dėl Pakista
no kariuomenės įgulos Saudi Ara
bijoje. Pakistaniečių divizija, apie 
10,000 karių, sustiprintų Saudi 
Arabijos saugumą, o arabai duo
tų Pakistanui apie 1 bil. dol. eko
nominės ir karinės paramos. Sau
di Arabijoje jau yra įvairių tau
tų karinių patarėjų, jų tarpe ir 
amerikiečių, tačiau arabams daug 
patogiau būtų musulmonų ka
reivių parama. Pakistano kariuo
menė yra gerai paruošta. Jos in
žinieriai ir tiekimo specialistai 
jau dirba Saudi Arabijoje. Gerai 
vertinami ir pakistaniečiai lakū
nai. 

Kaip žinoma, JAV jau 1979 m. 
siūlė savo kareivius, tačiau Sau
di Arabija bijo nustatyti prieš sa
ve kitas arabų šalis, kurioms ne
patinka Amerikos ryšiai su Izra
eliu. 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 21 d.: Pijus X Pop., 

Basė, Bukontas, Žaibonė. 
Rugpiūčio 22 d.: Marcialis, An-

tusa, Karijotas, įminė. 
Saulė teka 6:04, leidžiasi 7:43. 

ORAS 
Debesuota, gali lyti, temperatū

ra dieną 85 1., naktį 70 1. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 21 d. 

Apie Dainavą ir metinę šventę 
Žvilgsnis į Dainavą 

Lietuviški kalneliai — Daina
va. Tokiu vardu įrašėme į kny
gas ir į savo širdis jaunimo sto
vyklai parinktą vietą. Daugelio 
žmonių pastangomis, darbu ir 
aukomis, Dainava tapo patrauk
li ir miela. Ją puošia Spyglio eže
rėlis, tvarkingi pastatai, as
faltuoti keliai, gražus pušynėlis ir 
septyni kryžiai. Ta i vieta, kurioje 
jaunimas vasaros poilsio metu 
ugdomas krikščioniškoje dvasioje 
gauna ir tautinės stiprybės. 

Dainava yra atvira visiems. 
Skaičiuojame 25-tuosius metus, 
kaip šiuo lietuvišku kampeliu 
naudojasi mūsų jaunimo ir seni
mo organizacijos. Įvairūs kursai, 
paskaitos, talentų pasirodymai, 
literatūros vakarą' bei koncertai 
turtino lietuvio kultūrinį vasaros 
meto gyvenimą. N e vien organi
zacijoms, bet ir paskiroms šei
moms ar pavieniams asmenims 
Dainava tebėra atvira. Tam tiks
lui pastatyta virtuvės pastatas su 
patogumais ir erdvi pastogė nuo 
lietaus. Administracija tvirtina, 
kad svečiai Dainavoje yra laukia
mi, tik reikia laikytis nustatytos 
tvarkos. 

Didžiausias Dainavos įvykis 
yra metinė šventė. Tą dieną pa
maldos vyksta atviroje vietoje, 
lauke po medžiais. Tuojaus po 
pamaldų visuomet būna stovyk
laujančio j aun imo atliekama 
programa. Po to, svečiai gali pa
sistiprinti virtuvėje, poilsiauti par
ke ir išbandyti laimę daiktinėje 
loterijoje. 

Ankstesniais metais į metines 
šventes suvažiuodavo apie 400 
žmonių. Dabar tas skaičius per 
pus sumažėjo. Dėl to mažėja pa
jamos, sunkėja stovyklos išlaiky
mas. Senimo įnašas į Dainavos 
kūrimą ir išlaikymą yra labai di
delis. To paties lauktina ir iš vy
resnio jaunimo. Dainava ir toliau 
turi išlikti lietuvių rankose. Kad 
Dainava ir toliau liktų šviesiu lie
tuvišku židiniu reikia visapusiš
ko susipratimo, kuris ugdytų mei
lę Lietuviškiems kalneliams ir 
patrauktų kiekvieną lietuvį, kaip 
kad būdavo ankstyvesniais me
tais. 

Metinė šventė 

Pagal nusistovėjusią tradiciją, 
Dainavos metinė šventė rengia
ma liepos mėnesio paskutinį sek
madienį. Stovyklos administraci
ja ir talkininkai viską gerai ir rū
pestingai suorganizavo, taip, kad 
atvykę svečiai jau rado stovyklos 

. . . - - , 

rajono pievoje, po ąžuolėliais pa
statytą altorių ir nemažai kėdžių. 
Liepos 27 d. sekmadienio oras ne
buvo idealus. Debesėliai plaukė 
virš galvų ir kiekvienu metu ga
lėjo pasipilti lietus. 'Laimei, ne tik 
pamaldų metu bet ir atliekant 
programą buvo sausa. 

Susirinkus svečiams ir stovyk
lautojams, 11 vai. prasidėjo pa
maldos. Šv. Mišias laikė vysku
pas Kenneth J. Povish, Lansingo 
diecezijos ordinaras, asistuoja
mas kun. Viktoro Dabušio ir kun. 
Antano Saulaičio, SJ. Vyskupui 
paskatinus, mišių liturgija vyko 
dviem kalbom: vyskupas anglų 
kalba, pamaldų dalyviai atsaki
nėjo lietuvių kalba. Komentato
rius Juozas Polikaitis5 lekcijas 
skaitė Janina Udrienė ir Arnol
das Kungys. Stovyklaujančių jau
nučių moksleivių ateitininkų 14-
kos būrelių atstovai atnešė prie 
altoriaus simbolines aukas, kurias 
pristatė Ginta Palubinskaitė ir 
Audrius Polikaitis. Giesmes gie
dojo stovyklautojai talkinami at
silankiusių svečių. Muzikos paly
da — Dariaus Polikaičio. Mirga 
Bankai tytė kanklėmis atliko gies 
mę "Jėzau pas mane ateiki". 

Vyskupas Kenneth J. Povish 
savo pamoksle reiškė simpatiją 
jaunimo stovyklai ir džiaugėsi, 
kad ji yra jo vyskupijos ribose. Su 
meile prisiminė mūsų pavergtuo
sius brolius ir vylėsi, kad Lietu
va vėl taps laisva. Priminė, kad 
popiežius Paulius II iš motinos 
pusės turi lietuviško kraujo ir pa
kartojo jo posakį, kad pusė jo šir
dies priklauso Lietuvai. Iškelda
mas lietuvių tautos religinį atspa
rumą komunizmui pacitavo vie
no žurnalisto pokalbį su sovietų 
pareigūnu, kuriame rusas tvirti
no, kad krikščionybė bus sunai
kinta (vyskupas pastebėjo, kad 
taip neįvyks) ir kad paskutinė 
vieta, kurioje krikščionybė il
giausiai išsilaikys bus Lietuva. 
Pamaldų metu buvo prisiminta 
stovyklos geradariai - rėmėjai. 

Po pamaldų toj pačioj pievoj 
dalyvaujant vyskupui ir svečiams 
stovyklautojai vadovaujami Da
riaus Polikaičio padainavo gražių 
dainų, o jaunieji šokėjai parengti 
Jurinos Rugienienės pašoko kele
tą tautinių šokių. 

Pasibaigus programai, vysku
pas Kenneth J. Povish ir vėliau 
atvykęs Manchesterio parapijos 
klebonas kun. Raymond Shlinkert 
buvo pakviesti j salę papietauti 
drauge su stovyklaujančiu jauni
mu. Pietų metu jaunimas, vado
vaujamas Dariaus Polikaičio, sa
vo garbės svečiams atliko specia
lią programą, padainuodami lie
tuviškų dainų. 

Vyskupo ir Šventės dalyvių dė
mesį atkreipė prie valgyklos salės 
pastatytas ateitininkų kryžius, ku
rį labai gražiai atnaujino daili
ninkas Antanas Paskočimas. 

Stovyklos administracija su 
talkininkais parengė skanaus 
maisto atsilankiusiems svečiams. 
Veikė loterija, kuriai fantus pado
vanojo Clevelando lietuviai pri
dėdami dar piniginę auka. 

Dainavos JS administracija ir 
šventės rengimo komitetas ypatin
gai yra dėkingi Clevelando lie
tuviams — Dainavos rėmėjams, 
kurie šventės metu ruošiamą lo
teriją parėmė gausiomis daiktinė
mis dovanomis laimėjimams ir 
pinigine auka. Aukas surinko ir 
atvežė Dainavos JS tarybos na
rys — Ateitininkų Federacijos at
stovas Taryboje — Simas La-
niauskas. 

Stasys Garliauskas 

Iš Dainavos stovyklavietės metinės šventės. Šv. Mišias Jauke aitoašauja Lansingo vyskupas Kennetii Povfck, jam 
asistuoja kun. Viktoras Dabušis ir kun. Antanas Saulaitis, SJ Nuotr. Jono Urbono 

Lituanistinių mokyklų mokytojų studijų savaitė 
Kennebunkporte 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo taryba rengia XV Litua
nistinių mokyklų mokytojų studi
jų savaitę Kennebunkporte nuo 

nienė: Prezidento komisija sveti
moms kalboms ir tarptautinėms 
studijoms. Dr. Br. Vaškelis: Lie
tuvos kaimas mūsų literatūroje 
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rugpiūčio 23 flei 30 d. Dalyvaus] nepriklausomybės ir okupacijos 
apie 60 mokytojų. Kita mokyto
jų studijų savaitė vyksta dabar 
Dainavoje ir ją lanko apie 80 
mokytojų. Toks didelis mokytojų 
skaičius, kurie lanko studijų sa
kaites, rodo, kad litunaistinės mo 
kyk'los gyvastingos, kad daug 
naujų mokytojų pavaduoja pa
vargusius. Mokytojai gali daly
vauti nemokamai abiejose studi
jų savaitėse, nes jų programos 
skirtingos. Jei būtų kokių klausi
mų dėl antros studijų savaitės, 
gali kreiptis į tėvą Jurgį Gailiu-
šį, Franciscan Fathers, Kenne-
bunkport Maine 04046, telefo
nas 207-967-2011. 

Studijų savaitė Kennebunkpor 
te prasidės rugpiūčio 23 d., šeš
tadienį. Vakare bus susipažinimo 
vakaras. Tolimesnė programa: 

24 d., Sekmadienis. Pamaldos. 
Dr. E. Vaišnienė: Prezidento ko
misija svetimoms kalboms ir tarp 
tautinėms studijoms. Dr. T. Re-
meikis: Lietuva okupacijose. 

25 d. Pirmadienis. Dr. T. Re-
meikis: Lietuva okupacijose. Dr. 
A. Klimas: Lietuvių kalbos tari
mo metodika. J. Matulaitienė: 
Lituanistiniu mokyklų tautinių 
šokių ir žaidimų mokytojas. Kun. 
J. Vaišnys: Bendrinė lietuvių kal
bos rašyba bei skyryba ir kalbos 
kultūra (paskaitos ir pratybos). 

26 d. Antradienis. Dr. E. Vaiš-

metais ir išeivijoje. Dr. T. Remei-
kis: Lietuva okupacijose. Kun. J. 
Vaišnys: Bendrinė lietuvių kal
bos rašyba bei skyryba ir kalbos 
kultūra. 

27 d. Trečiadienis. Dr. Br. 
Vaškelis: Lietuvių drama oku
puotoje Lietuvoje ir išeivijoje. 
Dr. T. Remeikis: Lietuva okupa
cijose. Kun. J. Vaišnys: Bendrinė 
lietuvių k. rašyba bei skyryba ir 
kalbos kultūra. 

28 d. Ketvirtadienis. Dr. T. Re
meikis: Lietuva okupacijose. Dr. 
Br. Vaškelis: Lietuvių poezija ok. 
Lietuvoje ir išeivijoje. Dr. A. Kli
mas: Lietuvių kalbos tarimo me
todika. Kun. J. Vaišnys: Bendrinė 
lietuvių k. rašyba bei .skyryba ir 
kalbos kultūra. 

29 d Penktadienis. A. Mažiu
lis: nuo kada lietuviai prie Bal
tijos. R. Račkauskienė: Vaizdinės 
priemonės lituanistinėje mokyk
loje. Kun. J. Vaišnys: Bendrinė 
lietuvių k. rašyba bei skyryba ir 
kalbos kultūra. 

30d- Šeštadienis. Atsisveikini
mas. Studijų savaitės vadovai: 
Birutė Lukoševičienė - vakarinių 
programų vadovė, Danutė Bobe-
lienė — dieninių programų va
dovė, Vida Damušienė — gailes
tingoji sesuo, Bronius Juodelis -
projekto direktorius. — V. R.— 

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adreso 
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Ave., Chicago, ŪL 80632 

Lietuvos Vyčiai - Vienybės pavyzdys 

Paminklas Lietuvos kankinių ai-
Midlande, Ontario, Kanadoje 

Cia suvažiuoja maldininkai iš įvairių 
Nuotr. Jono Urbono 

— Ir maža dulkelė priverčia 
užsimerkti. Kinę priežodis j neapsiėjo be vyčių organizacijos 

Lietuvos Vyčių 
kuri buvo įsteigta 1913 metais 
Amerikoje, yra lygiai gyva ir ak
tyvi ir šiandien. Mes vėlesnieji 
ateiviai girdėjome vyčius ir jų ge
rus darbus dar gyvendami Lietu
voje, o dar daugiau išgirdome gy
vendami išvietintųjų stovyklose 
Vokietijoj. Jy derlius buvo: kaip 
galima daugiau padėti savo tė
vų ar protėvių tėvynei Lietuvai, 
broliams ir sesėms lietuviams. 
Savo lankymosi Amerikos val
džios įstaigose, pas senatorius, 
kongresmanus, o ypatingai visais 
iškylančiais Lietuvos ar lietuvių 
reikalais, vyčių laiškų rašymas 
aukščiau paminėtiems pareigū
nams yra žinomas visų lietuvių. 
Balfo įstaigos įkūrimas, iš Ameri
kos valdžios šalpos per tą įstaigą 
gavimas išvietintiems lietuviams, 

organizacija,' ar jos pavienių narių darbo. įsta
tymo pravedimas Amerikos kong
rese, kad būtų įsileista tie išvie-
tinti, irgi neapsiėjo be vyčių pa
stangų. 

Prisiminkim vyčių himną: Nu
ženk Galybė iš Dangaus, sustip
rink jauną vyčių dvasią. Mes už 
teisybę stosim drąsiai tėvynę gin
ti kuo narsiau. O plieno kardas 
priešą draus, plieno kardas 
priešą draus. Štai plevėsuoja vė
liava. Ką kalba jos žymė? Ei, Vy
čiai, gyvenam Tautai ir Bažny
čiai. Mums viską davė Lietuva, 
vaduosim galva ją sava. Ei, Vy
čiai, gyvenam Tautai ir Baž
nyčiai. 

Dauguma, o gal net ir visi vy
čiai jau yra gimę ir užaugę Ame
rikoje. Tačiau jie labai galingai 
ir su pasididžiavimu gieda savo 
himną... Mums viską davė Lietu

va. 
Rugpiūčio 7 - 1 0 dienomis Bos 

tone vyko 67-sis Lietuvos Vyčių 
organizacijos seimas. Per visas 
dienas teko dalyvauti tame sei
me. Ir kas daugiausia kreipė ma
no dėmesį ir jaudino, kad vyčių 
visas rūpestis ir darbas yra Lie
tuva, kenčianti ir persekiojama 
Lietuva ir jos žmonės. Visas seimo 
darbas, visi posėdžiai, visos kal
bos seime buvo, kaip geriau ir 
daugiau padėti Lietuvai ir lietu
viams, kaip surasti jai daugiau 
draugų. Jie išgirdo, kad Anglijoj 
vra anglikonų bažnyčios kunigas 
Michael Bourdeaux, kuris parašė 
knygą „Land of Crosses" apie 
persekiojamą bažnyčią ir tikėjimą 
okupuotoje Lietuvoje. Vyčių cent
ro vadovybė tuojau susirišo su tuo 
kunigu ir pakvietė jį į šį seimą, 
apmokėdami jam ir jo žmonai 
kelionės išlaidas. O seimo me
tu apdovanojo jį „Friend of 
Lithuania" atžymėjimu. Tai 
aukščiausias vyčių atžymėjimas. 

Seimo dalyvių kalbose seime 
girdėjosi žodžiai: Sadūnaitė, Ga
jauskas, kun. Tamkevičius ir visa 
eilė kitų, kurie kenčia Sibire ar 
kalėjimuose. Rašyti laiškus savo 
kongresmanam, senatoriam, pre
zidentui ir visiem aukštiem parei
gūnam, prašant pagalbos tiems 
persekiojamiems. Rašyti laiškus ir 
tiems kenčiantiems. Nors tų laiš
kų jie gal ir negaus, bet rusai ma
tys, kad tie žmonės nėra užmirš
ti, kad jais rūpinamasi. Tas jiems 
padės. Rašyti laiškus ir rusų am
basadoriui Dobrininui, reikalau
jant, kad tie žmonės būtų paleis
ti. Dėl Sadūnaitės buvo daug 
dirbta ir ji birželio 6 d. buvo pa
leista ir grįžo iš Sibiro. Tas padės 
ir kitiems. 

Seimo priimtose rezoliucijose 
sakoma, kad Lietuvos vyčiai nuo
širdžiai bendradarbiauja su 
VLIKu, ALTa ir Lietuvių Bend
ruomene. Taip pat ragina, kad 
šios trys aukščiau paminėtos vado
vaujančios organizacijos surastų 
bendrą ir nuoširdžią kalbą ir 
dirbtų vieningai Lietuvos labui. 

Artimai sekus visą seimo eigą ir 
išsikalbėjus su jo nariais - atsto
vais, teko pastebėti, kad pas vyčius 
nėra priešų lietuviškom organiza
cijom. Vyčiai patys yra labai vie
ningi ir dirba labai nuoširdžiai 
bendram Lietuvos' labui, tad no
ri ir ragina, kad ir visi taip drau
giškai ir vieningai dirbtų. Jų him
no žodžiai: Gyvenam tautai ir 
Bažnyčiai. Tad rr visos lietuviškos 
organizacijos turėtų pasekti vyčių 
vienybės pavyzdžiu. 

Apie patį seimą bus plačiau ra
šoma Vyčių skyriuje 

P. Žitkus 

gražus. Gražiai pastatytas, bet 
j is visai nereikalingas. Dabar 
per jį pervažiuoja vienas kitas 
dviratininkas, ir ant tilto virš 
kanalo žaidžia vaikai ir džiau
giasi gražiu žaisleliu. 

Šis įspūdingos konstrukcijos 
tiltas, užimantis su visais įren 
gimais 318 metrų ilgio, kaban
t is ant plieninių lynų 11.5 cm. 
storumo, kurie pritvirtinti prie 
keturių 50 metrų aukščio meta
linių bokštų. 

Kai pradėjo tą tiltą statyti , 
buvo projektuota t a rp Hasselto 
ir Genko pravesti naują susi
siekimo kelią. Bet ta rp Hassel
to ir Genko jau yra du keliai ir 
kai norėjo pravesti dar ir trečią 

kelią, nusavinant iš ūkininkų 
žemę, kilo aš t rūs ginčai i r pa
sipriešinimai. Genko valsčiaus 
valdyba pripažino, kad naują 
kelią pravesti nėra visai jokio 
reikalo ir ta ip dabar 275 milijo
nų t i l tas kabo ore, kol gal kada 
nors vėl iškils koks naujas 
"projektas". A. T. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLA1T1S 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teistą daktarai 
24SS W Ctth Street, ChtaBĮft, tB. 

Visi feL 778-8000 
VaJandoa pacml susitarime 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tef. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagai susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

ORE KABANTIS TILTAS 

Didžiausias Belgijoje per Al-
bertkanalą Godsheidėje tarp 
Hasselto ir Genko pastatytas 
ore kabantis tiltas, kainavęs 
valstybei 275 milijonus frankų, 

lieka "kaboti ore", nes jis pa
statytas vietoje, kur neina joks 
kelias. Nėra susisiekimo ir atei 
tyje toje vietoje kelias nenuma
tomas pravesti. Tiltas, tiesa, 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocines iigos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulask; Rd. 

valandos pagal susitarimą 

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 

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 tršešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St Cbtcago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr., treč 

ketv 10 iki 6 vai. šeštad 10 iki 1 vai. 

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. 
Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919 

PP 

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

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

TeL M9-44JS, 373-SttS, IM-tSTS 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Ofiso te! HE 4-2123. namų GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

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

Ofs tel 586-3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2—7) šeštadieniais pagal susitarimą. 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE.nes 

jis plačiausiai skaitomas l ietuvių dien

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems 

prieinamos. 



Sunkus pasirinkimas 

PREZIDENTO RINKIMUOSE 
Taip kaip ir buvo tikėtasi, 

demokratų suvažiavime buvo 
nominuotas Jimmy Carter. 
Edvvard Kennedy pasakė gra
žią kalbą, pamokė demokratų 
delegatus,» kaip reikia kurti 
stiprią ekonomiškai ir kariš
kai Ameriką. Visi jam triukš
mingai plojo, kėlė ovacijas, jo 
šalininkai verkė, kai rinkimai 
parodė, jog Carteris bus no
minuotas. Ed. Kennedy po
puliarumas dar daugiau pa
augo. Delegatai tikėjosi, kad 
s u v a ž i a v i m a s b a i g s i s 
Kennedy ir Carterio apsikabi
nimu ir pasibučiavimu, paro
dant susitaikinimą ir sugrį
žimą prie demokratų partijos 
vienybės. Tokios taikos betgi 
ir partijos vienybės delegatai 
nepamatė. 

Rinkiminiame įkarštyje 
asmeniški motyvai in:? viršų 
prieš bendrą gerovę}nors rei
kia kandidatams kalbėti apie 
viso krašto gerovę, apie netur
tinguosius, trumpai tariant, 
reikia kalbėti apie tuos, kurių 
balsai žada pergalę prieš savo 
priešininką. 

Ed. Kennedy nesistengs va
ryti didelės propagandos u 
Carterį. Jeigu Ronald Regan 
bus išrinktas prezidentu, tai 
Ed. Kennedy po keturių metų 
bus labai stiprus demokratų 
kandidatas. Už visus nepasi

sekimus liks kaltas Uarteris. 
Kaip bebūtų, Ed. Kennedy po 
keturių metų išliks politiškai 
švarus ir dar stipresnis kan
didatas į prezidentus. J is jau 
dabar pradės iš anksto pla
nuoti rinkiminę kompaniją. 

Amerikos prezidentinių 
rinkimų tvarkoje yra blogoji 
pusė ta', kad prezidentui nebe
lieka laiko planuoti ir atsidėti 
užsienio politikai, valstybi
niam darbui ir krašto rei
kalams. Prieš rinkimus kan
didatui reikia apvažinėti visą 
kraštą, kiek galima, visus ap-
sveikinti, net ir vaikus ant 
rankų panešioti, visus įtikinti, 
kad jis atneš kraštui ir kiek
vienam gerovę. Taigi reikia 
milžiniškos energijos ir di
delio pasiruošimo. Taip išvar
gęs naujas prezidentas vėl tu
ri planuoti, kaip reikės laimėti 
sekančius rinkimus. Visas vei
kimas turi didelį suvaržymą iš 
duotų balsuotojams pažadų. 
Reikia visiems įtikti. Bet ne 
viskas tarptautinėje politikoje 
ir valstybės tvarkyme gali eiti 
pagal pažadus ir patikimą. 

Ne viskas, kas masėms pa
tinka, turi išeiti į gera visam 
kraštui. Romos imperijoje ma
sės šaukė: "panem et cir-
censes" — duonos ir žaidimų! 
Kažkas panašaus vyksta ir 
Amerikoje. Šaukia masės, kad 
nereikia kariško parengimo, 
šaukia, kad valstybė išlaikytų 
bedarbius, kurie gali dirbti ir 
nedirba, kelia streikus, kad vis 
daugiau būtų mokama už dar
bo valandą, o nesirūpina, kad 
tuo būdu viskas brangsta ir 
auga infliacija. Masių poli
tiką galima trumpai aptarti: 
— viskas yra gera, kas mums 
patinka. 

Masių įtikinėjimo ir joms 
patikimo nuotaikose bus di
delis varžymasis tarp Jimmy 
Carterio ir Ronald Reagano. 
Užsienio spauda rašo, kad tai 
bus Amerikos istorijoje įdo
miausios varžybos dėl Baltųjų 
Rūmų laimėjimo. Visi Eu
ropos laikraščiai pripažįsta, 
kad amerikiečiams bus labai 
sunku apsispręsti už kurį kan
didatą balsuoti. John Ander-
son nei Europoje nei Ameri
koje n e l a i k o m a s r imtu 
kandidatu. J is gali iš vienos 
ar kitos pusės tik balsų skai
čių sumažinti. Belieka tik du 
kandidatai, iš kurių vieną bal
suotojai turės pasirinkti. 

Reaganui ir Carteriui abiem 
yra paskutinė galimybė — vie
nam būti perrinktam, kitam 
būti išrinktam prezidentu. 
Reaganas dėl amžiaus ne
galės vėl statyti savo kan
didatūros, o Carteris po ket

verių metų visą laiką liks su 
titulu "buvęs prezidentas". 
Taigi abiem kandidatams yra 
galimybė — arba dabar arba 
niekad. Todėl numatoma iš 
abiejų pusių didžiausios pa
stangos laimėti rinkimus. 

Carterio rinkiminė kom
panija kels aikštėn partijos 
programą, bet reikės kalbėti ir 
apie praėjusių ketverių metų 
laimėjimus, kurių nėra daug. 
Priimdamas nominaciją, Car
teris kalbėjo apie tuos laimėji
mus. Vienas iš tų laimėjimų 
yra patikimiausias, kad jis pri
sipažino, jog dabar jis išmin
tingesnis yra kaip prieš ket
verius metus. Žinoma, per 
keturis metus turėjo daug ko 
pasimokyti ir turėjo įgyti dau
giau patirties. 

SAVINOSI ŠACHAS, O AJATOLOS 
VAGIA 

Kaltinusieji šachą turto vogimu, ir patys nesnaudžia 

V įsi žino, kad Amerikos do
leris yra labai nusmukęs, kad 
bedarbių skaičius nuolat dau
gėja, o Carteris kalboje tvir
tino, kad doleris yra pastovus, 
kad per tris metus 8 milijo
nams bedarbių duota naujų 
darbų. Carteris Reaganui pri
kišo, kad šis nežinąs, ką su ru
sais daryti, ar juos maitinti, ar 
su jais žaisti, ar su jais kovoti. 
Esą, kai Sovietų kariuomenė 
įžygiavo į Afganistaną, tai jo 
vyriausybė veikė tuojau: 
nutraukė grūdų vežimą, olim
pinius žaidimus boikotavo, 
jaunų vyrų registraciją prave
dė. Kai paminėjo registraciją, 
pasigirdo nepasitenkinimo 
balsai iš delegatų pusės. Taip 
ir nėra kuo pasigirti. Nei grū
dais, nei olimpiniais žai
dimais rusų invazijos Ameri
ka nesulaikė ir nesulaikys. 

Prezidentas iškėlė kaip di
delį vyriausybės pasisekimą ir 
nuopelną Camp David su
tartį, kad tuo būdu Izraeliui 
buvo užtikrinta taika. Su pasi
didžiavimu pareiškė, kad per 
Izraelio 32 metų gyvavimą jo 
prezidentavimo metu Izraelis 
gavo pusę visos paramos, kuri 
duodama iš Amerikos. Tai tu
ri būti milžiniškos sumos, apie 
kurias spauda mažai rašė. 
Prezidentas garantavo Izrae
liui taiką ir apsaugą. Iš to
kios kalbos ir tokių pažadų, 
ryškėja, kad, jeigu reikėtų gin
ti Izraelį, tai Amerika išeitų jo 
ginti ne vien tik su grūdų 
sulaikymu ar žaidimų boiko
tą vimu. 

Ronald Reagan taip pat pa
sisakė už Izraelio išlaikymą. 
Esą, jei nebūtų Viduriniuose 
Rytuose Izraelio, tai reikėtų 
ten būti Amerikai. Pagal Rea-
ganą visos palestiniečių prob
lemos yra 80 procentų Jor
dano problema, o Izraelio ir 
Arabų konfliktas nebūtų toks 
didelis ir toks neišrišamas, jei 
tena! neoūtų rusų. Todėl ir 
Saudi Arabijai daugiau rūpi, 
kaip atsikratyti rusais nei 
kaip palestiniečių klausimą iš
spręsti. 

Visi mes žinome, kad iš So
vietų Rusijos ateina revoliuci
jos, karai. Sovietų Rusija visą 
laiką planuoja, kaip sukelti 
visuotinę revoliuciją. Bet 
Amerika atsakinga už tai, kad 
dabar Sovietų Rusija yra taip 
apsiginklavusi, ir už tai, kad ji 
yra pavergusi daugybę tautų. 

P a t r i o t i n ė s n u o t a i k o s 
Amerikoje bus už Reaganą, 
kuris nori stiprios Amerikos 
morališkai ir kariškai, bet tai 
dar jam nežada laimėjimo bal
savimo metu. Gali atsitikti 
taip kaip atsitiko su Gold-
vvateriu 1964 m. Jis apeliavo į 
respublikonų sąžinę ir atsto
vavo dešinįjį sparną, bet pra
laimėjo prieš Lyndon John-
soną. 

Lietuviai, būdami vienos ar 
kitos partijos atstovai, gali 
gražiai pasižymėti rinkimi
nėje kompanijoje ir būti labai 
naudingi mūsų tautos rei
kaluose, nors būtų ir neaišku, 
kas laimės. 

V. Rmš. 

Pagal gerai žinomą ūkinį 
dėsnį teigiama, kad „pinigai 
yra jėga". Taip yra supranta
ma sąvoka ir ne vien tik kapi
talistiniuose kraštuose, bet ir 
„liaudies demokratijų" impe
rijoje. Net tie užkietėję komu
nistai - ekonomistai ieško už
darbio ir „kietos valiutos", t.y. 
Vakarų demokratijų pinigų. 

Pinigai buvo, yra ir bus rei
kalingi ne tik karaliams ar 
biznieriams, bet ir visiems 
žmonėms. Aišku, kad toks 
Irano šachas Rėza Pahlevi jų 
daugiau galėjo turėti, negu 
prieš kelerius metus Prancū
zijos laisvėje gyvenę daugelis 
dabartinių Irano valdovų — 
ajatolų. Šie agitatoriai, gyven
dami laisvoje žemėje, skelbė 
pasaulio žinių tarnyboms apie 
tada Persiją valdžiusio šacho 
milijardines vagystes. Šios, 
kad ir faktais neparemtos 
informacijos, su pasigardžia
vimu būdavo kartojamos šio 
krašto liberalinių žinių tar
nybų. Mat, mūsų krašto svar
biosios žinių tarnybos plaka 
savo botagu visus JAV drau
giškus kraštus, išskiriant 
komunistinius. 

Ajatolų finansai 
Apie ajatolų vagystes JAV 

liberalinėje spaudoje neteko 
skaityti'. Tačiau, mėnraštis 
„The American Spectator", 
š.m. rugpjūčio numeryje, spau
dos apžvalgos skyriuje, 
talpina straipsnį iš Paryžiuje 
leidžiamo savaitraščio „Ca-
nard enchaine'. Esą „Šio 

BR. AUŠROTAS 

savaitraščio žinios kankinu
sios ne vieną galingųjų 
a s m e n ų , p r a n e š d a m o s 
žmonėms apie jų gyvenimą". 
Toliau rašoma, jog šis savait
raštis buvęs I-sis atspaus
dinęs apie „Pahlavi Fondo 
slaptas s-tas, iš kurių buvę 
apmokami kai kurie JAV žur
nalistai, prekybininkai bei 
politikai". 

Dabar savaitraštis atsklei
džia, kad „naujieji Teherano 
viešpačiai taip pat naudoja 
iždo pinigus savęs pačių pra
turtinimui". Šie atskleidimai 
atspausdinti š.m. birželio 18 d. 

To straipsnio autorius, pasi
rašęs tik raidėmis „P.V.", pri
mena skaitytojams, kad 1978 
m. gruodžio mėn. Irano Cent
rinio Banko Tarnautojų S-ga 
sukėlė tarptautinį skandalą, 
paskelbdama 100-to Irano 
piliečių pavardes, perkėlusių 
1,700,000 dol. į užsienio ban
kus. Šių pavardžių paskel
bimas, kaip to ir teko laukti, 
iššaukė piktas liaudies re
akcijas „prieš vyraujančią 
korupciją Irano vadovybės 
sluoksniuose. Tai lietė ir tur
tinguosius. Žinia, šios žinios 
pagelbėjo khomeini šali
ninkams sutelkti dar daugiau 
paramos plačiose masėse", 
rašoma savaitraštyje. 

O kaip dabar? Banko tar
nautojų s-ga teigia, kad „kaip 
danguje taip ir ant žemės". Ir 
naujieji valdovai siunčia pini
gus į užsienius... Per tą pat 

Centrinį Banką revoliucinė 
taryba pervedė Islamo centrui 
ir mečetei (bažnyčiai) š.m. 
balandžio 18 d. į Hamburgą 
22,240.000 DM. Montrealio 
Islamo 8-gai Kanadoje per
siųsta 200,000 dol. 

PLO (Palestinos Išlais
vinimo O-ja) įstaigai Pary
žiuje 1979.XII.12 persiųsta 
24,800,000 frankų. 

Tai pačiai įstaigai Pary
žiuje, 1980.II.2 buvę persiųsta 
11,000,000 frankų. Išvar
dintos piniginės perlaidos ir s-
tų numeriai yra tiksliai nuro
dyti šiuose stambiuose pinigų 
permetimuose į užsienius. 

Kam tikrai skirta? 
Balandžio 18 d. pranešime 

rašoma, „kai tik pinigai buvo 
persiųsti į Europos bankus, tai 
jie buvę pervesti į asmenines 
s-tas". Kyla klausimas: į kieno 
asmenišką s-tą? Nagi, vokiš
kos markės Hamburge buvo 
kredituotos „ga r s i e s i ems" 
Revoliucinės tarybos aja-
toloms — Behečti ir Ardebili. 
Kanadiškieji doleriai pateko 
— Gynybos min. Šamaran ir 
ajatolai Chamnei. 

„Mažutės dovanėlės", skir
tos PLO, nuskendo sūnaus, 
anūko ir švogerio kiaurose 
kišenėse ir ne kieno kito, bet 
pačio pranašo, Khomeini! 

Kerštas: po kelių dienų 
paskelbus šias, priešrevoliu-
cijos vadovus nukreiptas žin
ias, Centrinio banko Tarnau
tojų S-gos trys tarnautojai 
buvo sušaudyti! 

Diktatūra lieka diktatūra ar 
komunistiniuose kraštuose, ar 
Koranu apsiginklavusių Irano 
ajatolų rankose: šios santvar
kos nepakenčia tiesos. 

„Skraidančios lėkštės" 
Laisvojo pasaulio spaudą 

pasiekia ir kito pobūdžio ži
nios. Antai, birželio 14 d. prie 
Tabriz, Irano - Azerbaidžano 
provincijos sostinės, Karo 
Aviacijos lėktuvai „puolė švie
sius skrendančius kūnus". 
Kitoje vietoje matyti „skrai
duoliai" buvo panašūs į lau
mės juostą. Kitas neatpa
ž in tas „skrendąs k ū n a s " 
sukinėjosi virš Heydabarad. 
Panašių UFO buvę pastebėta 
prie Teherano ir dangaus 
erdvėse virš Cariza, Roudhen 
ir Karadh. Cia matyti skrai
duoliai priminė „šviesiai žals
vos spalvos pusrutulį, gal kiek 
didesnį už šviesų mėnulį". 

Ryšium su virš Iranu esan
čioje „neliečiamoje erdvėje" 
įvairių nepaaiškinamų skrai
dančių kūnų atsiradimu, gal 
gerą savaitę prieš pastebint 
pirmuosius UFO, Vidaus Rei
kalų ministerija atidarė spe
cialią įstaigą. Islamo respub
likos piliečiams bus leidžiama, 
š io pobūdž io S A V A K ' e 
„pranešinėti apie įtariamus 
svetimšalių judėjimus bei apie 
šviesius skraidančius kūnus". 

Chalchali atsakinėja 
Paryžiaus dienraštis „L'ex-

press" VI.21 atspausdino savo 
korespondento Jacąues Buob 
pasikalbėjimą su ajatola 
Chalchal i . Pastarąj į dar 
vadina, „pasiutęs mula" a r 
„dievo siutimas" ar „Kurdis
tano mėsininkas". Mat, šio 
mulos į sakymu 1979 m. 
vasarą buvę išžudyti be jokio 
teismo šimtai kurdistaniečių. 

Į žurnalisto klausimą, „ar 
jis nė kiek neapgailestauja, 
davęs įsakymą žudyti, gal būt, 
nekaltus žmones, be jokio 
teismo?" 

Chalchali atsakęs, kad jis 
ne tik neapgaili duoto įsaky
mo, bet priešingai, jis gailisi, 
kad negalėjęs visus įtariamus 
sugaudyti, kurie tuo būdu 
išvengė bausmės. 

Į kitą klausimą, ar parla
mentą išrinkus bus panai
kinti Islamo tribunolai, to 
paties Chalchali kūriniai? 

„ N i e k a d a " , a t s a k ę s 
Chalchali. „Revoliucija yra 
pastovus reiškinys. Niekada 
netruks prieš revoliuciją dir
bančių ir asmenų veikiančių 
prieš Alacho valią". 

Žurnalistas nurodo, kad 
Chalchali prieš revoliuciją ir 
dabar yra vienas artimiausių 
Khomeini bendradarbių. Jis 
tik vienas (Chalchali) drįsta 
Khomeini vadinti „Khome
ini". Visi kiti apie jį kalba su 
baiminga pagarba, vadin
dami Khomeini „Imam". 

ATOMINIŲ JĖGAINIŲ ATLIEKOS 

Naftos rafinerijos Kuveite. Kuvaitas — vienas didžiausių naftos magnatų pasaulyje 

Belgijos laikraščiai pa
skelbė žinią, kaip iš Belgijos 
atominės jėgainės Mol per 
Herentals stotį traukiniais 
transportuojamos tos jėgainės 
rad ioaktyvios at l iekos į 
Zeebruggės uostą, o iš tenai 
laivu vežamos skandinti į 
Atlanto vandenyną. 

„Jei viskas įvyks kaip pla
nuota, tad per ateinančią naktį 
150 prekinių vagonų, pri
krautų atominės jėgainės atlie
komis, iš Mol ir Herentals bus, 
transportuojami į Zeebruggės 
uostą. Ten tos radioaktyvios 
atliekos bus pakrautos į laivą 
ir paskandintos Atlanto van
denyne 46 1. šiaurės platumos 
ir 17 1. vakarų ilgumos laips
nyje. Atlanto vandenynas ten 
yra penkių kilometrų gilumo. 

Nerimą sukėlė situacija, kai 
buvo sužinota, kad laivas „de 
Smith", kuris Zeebruggės 
uoste turėjo paimti tą krovinį, 
pasivėlino ir atominių atliekų 
prikrauti vagonai, 40 Heren
tals stotyje ir 110 Mol stotyje, 
išstovėjo jau dvi savaites, lauk
dami laivo. Buvo nerimauta, 
kad tiek vagonų su radioak

tyviomis atliekomis taip ilgai 
stovėdami, stotyse galėjo pa
kenkti gyventojų sveikatai. 
Geležinkelio . tarnautojams ir 
darbininkams buvo patarta 
vengti tų vagonų. Taip pat 
nerimavo Mol ir Herentals bur
mistrai, bet Sveikatos minis
terija ramino, kad radioakty
vumas tuose vagonuose esąs 
žemiau leidžiamo lygio ir nesu
daro pavojaus sveikatai. 

Ir taip 150 prekinių vagonų 
radioaktyvių atliekų iš mažo
sios Belgijos atominės Mol jė
gainės skandinami Atlanto 
vandenyne. O kiek tų atliekų iš 
kitų Europos kraštų jėgainių ir 
cheminių fabrikų taip pat plau
kia į Atlanto vandenyną, 
niekur neskelbiame. Turime 
jau biologiniai mirusias ir pri
terštas upes ir ežerus, net jūras 
ir žinomos to teršimo liūdnos 
pasėkos, bet nesustota ir vis 
dar teršiami vandenynai. 
Netrukus prieisime, kad mūsų 
Žemės planeta bus galutinai 
užteršta nuodais ir žmonija 
turės mirti. 

A. T. 

ANTRAS 
PASAULIS 

* 
ALOYZAS BARONAS 

(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano! 
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Viskas ėjo, pasakytume, gana gerai, kol vieną 
popietę Bruno- išėjo iš Tarno namo, truputį 
pasiūbuodamas, lyg ant to laivo Indijos vandenyne. 
Žinoma, ir tai buvo nieko, bet buvo kvailai po lietaus 
pašalę ir tobulai nelabai kas galėjo žygiuoti. Todėl 
nenuostabu, kad mūsų žvejas, suplasnojęs sparnais, 
lyg norėdamas pakilti į erdves, ant šaligatvio 
aukštielninkas žvilgtelėjo į dangų. Be abejo, tai 
nebuvo milžiniškas kritimas, bet jis įdomus tuo, kad 
šitą žemės traukos jėgą atsitiktinai pamatė į savo 
kabinetą važiuojąs lietuvis daktaras. O gydytoją, 
kaip ir kitus Žmonės, stebint tokias, ne būtinai 
fatališkas, nelaimes, paėmė juokas. Bet šis kritimas 
buvo akstinas artimesniam su Bruno, tuo didžiųjų, 
ne kokių ten Wisconsino vandenų plaukiotojų 
susitikimu. Bruno pajuto, kad skauda krūtinę ir 
šonus. Šiaip taip išsirangęs iš lovos kitą rytą 
braškėdamas nukeliavo ne ligi vamišinės, ne pas 
Tamą, bet pas daktarą. Taip sakant, netikėtai žengė 
trečiuoju keliu. 

— Daktare, bačkas kieme ritinėjau ir 
susidaužiau, — paaiškino Bruno. 

Daktaras mėgo kalbėti, bet didelių diskusijų su 
pacientais nenorėjo pradėti todėl, kad nebuvo laiko. 
Bet apžiūrėjęs žveją, daktaras nusišypsojo ir pasakė: 

— Brolau, aiškiai matyti, kad kritai. Sulaužyti 
trys šonkauliai. 

Priblokštas šitokio daktaro akivaizdinio žino

jimo, Bruno prisipažino, kad krito. 
— Na, kaip bus su mano darbu, — dėl viso pikto 

paklausė žvejas, vildamasis, kad nuo darbo bus 
atleistas. 

— Na, šešias savaites dirbti negalėsi, — 
pateisino jo viltis daktaras. 

Šitoks faktų konstatavimas žvejo nė kiek 
nenuliūdino. Jis beveik sutiktų leisti kas šešios 
savaitės įlaužti po šonkaulį, kad tik nereikėtų rytais 
keltis ir eiti ridinėti statinių su terpentinu, bet 
daktaras ji pritrenkė tikrai negailestingu sakiniu: 

— Brolau, nustok gėręs, kepenys jau gerokai 
pakilę. Vienintelis išsigelbėjimas visai nustoti gerti. 

— Tikrai nieko negalima? — griebėsi kokios 
vilties kaip žuvis kabliuko. 

— Na, pieno ar kavos neuždraudžiu, bet nei 
vyno, nei alaus negalima, juo labiau degtinės. 

Bruno nebuvo stilistas iš iš viso joks 
prakalbininkas ar raštininkas, bet žodžius "juo 
labiau" iš karto išskyrė. Tai reiškia, kad dar yra 
vilties, pavyzdžiui, išgerti alaus ar vyno. Bet ne ši 
stilistinė daktaro paklaida pražudė Bruno, šį tikrąjį 
garsaus žvejų klubo narį. Pražudė šonkauliai. Ką 
žmogus gali daryti šešias savaites, jei negali dirbti? 
Pagaliau, gerti tai ne statines su terpentinu ar 
spiritu ritinėti. Sėdi sau pas Tamą ir nei tie kepenys, 
nei Šonkauliai skauda. Ir gal dar labiau visą tą 
Bruno likimą lėmė konkretūs pavyzdžiai. Juk ką 
reiškia kepenys? Kapitonas, ir Kaziukas, ir Douglas 
taip pat turi kepenis. Kapitonas jau geria 
keturiasdešimt metų, o jis, didžiųjų vandenų žvejys, 
iš viso dar teturi tik trisdešimt. Jeigu kepenys, tai 
kepenys, visų yra iš mėsos, o ne vienų iš mėsos, o 
kitu iš kokios plastikos. 

Teisybė, kad žodžiai veikia, o pavyzdžiai 
patraukia. Akivaizdūs pavyzdžiai visą daktaro 
noksią į niekus paverčia, visi perspėjimai tai tik 
dulkės prieš vėją. Taigi, į sveikatą, daktare. Vis taip 

po alaus buteliuką, o į tarpus ir degtinės stiklelį, bet 
jis jau tik tarp kitko. Seno kareivio kepenys ne tik tą 
stiklelį atlaikė, bet jis dar net į Tennessee vykti buvo 
pasišovęs, kad ten galėtų amerikietiško munšaino 
paragauti. Tai gal ir žvejas per šonkaulines 
atostogas turėjo progos šiek tiek ilgiau pabuvoti 
Tamo būstinėje ir, žinoma, nesunkiomsąlygom. 

— Tu, žvejuk, nuo manęs, — pasakydavo 
Kaziukas. 

— O dabar nuo manęs, ištardavo Douglas, 
Vincas ir kiti seni ar naujai, atsitiktiniai ar jau 
įsipilietinę herojai. Ir kai kas gali šitokiem geriem 
noram atsispirti. Net ir jaunas studentas, kuris 
mokslą sėmėsi iš ilgų vyno butelių, taip pat kartais 
žveją atsimindavo. O studentas čia dažnai 
užsukdavo ir klausydavos gyvenimo patyrimą 
turinčiųjų paskaitų, ne šiaip kokių, iš populi ariu 
knygelių prasimokiusių, dėdžių. Pas Tamą išmintis 
buvo galima semtis iš pirmų šaltinių, juo labiau, kad 
čia ir biblioteka buvo lentynose išrikiuota su 
prancūziškais, vokiškais, ispaniškais, graikiškais ir 
kitokiais vardais. Pasirinkimas buvo didelis, kaip tai 
Hennessy, Takela, Wuerzburger ar Metaxa. Ir dažnai 
ta išmintis buvo atžymėta žvaigždutėmis, trim, 
penkiom ar net septyniom žvaigždutėm, maždaug, 
kaip Broadway teatrų pastatymai. 

Šiaip ar taip tolimųjų jūrų sūnui Bruno, netikėtai 
išmestam į šiuos mažus, bet draugiškus vandenis 
plaukioti buvo nesunku. O kai vėl nuėjo pas 
daktarą, tas pakėlė akis: 

— Brolau, dabar jau visai blogai. Tuo pat į 
ligoninę. Visai kepenų nebėra. 

Ir, žinoma, daktaras pasiuntė tuo pačiu keliu, 
kuriuo iškeliavo ir negrįžo daugiau tokių kovos ir 
bendro likimo draugų.ir tolimojo plaukiojimo jūreivį. 

(Bus daugiau). 
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Putnamo seseiių naujo vienuolyno namo kertinio akmens švetttininio metu 
Norwicho vyskupas D. Reilly, apsuptas seselių, kunigų ir kitų putnamiečių. 
Kalba kapel. kun. SL Yla. Nuotr. J. Kriaučiūno 

MOSU KOLONUOSE 
Senieji spausdini ai Lietuvoje ar 
Prūsijoje, 3. Lietuvos istorijos 
šaltiniu leidinių dalis; 4. Sibiro 
maldaknygės ir Lietuvos Katal . 
Bažnyčios Kronikos įvairiomis 
kalbomis; 5. Lietuvos kunigaikš
tystės žemėlapių ir senu Vi ln iaus 
graviūrų; 6. Lietuvių, į šį kraštą 
imigrantu Šio š imtmečio pradžio 
je, portretas ir fotografija, su m a l 
daknyge ir e lementorium juos ly
dinčiu; 7. Amerikiečiams parody 
ta pirmieji spausd'iniai Connec -
ticut valstijoje. D a r buvo ir kai 
kuriu kitų smulkesnių eksponatų. 
Parodėlę ir Alką ap lankė keli 
šimtai žmonių ir kai kur ie ją pa
rėmė aukomis, kurių laba i reikia 
tęsti Alkos tvarkymą. 

Alka nuolat auga lietuviškos 
kultūros vertybėmis, nes beveik 
kasdien ateina su senomis a r n a u 
jomis knygomis siuntinių, išsau-
gotų rankraščių, fotografijų, se
nų laišku ir kit . Prieš savaitę 
gauta kun . S. Morkūno , gyv. Io-
woje, biblioteka, sukrautą į 18 dė 
žiu. 

Premija Religinei Knygai 

Komisija, geriausiai religinei 
knygai, išėjusiai 1978-1979 me
tais, premijuoti, susidedanti iš 
prof. kun. V. Cukuro — pirm., 
N . Gail iūnienės — sekr., seselės 
Augustos Sereikytės, S. Rudžio ir 
dr. J. Kriaučiūno — nar ių , susi
rinkusi Pu tname , liepos 27 d., 
vienbalsiai nutarė , kad premija 
skirtina 'knygai " rak tas į Naująjį 
Testamentą". Knygos autorius 
yra kun. prof. A. Rubsys. P remi
jos sudarymu ir įteikimu rūpina
si Ateitininkų federacija. 

Parranėta vedybinė sukaktis 

Prof. Česlovas ir E lena Masai-
čiai paminėjo savo 40 metų ve
dybinę sukaktį. Jų nauijai įren
giamuose namuose Thompso -
ne, netoli Pu tnamo, kur jie per
sikelia iš Marylando, prel. V. Bal
čiūnas, Masaitienės brolis, popie
tėje atlaikė šv. Mišias. Dalyvavo 
ir sukaktuvininkus sveikino gi
minės, būrys P u t n a m o seselių, 
daugumas vietos lietuvių i r sve
čių, pvz. kun. prof. Cukuras , vie
tos rangovas Paren t ir kiti. O . 
Masaitienės sveikata yra bloga, 
bet seselėms padedan t visi bu
vo pavaišinti ir malonia i pabend 
ravo. Ilgiausių metų sukaktuvi
n inkams! 

Vakaronė — kelionė 
Australijon 

Putnam, Conn, 
PASISEKUSI METINĖ 

ŠVENTĖ 

Liepos 27 d.*- Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seselių vienuolyno 
sodyboje, P u t n a m e , buvo suruoš
ta met inė šventė - iškyla. Daly
vavo daugybė žmonių iš arti ir 
toli, pvz. Chicagos, Pennsylvani-
jos, Kanados ir kitur. T a s rodo, 
kad seselės yra žinomos ir verti
namos šio kont inento lietuvių. 
Daugelis vietovių organizavo at
vykimą autobusais. 

Šventė pradėta šv. Mišiomis, 
kurias koncelebravo 10 kunigų, 
bent pusė jų pranciškonai. Mi
šiose aktyviai reiškėsi kun. V. 
Gidžiūnas, prel. V. Balčiūnas ir 
kun. L. Andriekus, kuris ir pa
mokslą pasakė. Pamoksle primi
nė, kad mūsų gyvenime turi reik 
štiš Dievo garbės kėlimu ir ken
čiančios tėvynės rūpesčiais. Sese
lės tai jau m e t ų metais vykdo. 
Dabar seselės tu r i didelį rūpestį 
įsigyti žmonišką pastogę, tai pa
dėkime joms ją įsigyti, kad jos 
dar našiau savo įsipareigojimus 
galėtų atlikti. Padėt i gal ime m a l 
domis ir aukomis. Pamaldos vy
ko sodelyje, medžiams oš ian t 

Nonvich 'o vyskupas R. Reilly 
atvyko pašventinti kertinį akme
nį, jau bemaž pastatyto naujo 
vienuolyno n a m o . Šventinimas 
įvyko 2:30 va i . p.p. Vyskupas 
trumpa kalba palinkėjo seselėms 
sėkmės, paragino susirinkusius 
padėti seselėms, likti gerais krikš
čionimis ir lietuviais. Jis suteikė 
visiems palaiminimą. 

Seselių vasaros stovyklos " N i 
da" stovyklautojos pasirodė kuo
ne dvi vai. trukusia programa, 
kuri prasidėjo apie 3 vai. p.p. 
Programą sudarė tautiniai šo
kiai, žaidimai, įscenizavimai. Pa
skutinis buvo Kryžių kalno (Lie
tuvoje) pavaizdavimas. Čia kiek
viena programos dalyvė atnešė 
ir aikštės viduryje įsmeigė že
mėn kryžių, didesnės — didesnį 
kryžių, mažesnės — mažesnį, ir 
pavaizdavo tų kryžių pagarbini
mą. Ta i paliko gilų įspūdį. 

Gausūs dovanomis laimėjimai 
— didžiąsias dovanas laimėjo: 1. 
K. Šipaila iš N e w Jersey — G a l 
diko paveikslą; 2. Palmira Sutkus 
i? Pensylvanijos — tautinį kos
tiumą. 3. Totorai t ienė iš Kana
dos — mėgstą lovos padengimą 
ir 4. Klementine Miller iŠ C o n n 
— 100 dol. pinigais. 

Seselės dėkojo visiems prisidė
jusiems iškylą paruošti ir joje vi
siems taip gausiai atsilankiu
siems. 

Parodėlė Alkoje 

Seselių iškylos proga, liepos 27 
d., Amerikos Lietuvių Kultūros 
archyvas "Alka" , A. Mažiuliui 
vadovaujant, suruošė savo patal
pose tam tikrų lietuviškų spaus-
dinių ir žemėlapių parodėlę. Eks
ponatais panaudota Alkoje tur i
mi arba Mažiulio atsivežti, ku
riuos jis žada Alkai perleisti. A. 
Mažiulis yra l i t u a n i s t e Alkos di-
rektoriato na rys ir dabar gyvena 
Bostone. Parodėlėje buvo išsta
tyti pavyzdžiai: 1. Pirmieji lie- Į valdžios veiksmus ir religinį Aus-
tuviškieji leidiniai Amerikoje; 2. i tralijos atgimimą. 

P r e l a t u i padėkota už praneši
m ą ir skaidrėmis kelionės pavaiz
davimą, p o to pabendrauta i r pa
s ivaiš inta . 

Minėsime Donelaitį 

Rugsėjo 7 d. 3 vai . p.p. M a t u 
la ič io n a m ų salėje ruošiamas 
Kris t i jono Donelaičio 200 metų 
sukaktuvin is minė j imas . Juk Do
nela i t i s savo "Me ta i s " pasaul iui 
įrodė, k a d lietuvių kalba t inka 
poezijai i r raštui. Minėjimą ruo
šia LB Connect icu t 'o apygardos 
va ldyba . Programa: 1. seselė O-
n a Mrkailai tė , rašytoja, poetė, 
" E g l u t ė s " ir "Bend rada rb io" re
daktorė , skaitys paskaitą; 2. Solis
tė M a r y t ė Bizinkauskaitė iš Brok-
t o n o duos koncertą i r 3. inž. Vy
t au t a s Val iukas , dailiojo žodžio 
m e i s t r a s , pas i re ikš ska i t yma i s . 
Kvieč iami Connect icut 'o , Mas-
sachuse t t s ir Rhode Island lietu
via i dalyvayt i . 

Turime naują dailininkę 

Regina Abromait ienė, put-
n a m i e t ė , jau metų ei lė, kai iš žie
dų , l a p u , šiaudelių, augalų žie
vės ir" pan . , juos k l i juodama ant 
popier io ar audeklo, kuria pa
veikslus. Liepos 27 d . seselių iš
kylos m e t u ji turėjo seselių sode
lyje išstačiusi keliolika tokių pa
veikslų. Paveikslai vaizduoja gam 
tos grožį, žmonių si luetus gra
žioje aplinkoje, augmenis g a m t o 
j e ir p a n . Dai l in inkė savo kūrybo 
je p a d a r ė nemažą pažangą. Ver
tė tų ją pamaty t i su daug iau kū
rinių k u r nors gausesnėje lietu
v i ų kolonijoje. Sėkmės da i l in in
kei — mėgėjai . 

J. Kr. 

Kermebunkport, Me . 

taziją ir fuga G-moll ir kanoniš
kas variacijas choralo tema: „Iš 
aukšto dangaus aš ateinu". Prog
rama tęsėsi 50 min. 

Prieš koncer to pradžią vienuo
lyno viršininkas tėvas Jurgis Gai 
liušis perskaitė psalmę, o po kon
certo davė palaiminimą Šv. Sak
ramentu, vasarotoja chorui gie
dant . Tas suteikė koncertui re
liginę nuotaiką. 

J. S. Bach yra skaitomas di
džiausiu pasauliniu kompozi
tor ium ir j is yra gyvenęs t a rp 
1685 -1750 me tų . 

MARYTĖS BEINKAUSKATTĖS 
KONCERTAS 

C L A S S I F I E D G U I D E 
B E A L E S T A T E 

Marpoetto Parke — 2638 W. Lith-
uaoiao Plaza Covrt parduodamas 
namas su taverna. 5 kamb. butas. 
Įrengtas beismentaa. Apsauga nuo 
potvynio. 2 maš. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos 
biznio, tinka kitam bizniui. 

Skambint — 776-4956 

Marąuette Parke — Mūrinis. 3 bu
tai ir bizniui ar ofisui patalpa. Tik 
$53,500. 

Mūrinis. — l1
2 aukšto. 6 ir 4 kamb. 

$45,000. 
Mūrinis — 6 buto. Labai geras in

vestavimui. $69,000. 
Medinis — i Vi aukšto. 5 ir 3V2 

kamb. 2 auto garažas. Tik $29,000. 

Liepos 13 d. Raudondvar io sa
lėje vakaronės metu prel . V. Bal
čiūnas darė pranešimą apie savo 
misijinę kelionę Australijoje ir 
Tasmanijoje. Vien tuose kraštuo
se jis padarė daugiau kaip 7000 
mylių kelionę, o į juos dar 15,000 
mylių. Kelionę jis laiko sėkmin
ga, nes rekolekcijos atnešė gra
žių vaisių. Kelios dešimtys lietu
vių, nieko bendro neturėjusių su 
krikščionių relrgija, net ir lietu
vybe bent 30 metų, vėl tapo kata
likais ir lietuviais. 

Imigrantai, ypač pabalt iečiai , 
Australijoje aukštai ver t inami , 
nes kelia Australijos kul tūrą ir 
gerovę. Imigrantai turi įtakos i 

P R A N C I Š K O N Ų 
VASARVIETEI 30 M E T U 

Šiemet sukako 30 metų, k a i bu
v o įsteigta vasarvietė, K e n n e -
bunkpojr te , Maine . Jos steigėjas 
— tėvas Jurgis Gailiušis, buvęs 
v i e n u o l y n o provincijolas. Tėvas 
Gai l iuš i s įsteigė b e r n i u k a m s sto
vyklą, o vėl iau berniukų g imnazi 
ją, kur i išsilaikė 13 metų, be t dėl 
t a m t ik rų priežasčių turė jo būt i 
u ž d a r y t a . T ie įvykiai rišasi i r yra 
pr iežas t im, kodėl m e s tu r ime 
tokią puikią ir patogią vasarvietę. 

Pr ieš 30 metų lietuviai būrėsi 
K ennebunkpo r to gražiose pievose 
daug iaus ia i piknikams. Buvo 
d a u g en tuz iazmo ir draugišku
m o . K a d a prasidėjo b e r n i u k ų 
s t o v y k l a , j i ems reikėjo d a u g i a u 
vietos , buvo pristatytas v ienas 
pas ta tas su 10 kambarių , kur i s t a 
d a a t rodė k a i p pfiis. Atvyks tant 
vis daug i au lietuvių vasaros ato
s togoms vasarvietė negalėjo visų 
su ta lp in t i , taigi siųsdavo į ka imy
n i n i u s hotel ius , t u o pa la ikan t 
K e n n e b u n k p o r t vasaros tur i s t inę 
nuota iką , kuri t a d a b u v o daug 
mažesnė . Senesnioji karta yra au
komis palaikiusi t ėvus pranciško
nus , k a d a jie statėsi moderniškus 
gimnazijos rūmus. Įsteigiant g im
naziją tėvų pranciškonų vasarvie
tė irgi pagyvėjo, daugiau tėvų at
vykdavo n e tik vaikus pas i imti , 
bet i r pasilieti vasaros atosto
goms. 

Kada gimnazija buvo uždary
ta , j o s patalpos buvo paverstos 
gražiais kambar ia is su visais pa
togumais . Šiandieną tėvų p r a n 
ciškonų vasarvietė yra v i ena mo
derniškiausių vasarviečių žy
m i a m M a i n o kuror te . Č ia gi ato
stogauja Valstybės sekretorius 
Muskie , kuris aps i lanko tėvų 
pranciškonų koplyčioje. 

Kandida tas į viceprezidentus 
G. Bush turi n a m u s Kennebunk-
porte . 

T ė v u i Jurgiui Gai l iuš iu i dėko
j ame už jo ilgametes pas t angas 
šią gražią vasarvietę įsteigti, ja 
rūp in t i s ir ją paversti t u o , kuo ji 
yra šiandieną. 

E lena Vasylrūnienė 

LEMONT 
Grąžos 3-jų miegamų "raised raach" 
namas. Su medžiais sklypas 6Sx214 
p. 1% vonios. Valgoanasis kambarys. 
Centr. oro vSsinimas. 2 maš. garažas. 
Gražiai apsodinta. $91,900. 

Gražus mūr. "ranch" namas. 3 
miegami. Komb. sa.Ii.onas - valgoma
sis kamb. Įruoštas rūsys. Centr. oro 
vėsinimas. 20x40 p. "built-in" ba
seinas. 1 maš. prijungtas garažas. 
$99,500. 
1% akro tuščias sklypas. $35,000. 

PECK RE AL ESTATE 
257-5883 

N I S C E L L A N E O I J S 

Ateitininkų susikaupimo ir 
mokslinių d ienų savaitė buvo pra 
dėta sekmadienį, rugp. 10 d. 8 vai. 
vakare, solistės Marytės Bizin-
kauskaitės koncertu. Koncerto 
koordinatorė EI. Vasyl iūnienė V A I N A R E A L T Y — 9 2 5 - 6 5 6 5 
pasveikino Ateitininkų federa- | 
cijos vadą i r visus narius, m ū s ų 
lietuviškos, krikščioniškos ku l tū 
ros švietėjus. Ji pabrėžė, kad kon
certas vyksta tėvų pranciškonų 
patalpose, k a d be vienuolynų ne
įsivaizduojama katalikybė, o be 
Šv. Pranciškaus — krikščioniš
kas pasaulis. 

Šioje salėje kadaise koncerta
vo Kauno valstybinio teatro so
listė E. Kardelienė, čia buvo daug 
parengimų, kalbėjo poetai ir ra
šytojai, da inavo įvairūs da in in in
kai. Šį kartą duoda koncertą jau
niausioji dainininkė M a r y t ė Bi
zinkauskaitė, prieš porą metų 
baigusi gimnaziją ir studijuojan
ti Bostono konservatorijoje. Ma
rytė dainuoja jau nuo 15 metų 
įvairiuose parengimuose, jai sce
n a nėra svet ima. Marytės n u o l a 
t iniu akompaniatoriurn yra jos 
tėvelis dr. Bizinkauskas bet atėjo 
laikas, kada j a m reikia padėjėjo, 
ir tuo padėjėjum yra j aunas Bi-
zinkauskų kaimynas James H a y . 

Marytės programa buvo mišri. 
Ji turi nemažą repertuarą, dau
giau estradinės ar populiarios 
muzikos. Pr idėjo ir r imtų kom
pozitorių veikalus, ka ip Žilevi
čiaus, R. Strauss, Mascagni, S. 
Šimkaus. 

Koncertas buvo didelis pasi
sekimas: klausytojai s u ma lonu
m u stebėjo šią jauną mergaitę, 
turinčią Dievo dovaną if meilę 
muzikai, ir jos pastangas vaidinti . 
Viską ji d a r ė nuoširdžiai, papras
tai, žinodama, kad ja i dar daug 
ką reikės išmokti. Jei Dievas Ma
rytei duos geros sveikatos, ji tik
rai pasieks tai , apie ką svajoja 
kiekvienas dainininkas: tajpti 
operos soliste. 

R E A L E S T A T E VYKAi IK MOTERYS 

Lietuviškas restoranas su namu ir 
įrengimais Marąuette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

2 butai — medinis. 68 ir Maple-
wood. Labai tinka giminingoms šei
moms. 

Mūrinis bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par-
luoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 

PACKAGE EXPRESS A.GENCY 
MARIJA NOKEIKIENB 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekės. Maistas iš Europos sandeliu. 
2608 W. 69 St., Chicago, IL 60629 

TEIi. — WA 5-2787 

V A L O M E 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
B U B N Y S — TeL B E 7-5168 

K I L I M U S ER B A L D U S 
M M M » H H M > | 

We'1l help you make the right movė 

J E I G A L V O J A T E 
PLRKTI AB PARDUOTI 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S, Putoki Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

RESTAURANT 
HELP 

• COOK 
• SHORT ORDER COOK 
• UTILITY WORK£R 

Good starting salaries, excell. vrork-
ing conditions and generous discount* 
on purchases. 

Apply ai restaurant, upper level, 
10 AM through 4 PM, Monday through 
Saturday. 

Carson Pirie Scott 

230 Yorktown 
Lombard, ūl. 

C O O K 
Part time cook needed. 

3 Days a Week. Rotatmg Schedule 
Hours 1:30 to 8:30 PM. 
Lake Forest Jocation. 

TEL. — 234-6390 

i m * « * » ! » » « • • 

A N T A N O KEBLIO 
REČITALIS 

Liepos 2 8 dreną, K e n n e b u n k -
porte tėv-y pranciškonų vasarvie
tėje, vasarotojai susirinko i didžią
ją salę A n t a n o KebUio, bar i tono , 
rečitaliui. Solistui akompanavo 
pianistas Vytenis Vasyliūnas. 

Solisto programa b u v o sudary
ta iš trijų dal ių: lietuvių kompo
zitorių originalios dainos, St. Gai-
levičiaus „Rūta" , Br . Budr iūno 
„Šauksmas". Antroje dalyje vo
kiečių kompozitorių dainos: L . 
von Beethoven „Ich liefoe d i ch" 
ir „Mailied", Fr. Schubert „ W a n -
der Nacht l ied", „Oeheimnes" i r 
„Fraelingsgla-ube", J. B rahms 
„Sonntag". Dainos b u v o da inuo
tos vokiškai, originalia kalba, 
kaip vakarų kultūringame pa
saulyje dainuojama. Trečiąją 
daU sudarė harmonizuotos liaiu-
dies dainos. St. Šimkaus „Ko vė
jai pučia", A. Račiūno „Sudūmo
jau sau durnelę", J. Jurgučio "Stok 
ant akmenėlio", H. Perkins „Eik 
Jonuli n a m o " , A. Abar iaus „Dė
dės Jono polka". Rečitalis buvo 
šiltai klausytoju pri imtas. Ploji
mais buvo iššauktas solistas bisui 
ir atlfflco A. Kačana/uako „ T ų 
mergelių dainavimas" ir St. Šim
kaus „Kur bakūžė samano ta" . 

įiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiiiiiiimiiiiiiiiinininii 
!; Įvairia prekių pasirinkimas ne

brangiai 15 mūsų sandSllo. 
COSMOS PAKCELS EXFRESS 

2501 W. 69 S t . Chicago, HL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Tetef. — 925-2737 

Vytautas Valantinaa 
imimimfiiiiiiiiimiiiiimiiiimiiMiuiiiii 

iiiHiiiiiiiiiiimiimniiiiimiiiiiniimiiiiut 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir papras tos . Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2846 W. 69 St . , teL 776-1486 
Miillllllilllll||!llllll|lllllllHl!ll!1HI1tunn 

miimiiiimmiimiiiuiimimiHimiiimii! 
VIZITINIŲ KORTELIŲ 

REIKALU 
Vizitinių kortelių naudojimas yra 

gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi 
Ines korteles. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N a m ų p i r k i m a s — P a r d a v i m a s 

D r a u d i m a i — V a l d y m a s 

INCOME TAX 
N o t a r i a t a s — V e r t i m a i 

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

6529 S. Kedzie Av . _ 778-2233 
tuiiniiiiiiiiiiiiiiiiui 

— S M — — • 

D £ M £ S I O 

P A R D A V I M U I 

1981 Travel Trailer 
35 FT. PARK MODEL 

Air conditioned. Never used. Luxuri-
ous. Warranteed. Original cost $11,000. 
Mušt sell — unusuai cireumstances. 
$6,600. 

TEL. — 736-8034 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

ISNUOM. apšild. 4 kamb. (1 mie
gamas) suaugusiems. 66-os ir 
Campbell apylinkėj. 220 dol. men. 
Skamb. 284-2917 arba 247-2437 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiii 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Kreipkitės \ 
traciją visais 

"Draugo" adminia-
panašiais reikalais 

DRAUGAS, 
4545 W. 6Srd Str„ 
Chicago, m. 60629 

immmmimiiiiiiimimiiimmiiimiiiiti 

V A R G O N Ų K O N C E R T A S 

T ė v u pranciškonu vasarvietė
je l iepos 31 dieną koplyčioje įvy
ko Vyten io Vasyliūno vargonų 
koncer tas . Programa b u v o suda
ryta iš vieno kompozi tor iaus — 
J. S. Bacho kūr iniu . Vargon in in 
kas išpildė: preliudą ir fuga D-
Mot l , trio sonata I Es-dur , f an - l 

Solistas A. Keblys yra koncer
tavęs Kennebunkporte daugelį 
kartu. Jo 'balsas yra sustiprėjęs, 
jis turi gera dikciją, parenka ver
tingas ir įdomias programas. So
listą buvo malonu klausytis . 
Programą interpretavo ir solistą 
klausytojams pristatė EI. Vasyliū
nienė. 

V. V. 

iiiiiiiiiiiimmiiuuiiiMiiiiiiiiiiiimmiiiii 
M. A. Š I M K U S 
nTOOME TAX SERVICE 

NOTARY PVB1IC 
4259 So. Maplew)*od, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
iiiiimiiiiimiiiinniiiiMiiimuiuiiuinini 
HiiiiiitiiiiiiiiMHiiiniiiiiimuntMitutiiiii 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insored 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
iltlItlIlIlIlIlIlHIIIIUIIlllUUUUUUlIUIIUIIl 

už apdraoda nuo ugnies Ir automo-
10% — 20% — 30% pigina mokėsit 
biiio pas mos. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
32081/2 West 95th Street 

Telef. — OA 4-8654 

iiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimui 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 a r b a 376-5996 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiii 

M O V I N G 
ŠERfiNAS perkrausto baldus ir 
k i tus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — W A 5-8063 

Dienraš&o " D r a u g o " admi
nis traci joje gal ima pas i r ink t i į. 
vairių liaudies meno da rbų : m e 
džio, keramikos , drobės , t a i p 
pa t gražia i papuoštų lėlių. 

Apsi lankyki te j " D r a u g o " a d 
ministraci ją i s pasižiūrėkite. Ga l 
r as i t e ka i ką padovanot i s a v o 
g iminėms a r draugam*-

" D r a u g o " ad resas : 4545 Wess 

63rd S t . Chicago, UL 60629 

t i if i i iuii i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ir i i i i i iuii i i i iM 

MUZIKA ĮŽENGIANTI 1 
NEREGĖTUS MIESTUS 

A l g i r d a s L a n d s b e r g i s 

• 

Novelės. 124 pusi- Išleido ATEITIS 
1979 m. Spaudė LE spaustuvė. 

Kaina su persiuntimu $6-85 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 
Ghkago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 
36 et. valstijos mokesčio. 

iiimuiiiiiiimimiiimmiiiiimimiimiiiii 
A U Š R A 

(Nr . 11) 51-15/55/ 

L I E T U V A 
1978 m. gegužės ir 

1979 m. vasar io 

R e d a g a v o ir vardų rodyklę su 
da rė Jonas D a m a u s k a s . Išleido 
Akademinė Skaut i jos Leidykla 
Chicagoje 1980 m. 260 pusi. K a i 
n a su pers iunt imu $5.85. 

U ž s a k y m u s siųsti D R A U G O 
adresu . 

Illinois gyventojai dar prideda 30 
et. valstijos mokesčio. 

iiiiiiimimimiuiiiiiimiimiiitiimiimiiii 
iiiimiiiiiiiiiiimimiiimiiimmiiiiimiiii 

JONAS PU22TNAS 

PETRAS AVIŽONIS 
Profesor ius medicinos d a k t a r a s 

(1875 -1939) 

SIUNTINIAI ! LIETUV4 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 

Apsimoka skelbtis disn. DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas U«-

tuvtų dienraštis, gi skelbimų kal

tos yra ristom* prMnauBos 

Jo visuomeninė, kultūrinė 
mokslinė veikla 

u* 

P e r s k a i t ę " D r a u g ą " duoki t s 

Chicago, VL 60682, teL 927-59M | Ą k i t i e , M P " * 8 ^ ^ • 
ĮBSMBWWMSMBBSWBBBSSSMBBI ' ~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi., 
kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 
$12^5. Illinois gyventojai dar prideda 
72 et, valstijos mokesčio. 

U ž s a k y m u s s iųst i : 

DRAUGAS, 4545 W . 6Srd S t . 
Chicago, VU €0629 

http://sa.Ii.onas


Dail. PovUo Kaupo pomirtmės daiiės parodos, monografijos leidimo ir pa
minklo statybos komitetas. Iš kairės: dail. Aleksandras Marčiulionis, dail. 
Bronius Murinas, Vytautas Kasniūnas ir Vytautas Mažeika. Antroje eilėje: 
Danutė Barauskienė, Danutė Augienė ir Bronius Siliunas. 

Nuotr. V. Mažeikos 

DAIL. POVILO KAUPO VARDĄ 
ĮAMŽINANT 

Dail. Povilas Kaupas mirė prie [Aleksandras 
slenksčio 80 metu amžiaus. Kada 
jo draugai planavo surengti jo 
gimtadienio akademiją ir tikėjosi, 
kad gal jis paiklausys prašymų, 
įtaigojimų ir surengs savo indi
vidualinę dailės kūriniu parodą. 
Be to, dailininkai draugai siūlė 
išleisti jo monografiją. 

Marčiulionis, inž. 
Vytautas Mažeika, dail. Jo
nas ir Bronius Srliūnas (jiems 
daug talkino Vladė Siliūnienė) jį 
palaidojo, surengė pomirtinę dai 
lės darby parodą, išleido mono- paveikslą, Nidos pajūrį, kuri taip 

los mokiniu, meno mylėtojų. Ko
mitetas savo veikla bei darbais 
parodė draugystės ištikimybę ir 
meilę. Jo giminės noriai koope
ravo, įvertino kas padaryta. Vi
suomenė gausiai lankė parodą, 
domisi ir perka gražiai išleistą 
monografiją, dalyvavo pamink
lo pašventinime. 

Dail. Povilas Kaupas anksčiau 
už mus iškeliavo į amžinybę. Mes 
jį palydėjome kelionėje. Dabar 
tik mūšy prisiminimuose nu
skambės jo malonus balsas, nuai
dės juoko garsai, švytės jo buvu
si draugystė, prisirišimas ir kar
tosime jo pasakytus gražius žo
džius, atmintyje įsikalusius. 

O kai ateis laikas^ kai jo dailės 
kūriniai tik namu bei muziejų sie 
nose kalbės, kai kapų paminklas 
naujų draugų susilauks, versis jo 
monografijos puslapiai ir apie 
praeitį kalbės. 

Sudiev, Povilai 1 Aną ctien pa
vakaryje vaikščiodamas Michi-
gano paežerių, tolumoje, tarp 
smėlių kopų mačiau tavo siluetą. 
Vėjas taršė tavo garbanotus pra
žilusius plaukus ir, rodos, ma
čiau tavo ilgesingą žvilgsnį rytu 
pusėn nukreiptą. Supratau, kad 
ilgies tėvynės ir prisiminiau tavo 

ZLOTŲ KEITIMAS Į LITUS 

— Vilniaus kraštą atgavus, 
reikėjo Lenkijos pinigus — zlo
tus išimti iš apyvartos ir įvesti 
litus. Projektą paruošė finansų 
ministras Sutkus, ir Ministrų ta 
ryba tą projektą priėmė. Pa
grindinės projekto mintys buvo 
tokios: 

1. Darbininkams, ūkininkams, 
valdininkams iki 300-500 zlotų 

— zlotą keisti j litą. 
2. Didesnes sumas keisti pu

siau. Stambių sumų visai ne
keisti. 

3. Steigti reikiamą keitimo 
punktų tinklą ir operaciją įvyk
dyti trumpiausiu laiku. 

4. Patį keitimą turėjo atlikti 
Lietuvos Bankas su Finansų mi
nisterija. K. Musteikis (iš "Pri-
siminimų fragmentai" ) . 

Bet Kaupas, nuoseklus kritikas 
kitų dailininku darbams, pats sau 
statė labai didelius reikalavimus, 
buvo neatlaidus kritikas ir vis tei
sinosi, kad neturi užbaigtų darbų, 
kad dar reikia pallaukti. Ir taip jis 
daug dirbdamas, vis atidėliojo 
parodos rengimą. Visados labai 
kuklus, vargu bau jis būtų sutikęs 
ir dėl 80 metu amžiaus akademi
jos įrengimo. O pasiūlymą išleisti 
monografiją, visados priimdavo 
sarkastiška šypsena ir jo būdin
gu atsakymu: "Žinoma, žinoma, 
būtinai, būtinai. Būtinai reikia 
Kaupo monografijos. Ir dar ko
kios — spalvotos. Kaip gi. Būti
na i" ! Ta ip jis baigdavo tuo klau
simu pasikalbėjimą, juokdarnas 
suspaustomis lūpomis. 

Ir kai nutaręs eiti į ligoninę 
patikrinti sveikatą, jis su jūrų ka
pitonu Stasiu Dagiu lankėsi mū
sų namuose, pokalbyje pyko, kad 
jo artima draugė, tada sirgusi, ne
susitvarkė su testamentu. O pa
klaustas apie jo paties testamen
tą, jis tik numojo ranka sakyda
mas, kad Vytautas žinos, kaip jį 
palaidoti, o darbo kūrinius, jei 
norės, tai kaimynai galės išsine
šioti. Bet vėliau spiriamas ir pra-

**» 

grafiją, pastatydino didelį, gra
žų, menišką paminklą, pagal 
dail. Aleksandro Marčiulionio 
projektą, kurį pašventino kun. 
Povilas Dilys. Visiems šiems dar
bams talkino didelis būrys jo 
draugų, buvusių jo dailės mokyk-

mylėjai. 
Vytautas Kasniūnas - Kąsnis 

A. f A, 
VLADUI GIMŽAUSKUI 

lietuvoje mirus, jo broliui KAZIMIERUI, mūsų choro na
riui, reiškiame giliausią užuojautą. 

St. Petersburgo Amerikos Lietuvių 
Klubo Choras 

— Kas eina švelniai, t a s eina 
saugiai, kas eina saugiai, nuei
na toliausiai. Kinų posakis 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'i 

1 Pasaulio Lietuviu Bendruomenės f 
| IŠVYKA Į AUSTRALIJĄ § 
| Gruodžio 20 d. iki Sausio men. 10 A, 1981 | 
= Kaina ii Los Angeles į Sydnėjų ir atgal — $1200.00 § 

Iš Chicagos į Los Angeles ir atgal $222. ~ 
Prie šios išvykos gali prisijungti keleiviai iš visų kitų Amerikos E 

miestų! Jų kainos bus atskirai apskaičiuotos iki Los Angeles. = 
; PRAŠOME REGISTRUOTIS IR SUMOKĖTI U2 BILIETUS NEVĖLIAU | 
i RUGSĖJO MĖN. 7 DIENOS. VIRŠUJE NURODYTOS KAINOS YRA | 
| GARANTUOTOS TIK IKI ŠIOS DATOS!!! | 
: Vėliau užsiregistravusiems kelionė gali kamuoti žymiai brangiau. | 
j Kreiptis į: E 

AMERICAN TRAVEL f 
j SERVICE BUREAU = 

9727 South Western Avenue = 
I Chicago, Elinois 60613 

Tel. (312) 23S-9787 j 
illlllllllllllllillllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinil? 

DaS. Povilo Kaupo paminklas. 
Projektas ir darbų priežiūra dail. 
Aleksandro Marčiulionio 

Nuotr. Vyt. Mažeikos 

somas sutiko už keliu dienu susi
tikti ir testamentą parašyti. 

Liga atskubėjo ir tų keliŲ die
nu nebesulaukia. Ligoninėje pa
rašė savo paskutinę valią, sura
šydamas organizacijų ir pavar
džių sąrašą, prašydamas savo 
draugu dailininku paskirti a-
niems 42 paveikslus. Kai kam jį 
lankiusiųjų sakė, kad rašė ir tes
tamentą. Bet vieno gydytojo įti
kintas, kad operacija labai gerai 
pavyko, kad greitai pasveiks, ne
galvojo ir nesiruošė ilgesnei ke
lionei į amžinybę. 

Mirė ligoninėje pabuvęs 5 sa
vaites. Susidaręs jo artimų drau
gų komitetas: Danutė Au
gienė, Danutė Barauskienė, 

Vytautas Kasniūnas, dail. 

P A D K A 
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis 

A. f A. VINCAS STROLIS 
staigiai mirė 1980 m. rugpiūčio mėn. 9 dieną ir buvo palaidotas 
rugpiūčio 12 dieną šv. Petro ir Povilo kapinėse, Grand Rapids, 
Michigane. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie jam suteikė paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą: 

Kun. A. Treškai už atkalbėtą rožinį, gedulingas pamaldas, 
pasakytą jautrų pamokslą ir palaidojimą; kun. E. Statkui už da
lyvavimą pamaldose; kun. J. 2virbliui, p. V. Jonaičiui ir p. K. 
Stepšiui už ištartus gražius žodžius koplyčiose; visiems giminėms, 
draugams, kaimynams ir pažįstamiems, užprašiusiems šv. Mišias, 
pareiškusiems užuojautas žodžiu, raštu, gėlėmis ar aukomis šei
mai ir Lietuvos Fondui; choristams ir solistui p. A. Koverai ir 
visiems dalyvavusiems pamaldose ir palydėjusiems j amžino po
ilsio vietą. 

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnūs, marti, žentas ir anūkai. 
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shipping and handling $8.95. 
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A. f A-
Inž. JOKŪBUI KREGŽDEI 

mirus, jo žmonai dantų gyd. VIKTORIJAI, dukrai JO
NEI su ŠEIMA reiškiame užuojautą ir ka r tu liūdime. 

Lietuvių Dantų Gydytojų Sąjunga, 
Chicagoje 

Mylimam tėveliui 

A. f A. IGNUI UŽGIRIUI mirus, 
dukrą BIRUTĘ JASAITIIENĘ ir jos ŠEIMJį nuo
širdžiai užjaučia 

Danute, Edmundas Eidukai 
ir krikšto sūnus Alvydas 

A. f A. VINCUI TIKNEVIČIUI mirus, 
jo žmona Onutę, sūnus Vincę su šeima ir ki
tus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

r Kazimiera ir Hiacintas Suvaidžiai 
Irena ir Vilimas Vidugiriai su šeima 

A. f A. IGNUI UŽGIRIUI mirus, 
jo dukrai BIRUTEI JASAITIENEI su šeima i r visiems 
velionio šeimos nariams nuoeiržią užuojautą reiškia 

Birutė ir Vytautas Žemaičiai 
Laima ir Jonas Vaičiūnai 
Julija ir Juozas Vailokaičiai 
Ieva ir Vytautas Kasniūnai 

Sunkioje liūdesio valandoje, netekus savo mielo 
vyro 

A. f A, JURGIO BAUBLIO, 
jo mielą žmoną ELENUTE ir dukrą RŪTĄ su vyru MEL 
"VTN nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

BRONĖ ir PRANAS ZELBAI 
ROŽĖ ir ALFONSAS PLEPIAI 

Agronomui, skautininkui 
A. f A, JURGIUI BAUBLIUI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jo žmona ir šeima, 
brolius Rostį, Mykole ir Borisą, 

ELENA GIMBUTIENĖ 
JURGIS ir STASĖ GIMBUTAI 

A. f A. 
JURGIUI BAUBLIUI mirus, 

žmonai Elenai, dukteriai Rūtai ir broliams 
nuoširdžia užuojauta reškia 

OLGA ir HENRIKAS KAČINSKAI 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 21 d. 

PADĖKA į 
Mūsų brangi žmona, mama ir močiutė 

A. f A. 
Julijona Ivanauskiene - Geležiūniene 

mirė liepos 1 d. Palaidota liepos 5 d. Šv Kazimiero kapinėse. 
Dėkojame visiems taip gausiai dalyvavusiems šermenyse ir lai

dotuvėse, aukojusiems šv. Mišioms, papuošusiems velionės karstą 
gėlėmis, pareiškusiems mums užuojautą žodžiu, laiškais ir per 
spaudą. 

Mūsų gili padėka kun. F. Kireiliui, kun. V. Zakarauskui už 
maldas koplyčioje, kan. V. Zakarauskui už šv. Mišių auką ir maldas 
kapinėse, kun. F Kireiliui už jautrų pamokslą bažnyčioje. 

Širdingai dėkojame Operos Vyrų chorui ir ponams Momkams 
už palydėjimą a. a. Julijoną giesmėmis bažnyčioje. 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui D. Petkui už 
rūpestingą patarnavimą. 

Nuliūdę: Vyras Antanas Ivanauskas ir Geležiūnų šeimos. 

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

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

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 
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Mažeika ̂  Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
T e l . 7 3 7 - 8 6 0 0 - 0 1 

9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
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. 47b-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIr«inia 7-6672 
2424 VV 6*th STRFET Tel. REpublic 7-1213 

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

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-30 

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

VASAIT1S - BUTKUS 
1446 So 50th Av» . Ci fFRO. I I I . . Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 21a. 

x Vytautas Kamantas, Pa
saulio lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas, porą savaičių bu
vojęs keliose Europos valsty
bėse ir ten turėjęs eilę pasima
tymų su reikšmingais asmeni
mis, taręsis su LB kraštų val
dybų vadovais, sugrįžo į Chi-
cagą. 

x Mirga Bankaitytė ir Rim
gaudas Kasiulis išpildys šešta
dienio vakarinę programą Aka
deminio skautų sąjūdžio suva
žiavime, kuris įvyksta rugpiūčio 
21-24 dienomis Three Rivers, 
Michigano valstijoje. 

x Stipendijas studijoms lai
mėjo Vytenis Markevičius — 
Illinois universiteto Circle pada
liny, o Illinois valstijos stipen
dijas laimėjo Vitas Briedis, Vy
tautas Liškūnas, Jonas Ruikis, 

Paskaitos apie mūsų kultūrą ir Į Albertas Sudzus. Visi jie šiemet 
literatūrą tęsis aštuonis trečia- Į baigė Šv. Ritos aukšt. mokyklą. 

X Matilda Marcinkienė, Faus
tina Mackevičienė, Birutė Bag
donienė, Aldona Gasnerienė ruo
šia "Draugo" gegužinei laimėji
mų dovanas. Jos gavo daug 
vertingų dovanų, kurias galima 
bus laimėti rugpiūčio mėn. 24 
d. Gegužinės programa pra
sidės su šv. Mišiomis 12 vai. 
prie vienuolyno koplyčios prie
angio. 

x Lietuvių programa Chica-
go Lawn bibliotekoj (6120 So. 
Kedzie) bus pradėta rugsėjo 10. 

dienius, nuo 7 iki 9 vai. vak. 
Programai vadovauja dr. Marija 
Stankuvienė-Saulaitytė. Pirmą 
paskaitą apie lietuvių liaudies 
dainas ir jų poetinę vertę skai
tys Elena Bradūnaitė, gyv. Wa-
shingtone. Bus parodytas ir do 
kumentinis filmas iš Pennsylva-
nijos lietuvių angliakasių gyve
nimo. Rugsėjo 17 kalbės dr. 
Rimvydas Šilbajoris. Jo tema: 

Iš viso 40 moksleivių, baigusių 
šią mokyklą, gavo stipendijas 
tęsti mokslą universitetuose ir 
kolegijose. 

X Leonardas J. Šimutis, 
Evergreen Park, m., žinomas 
muzikas, parėmė mūsų spaudos 
darbus 10 dol. auka. Esame 
jam dėkingi. 

u DRAUGO" GEGU2IN6 

Clevelando ir Detroito skautai, stovyklavę Pranciškonų vasarvietėje, Wasagoje, Kanadoje. Nuotr. V. Bacevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PLB PIRMININKO VIZITAI ; s i a i s Politiniais klausimais ir 

Rugpiūčio 7 d., PLB pirmi
ninkas ir ponia Kamantienė ap
lankė Lietuvos Diplomatijos Še
fą ir p. Lozoraitienę. Pasima
tymo metu V. Kamantas įteikė I b i a u t i Lietuvos nepriklausomy 
min. S. Lozoraičiui Pasaulio. Lie | j b ė s a t s t a t y m o b y l o j e 

Į didžiai įvertino akciją LDT eg
zistencijos labui. Pabrėžęs, kad 
esamoji padėtis yra sunki, jis 
išreiškė viltį, kad visi veiksniai 
ras būdus glaudžiai bendradar-

tuvių Bendruomenės dovaną, 
Vilniaus universiteto jubiliejinį 

j
 x Jonas K. Karys, Bridge- į medalį. T a p a č i a proga PLB 

lietuvių emigrantų beletristika, j f01 '̂ 0 ū "^-» . * * * } ~ * * H aPįe į pirmininkas pranešė apie Wa-
Rugsėjo 24 numatyta Nijolė 
Gražulienė-Beleškaitė. Ji kalbės 
apie problemas, verčiant kūri
nius į svetimas kalbas. Kiti pre 
legentai bus paskelbti vėliau. Į 
paskaitas įėjimas visiems nemo
kamas. 

x Senų ir retu knygų parodą 
ruošia Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejus Chicagoje. Bus iš
statytos lietuviškos ir svetimom 
kalbom knygos apie Lietuvą. 
Parodos organizatorė yra Julija 
Lungienė. Atidarymas bus rug
sėjo 21 dieną 4 vai. p. p. Pa
roda tęsis iki lapkričio mėnesio. 

x Roma ir Leonas Dam
brauskai, gyvenę netoli Beverly 
Shores, persikėlė čia gyventi. 
Abu jie aktyvūs lietuviškoje 
veikloje. Dukros Daiva ir Kris
tina lanko Chicagoje lituanisti
nę mokyklą ir kas savaitę va 

Lietuvos pinigus autorius, daž 
nai paremia savo dienraštį. Ir 
dabar gavome jo 10 dol. auką. 
Labai ačiū. 

x K. Stašaitis, detroitiškis, 
atsiuntė malonų laišką ir 15 do
lerių auką. Dėkojame. 

x A- a. brolis Stasys Baho-
viš, MIC, kaip pranešė mums 
kun. J. Sakevičius iš Anglijos, 
mirė rugpiūčio 17 d. rytą Lon
done. Velionis kurį laiką yra 
gyvenęs Mandžiūrijoje ir ten 
dirbo kaip misijonierius. 

X Jeronimas Kačinskas, So. 
Boston, Mass., mums atsiuntė 
šiltus sveikinimus, palinkėjo 
dienraščiui sėkmės ir savo lin
kėjimus parėmė 25 dol. auka. 
Už didelę paramą esame labai 
dėkingi. 

x Rimantas Genčius, Atlan
ta, Calif., parėmė "Draugo" do-

shingtone įvykusios politinės 
konferencijos rezultatus ir pain
formavo apie ateities veiklos pa
grindinius sumanymus. Jis pa
brėžė, kad PLB remia ir toliau 
rems Lietuvos Diplomatinės 

Pasimatyme dalyvavo S. Lo
zoraitis jr., Lietuvos atstovas 
prie Šv. Sosto, kuris taip pat 
ilgai tarėsi su p. Kamantų įvai
riais aktualiais klausimais. 

Atsisveikinant min. Lozorai-1 . . . , . . . . , -. 
. . . ! scenos megejų būreliai, sesta-

tis paprašė pirmininką Kaman- \ . . , , . . . . „ 
r m r ^ i dienines mokyklos, sporto ir dar 

prieš daugelį metų gyvenusių 
Argentinoje, nostalgiškus pri
siminimus, išgyventus tame 
Pietų kontinento krašte, pir
maisiais pokario kūrimosi me
tais. 

Pirmosios pažintys užsimez
gė Avellanedoje, Tėvų Marijonų 
vadovaujamoje parapijoje, kur 
tuo metu reiškėsi ir augo be
veik visas kultūrinis lietuviškas 
gyvenimas ir veikla. 

Čia susikūrė skautai, ansam
bliai, tautinių šokių vienetai, 

ruošiama rugpiūčio 24 d. prie "Draugo" patalpų, 
4545 W. 63 St., Chicagoje. Dienos programa pra
sidės su šv. Mišiom 12 vai. vienuolyno koplyčios 
prieangyje, kur yra gražus pavėsis ir nemažai vietos. 

Bus skanių lietuviškų valgių. 
Automobiliams pastatyti vieta įvažiavus iš 

63-čios gatvės prie spaustuvės. 
Kviečiame atsilankyti "Draugo" skaitytojus ir 

lietuviškos spaudos rėmėjus. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. L YALSTYitSE 

— A. a. kun. Jonas Grigonis, 
59 metų amžiaus, mirė rugpiū
čio 13 dieną Fishers House, N. 
Y. Gimęs 1921 sausio 21 Del
tuvoj, įšventintas kunigu 1944 
Kaune. Tais pačiais metais pa
sitraukė iš Lietuvos į vakarus. 
Amerikon atvykęs dirbo įvairio
se amerikiečių parapijose. Pali
ko motina, dvi seserys ir bro
lis, visi gyvena Amerikoj. 

m. Latvijoje latviai sudarė 75.5 
procentus, o 1979 m. tik 53.7 
proc., o rusų procentas iš 10.6 
išaugo į 32.8). 

0KUP. LIETUVOJE 
— Pedagogikos muziejus bu

vo atidarytas Kaune, Žaliakal
ny. Muziejuje įrengta ekpozici-
ja atspindi švietimo istoriją, 
fonduose daugiau negu 20 tūks 
tančių eksponatų — įvairių lai
kotarpių mokymo programos, 

-Diplomatai Demokratų p a r ; v a d o v ė l i a . v a i z d i n ė s m okymo 
ijos konvencijoje New Yorke, I p r i e m o n ė S ) pedagoginė spauda tijos 

Šimtas trylika ambasadų, pasiun ir kita medžiaga. tinybių ir diplomatinių misijų I 
MVashingtone atsiuntė į New j — Panevėžio 'Tulpės" suve-
Yorką savo ambasadorius ir ki-1 nyru įmonė pagamino Maskvos 

tą perduoti sėkmingiausio dar
bo linkėjimus visiems Europos 

Tarnybos veiklą ir dės pastan-, L- Bendruomenių atstovams su-
gas jos egzistencijai patikrinti. Į sirinkusiems pasitarimui į kurį 

kiti visuomeniniai būreliai. 

tus aukštus pareigūnus daly
vauti svečiais-stebėtojais Demo
kratų partijos konvencijoj rug-

Min. Lozoraitis padėkojęs po
nams Kamantams už atsilanky
mą, pasidžiaugė gerais santy
kiais tarp LDT ir PLB, kurie 
yra naudingi okupuotojo krašto 

jis pats vyksta. 

SVEČIO IŠ ARGENTINOS 
VIEŠNAGE 

Algimanto Fcastausko, atvy-
reikalams. Jis trumpai painf or- į kusio iš Buenos Aires, viešna-
mavo PLB pirmininką svarbiau į gė Čikagoje išbudino visus, 

žiuoja" I š m y l i u . Jos daryvaū-1 " 2 p U % ° S ? ^ S . . . i siųsdamas lo dol. auką. Labai ja jaunimo organizacijose ir sią ^ 
vasarą Daiva vyko į ateitininkų 
stovyklą Dainavoje ir Kristina 
į Skautų stovyklą Wassagoje, 
Kanadoje. Rengiant šventes bei 
minėjimus Beverly Shores, jos 
dalyvauja meninėje programo
je. 

x 
kaiaj ir kultūrinė programa bus 
Lietuvio sodybos pažmonyje šį 
sekmadienį, nuo 2 v. p. p. Už
kandis. Visi laukiami. 

A Rastauskas, nors kuklus, 11*80 11-14 Jenomis. Lietuvos, 
iš mažens visur jungėsi ir nie-1 Latvijos ir Estijos pasiuntiny-

a. , . 1A ZL„;_, >VM bės taipgi buvo atstovaujamos, 
kuomet neatsisakė pareigų bei • » *— 
d a r b o Rugpiūčio 11 dienos vakare 

Jo ramus būdas ir visuomet žymi Demokratų partijos veikė-
linksma nuotaika visus patrau- Į ja turtuolė Carol Haussamen 

ačiū. 
x Jonas Mltišauskas, žino- į 

mas kenošiškis, lietuvių visuo- į 
menės veikėjas, savo sveikini- į 
mus "Draugui" parėmė 15 doL i 
auka. Esame labai dėkingi. 

x K. Žukauskas, Beverly ! 
Shores, Ind., "Draugo" bendra- i 

Vasariniai sveikatos rei-1 darbis , a t s iun tė naudingų r a š tų J Ateitininkų sendraugių stovykloje Dainavoje, minint ateitininkijos 70 m. 
rr lniltfirinė nmi r roma Kuo I :_ _..i— » x:.-. .gyvenimo sukaktį, atlieka dainų programą pirmoje eilėje iš k.: Rasa šo-

liūnaitė, Vita Polikaitytė; antroje eilėje: Vidas Neverauskas, Darius Polikaitis, 
Kristina Veselkaitė ir Elena Žukauskaitė. Nuotr. V. Rimšelio 

x Romas Misiūnas Santaros-
Šviesos suvažiavime rugsėjo 4-7 
d. svarstys "Pabaltijo valstybių 
priklausomybės periodo (1940— 
1980) lyginimo problemas". 

(pr.) 

ir auką. Ačiū 
x M. Pėteraitaenė, anksčiau 

gyvenusi Chicagoje, dabar St. 
Petersburge, Floridoje, mokyto
ja, atsiuntė 10 dolerių auką. Ma 
loniai dėkojame. 

x Monika Kripkauskienė, 
Aldona Grincevlčienė ir Elena 
Dovilienė sutiko talkininkauti 
"Draugo" gegužinėje, kuri įvyks 

CHICAGOS ŽINIOS 

kė, o jo gražus tenoro balsas, 
vaidybiniai gebėjimai ir grakš
tūs suktinio žingsniai pavergė 
visų vadovų širdį ir jis pasida
rė lietuvių jaunimo centras. 
Ypatingai jis yra neužmiršta
mas Petro rolėje "Ąžuolyne" ir 
Dobilo "Dundulio ir Bumbulio" 
pp statymuose. 

Taigi žinia, kad į Chicagą 
atvyksta Algis Rastauskas, bu
vo džiugi — visi subruzdo, at
gijo. Užsidegė skautuose bro
liška jaunatviška širdis, prisi
minė dainos ir šokių ilgos repe
ticijos ir visos nemigo naktys 
artėjant spektakliui. 

Rugpiūčio mėn. 1 dieną, Tau
tiniuose namuose, buvę argen-
tiniečiai suruošė gražų priėmi
mą. Susirinko didelis būrys sve
čių ir draugų. Vyt. Namikas, 
buvęs Argentinoje tautinių šo
kių grupės steigėjas ir vadovas, 
pravedė vaišes gražioje prisi
minimų nuotaikoje. Alė Nami-
kienė perskaitė ir įteikė tai pro
gai pritaikytą adresą, su daly
vių parašais. 

Argentinos skautų vardu pa-

olimpiadai lietuviškais tautiniais 
raštais išsiuvinėtų tekstilės bei 
trikotažų gaminių. Panevėžiečiai 
gamina daugiau negu 200 pava
dinimų visokių suvenyrų, ir jie 
eksportuojami į kitas respubli
kas. 

— Ir esperanto kalba įjung
ta į sovietinę propagandą. Pir-

surengė diplomatams šaunų pri- tosios sovietų okupacijos me-
ėmimą savo ištaigingoje rezi- tu (1940-41) esperantmmkai 

Idensijoje Central Park South. Lietuvoje buvo P ™ * ° £ » ; 
Po priėmimo diplomatai buvo laikomi užsienio šnipais: buvo 

v.. . , , 3. « /-« tardomi kalinami, tremiami i oi-
nuvežti } Madison Smiare Gar- i a r Q O U U ' _ _ • ' 
den, kame specialiose patalpose birą. Tarnu šiuo «e tu okupaH: 
galėjo stebėti Konvencijos eigą. « partebejo kad 1^lengvai iš-
5 ^ mokstama tarptautinė kalba 

Atsisveikinimui rugpiūčio 14 
d. vakare New Yorko miesto 
komisionierė Barbara Margolis 
taipgi suruošė vaišes savo rezi
dencijoje diplomatams ir aukš-

yra plačiai pasaulyje vartojama, 
tuo būdu tinkama ir sovietinei 
propagandai. Lietuvoje pristeig 
ta esperantininkų klubų, veikia 
esperantininkų draugija, kuriai 

tiems New Yorko miesto parei- v a 5 " o v a u j a y į į ^ Sversi"teto 
gunams dalyvaujant miesto bur d o c e n t a s A ^ 1 9 7 9 y u . 
mistrui Kochui. Po vaisių sve- . , _— . «_-.*_. ^»,-„„ 
_. . , -*. . - , ,. niaus umversitete įvestas pnva-
oai buvo nuvežti Į Madison l o m a g k a l b i n 5 l l k a m s e^ranto 
ap»c omam jttmitsn m kalbos ]mVBaa Ne t 

gimnazijose 
Vatetybės sekretorium Muskie įvestas neprivalomas esperanto 

ŽUVO JAUNAS VAGIS CHICAGOS MOKYKLOSE 

ir dalyvauti konvencijos užbai- įa Ibos m o k y m a a t N u o 1 9 7 1 l e i . 
gimo ceremonijose. džiamas esperanto kalbos infor-

Lietuvos Generalinis konsu- marinis almanachas "Horizonto 
las Anicetas Simutis su žmona de soveta Litovio — Tarybų Lie 
atstovavo Lietuvos pasiuntiny- tuvos horizontas", kuriame gi-
bei atstovo dr. S. A. Bačkio riamasi ekonominiais, kultūri-
pavedimu. Jie dalyvavo kon- nįaįs ir moksliniais Lietuvos lai 
vencijoje ir abiejuose priėmi- mėįjmais, skelbiama grožinės 
muose. Rep. literatūros vertimų. Jau esą iš-

— Kennebunkporte, Maine, versta į esperanto kalbą ir ne-
Lituanistinių mokyklų mokyto- trukus būsią išleista K. Done-

Jaunuolis Dennis Johnson, gy 
ateinantį sekmadienį, rugpiūčio venęs Zion priemiesty, buvo nu-

x NAMAMS PIRKTI PA- 2 4 ^- so<*e P^e "Draugo". Pra- šautas, kai jis bandė pabėgti ' Amerikos (ispaniškai kalban-
SKOLOS duodamos mažais mė- įsidės 1 2 v a l- Mišiomis. vogtu automobiliu. Policininkas | čių) moksleivių jau bus dau-

šiais mokslo metais Chicagos 
valdinėse mokyklose Lotynų 

nešimais įmokėjimais ir priei- į x Petras Petrusaitis Keno 
namais nuošimčiais. Kreipkitės į į sha. Wis., dažnai paremia savo 3°, kad automobilis atitinka žy 
Mutual 5'ederal Savings, 2212 i dienraštį. Ir dabar gavome jo mes> kurios buvo paduotos skel-
West Cermak Road —' Telef. 510 dolerių auką. Labai ačiū. *>iant, kad pavogtas. Sulaikęs 
VI 7-7747. (sk.) Į x | d r a u g o " rėmėjų eDes.; automobilį, policininkas ėjo ar-

, , „_ , , . . . tyn jaunuolio, kuns paleido ma-
aukodami po 10 dolerių, jsijun- Į ^_ J._ ^: . • . ' . . 

jį sulaikė prie šviesų. Pastebė-1 giau negu baltųjų, o 1984 m. jų 
bus dvigubai daugiau. 

jų Studijų savaitėje, rugpiūčio laičio "Metai", A. Baranausko 
sveikino jų įkūrėjas V. Les- j 2 3 3 0 ^ „ 0 ^ b u s t o k i o s va_ "Anykščių šilelis", B. Sruogos 
niauskas. J. Valentinas ansam- k a r i n ė s p r o g r a m o S : sekmadienį "Dievų miškas", V. Mykolaičio-
blio režisūros vardu, linksmai Į _ P a u l i u s R a n k a s — panto- Putino "Altorių šešėly", E. Mie-

mikos vakaras; antradienį — Į želaičio "Žmogus", Jst. Marcin-

X Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik. tuoj pas Petrą ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir 1.1. Užsakymus siun
čiame paštu bet kur Amerikoj. 
2913 West 63rd St., Chieago, IL 
60629. Tel. (312) 436-4337. (sk.) 

ge: 
S. Žilevičius, Chicago, 
A. Gurevičius, Toronto, 
V. K. Maknavičius, Cicero, 
Jonas Kalnietis, Baltimore, 
Jonas Macijauskas, Chicago, 
A. Poderis, Washington. 

šiną ir bandė policininką suva
žinėti. Policininkas jį nušovė. 

IŠVARYTAM 24,000 DOL. 
P. J. O'Connor. buvęs gatvių 

! ir sanitarijos komisionierius Chi 
i cagoje, buvo atleistas merės J. 
I Byrne. Jis iškėlė bylą. skelb-Visiems esame dėkingi. 

. , , . _ . , . . . .. _ damas, jog buvo atleistas todėl, 
x Adele Duobiįene, žinoma L , J . . . .. ., Hrt , , - kad mere norėjo įstatyti savo x Nepriglrdintiems _ N e . i dkagiske atsiuntė 10 dolerių _ ^ T e i g m e g U 8 i t a r t a < k a d 

mokamai klausa patikrinama a u k ^ T Q K Q I *"" 
penktadieniais nuo 10 v. r. iki 

Labai ačiū. 

MOTERŲ ANSAMBLIS 

jam bus sumokėta 24,000 dol. 
prarasto atlyginimo. 

TEIS MOTERĮ 

NEGRAI SU BALTAIS 
Policija sekmadienį areštavo 

apie 100 dviejų jaunuolių gaujų 
narių: negrų Gany Crimes 
South Unit ir baltųjų Simon Ci
ty Royals. Jie buvo susirinkę 
Į tuščius sandėlių rūmus 642 E. 
47 St,, Chicagoje, tartis prieš 
ispaniškąją gaują. Baltieji ne
grus žadėjo aprūpinti ginklais 
"bendrai kovai'' prieš Lotynų 
Amerikos jaunuolių gaują. 

REAGANAS SU 
VETERANAIS 

Respublikonų kandidatas į 
prezidentus Reaganas pirmadie
nį McCormick parodų rūmuose. 
Chicagoje, kalbėjo į 4,200 už-

nuteikė susirinkusius. L. Pe 
travičienė tarė žodį ansamblio 
vardu. Ji savo kalboje pasakė: 
džiaugiausi šio vakaro metu at
jaunėjusi, pilna energijos lyg 
ne Chicagoje būčiau, o toli Ar-

pianisto Sauliaus Cibo — kon 
certas; trečiadienį — Literatū
ros vakaras, kuriame rašytojai 
Stasys Santvaras ir Antanas 
Gustaitis skaitys savo kūrybą; 

gentinoje, lyg atvykusi į spėk- \ j ^ j į ^ į Z smuikuimko' Izi-
taklį kuriame taip kaip visuo- j d o r i a u g V a s y l i ū n o k o n c e r t a s 
met svarbiausias roles atlyke-
jas būdavo mūsų mielas Algis 
Rastauskas. Visi, kurie šį va
karą rengė ir į jį atvyko, per
gyveno tą patį malonų jaus
mą ir skirstėsi namo, išsinešda
mi gražius prisiminimus. 

Korespondentė 

linio jungo ir peikė ano meto 
vyriausybę, kad įsileidusi į ka
rą ji stabdė karius nuo laimėji-

Pabrėžė, kad Amerika tu-

4 vai. popiet, adr.: 3042 W 6S 
Si., Chicago, IU. Tel. 776-3189. 
Parduodomi ir taisomi visų fir- Paskutinis pietų meto kon- ve^ranu kurie na
mų klausos aparatai. Baterijos certas Daley aikštėje 337 E. • Chtcagos verslininke. Vandai senio k a n » ' ^ ^ » ™ £ 
už pusę kainos. Zenith firmos Randolph Dr.. Grant pk.. buvo Brandstter, 55 m., Spnngfielde sake g * > * * » Į » * > • 
ausiniai aparatai. Robert Stens-! rugp. 20 d. 12 v. Programą at- iškelta byla. Kaltinama, jog ji Į Į y ^ P * " r * 
land & AMoetate^ 950 Lake liko Moterų ansamblis. Tai buvo norėjo papirkti H M parla-. menkintas g>-nybos P ^ « ^ 
St, Oak Park, m. Atdara tik 70-tas koncertas, nemokamai mento narį. kad jis balsuotų už Vi.^tnamo karą j,> P ė d i n o kartą P « » J u , ^ d e n -
pirmad., ketvirtad. ir Mtad . i duodamas parkuose Chicagos vadinamas moterų teises, už jų | JAV pastangomis padėti ma- dorsavo kandidatą » prenden 

(7:30 vai.). 

0!D2. BRITANIJOJ 
— Baitų Taryba yra paruo

šusi spaudai informacinių žinių 
apie padėtį Estijoje, Latvijoje 
ir Lietuvoje anglų kalba. Sky
riuje apie Lietuvą trumpai su
minėti stambieji Bažnyčios per
sekiojimo faktai, pagrindinė 
spauda, naujieji areštai ir su
daromosios bylos. Pateikiamas 

ri būti stipri, tada agresoriai j ̂ P P ^ sąrašas visuose trijuo-
nedrįs ardyt taikos. Pažymėjo, j se kraštuose suimtų asmenų po 

kevičiaus "Poemos". Taip pat 
išleistas esperanto kalbos vado
vėlis, keli žodynėliai. Kartu su 
latviais ir estais ruošiamos es
perantininkų vasaros stovyklos. 
Taigi esperanto kalbos puoselė
jimu Lietuvoje susirūpinta visai 
rimtai. 

mo. 

SMmninniiiuiiiimiiiiiiiiiiramuniiim 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EKNAS 
| Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. • . 
Saštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, Iii. 60629 

llllllllllllllllilllllllllllliuillllilllllllllllllll 

kad ginklavimosi rungtynės 
vyksta ir dabar, tik ginkluotis 
skubino Maskva, Amerikai lai
kantis pasyviai. 

Veteranai 27 kartus pertrau
kė jo kalbą plojimais. Pirmą 

praeitų metų lapkričio mėn. (8 
estų, 4 latvių, 16 lietuvių). Prie 
tų informacijų prijungtas dar 
ir Latvijos pogrindžio gautas 
atsišaukimas dėl olimpiados ir 
atskiras lapas su diagramomis, 
rodančiomis, kaip pamečiui Lat
vijoje nepaprastai daugėja rusų 

TeL 848-7126. (sk.) visuomenei šią vasarą. ^ k - t t - t t - r - * ^ , ^ kmStui Išsisaugoti kotenia-! tu*, paaiaakvdami už R e a g * * . ! * • * • ^ t y b i , ateivi, ( I M 

Advokatas J0RAS 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. 


