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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
(Tęsinys) Į auklėjimo sugadinti 1 7 - 1 8 metu] 

— ,v. . ~. ,». , paaugliai šiais metais jau bene! Teisiai. Teisiu rajono kapu į j , '_ , , . - i Z • v -' c ! penktą kartą bandę įsiveržti i baz-1 

sargams yra įsakyta registruoti ar 
laidotuvėse dalyvavęs kunigas. 
Registruoti įsakė Telšių buitinio 
aptarnavimo kombinato direkto
rius Zusmanas Sapiro. Registruo
jama jau keli metai. Aišku, kad 
šios žinios reikalingos ne buiti
niam aptarnavimui. 

nycią. 

Ukmergė. Ukmergės rajone 
Religiniu susivienijimų nuosta-j 
tais vadovaudamiesi valdžios at
stovai klaidingai ir apgaulingai 
pravedė relig. bendruomenių už
registravimą. Apylinkių pirminin 

T/-T • iT™ •• . ! kai, atvykę į namus, ar parduotu-
Vilmus. 1979 m. rugsėjo men.; v e s e tikintiesiems meluodami būk 

Vilniaus V-os poliklinikos prof-; t a i d ė l bažnyčios remonto reikia 
sąjungos suorganizavo medicinos j pasirašyti. O iš tiesų rinko para-
personalo išvyką autobusu po is-; š u s s udaryt i naujai sutarčiai su 
tonnes ir etnografines Lietuvos | v a l d ž i a i r tao p a č i u bažnyčios) 
vietoves. Pakeliui ekskursija už-. b ū t ų a t i duotos ateistų malonei, 
suko i Šiluvą, kur vyko atlaidai. | T o k i u n e tsis ingu būdu buvo B 
Grįžus į Vilnių, po kurio laiko | g a u t i p a r a š a į g Taujėnų, ZemaitJ 
prasidėjo ekskursantų tardymas iri k i e m i 0 j Ukmergės, Krikštėnų, 
persekiojimas. Reikalavo atsakyti, į P a b a i sko , Veprių, Deltuvos tikin-Į 
ko buvo važiuota į Šiluvą ir kas j č i u ] - ų > vė l i au dėl šios apgaulės! 
organizavo kelionę. Žmonės bu-j akintieji rašė protestą ir savo' 

JA V uostų unijos 
solidarumas lenkams 

Popiežius meldėsi už Lenkijos saugumą 
Gdanskas. — Lenkijos valdžia Į Vakarų radijo bangas, jų taTpe 

suėmė 14 disidentų, KOR orga-į Amerikos Balso programas. Spė-
nizacijos (Savigynos komiteto) 
narių, jų tarpe komiteto pirmi
ninką Jacek Kuron. Valstybės ra
dijas toliau bando suskaldyti da r 

! bininkus, pranešdamas, kiek įmo 
i nių susisiekė su vyriausybe ir pra-
' dėjo derybas. Skelbiama, kiek 

nuostolių streikai padaro 
tautai. 

jama, kad taip daroma norint 
nuslėpti nuo sovietų piliečių ži
nias apie Lenkijos streikus. Sen. 
Percy pakaltino Kremlių, kad jis, 
trukdydamas radijo programų 
priėmimą, laužo Helsinkio susi
tarimus, kurie garantavo laisvą 

visai i informacijos pasikeitimą. 
Komentatoriai, rašydami apie 

vo kviečiami į miesto partijos ko
mitetą. Reikalavo rašyti pasiaiš
kinimus. Taip pat pasiaiškinimą 
turėjo rašyti ir autobuso vairuo
tojas. 

parašus atšaukė. 

Vilnius. 1980 sausio 7 d. Vil
niuje, Radijo ir televizijos komi 
tėte buvo svarstomas dviejų dar 

" '< buotojų elgesys, kaip nesuderi-! 
Alytus. 1979 m. gruodžio 27 .namas su tarybinio menininko 

dieną, vėlai vakare, apie 22 vai. Į etika. Part inė organizacija, vado-
buvo bandoma padegti Alytaus į vaujama kadrų inspektoriaus] 
II bažnyčią, tam tikslui naudo-; Didžiariekio, "prausė" . nepartie-J 
jant chemikalus. Ir tik atsitikti- j c į u s Aleksą Skurevičių ir Janiną 
numo dėka gaisro židinys buvo į Bogdanienę. Pirmasis nusikalto 
nuslopintas. tuo, kad grojo bažnyčioje, o ant-

Kaltininkai atpažinti ir per-! rasis tuo, kad giedojo bažnyčioje. 

Lenkai darbininkai, keli apsiginklavę vėzdais, budi prie Lenino vardo laivų dirbtuvių Gdanske. Prieš 10 metų 
šioje vietoje įvyko kruvinos riaušės, privertusios pasitraukti Wladyslowo Gomulkos, kuris tapo ankstyvu pensininku, 
vyriausybę. Darbininkai reikalauja ne tik pigesnių maisto produktų ir didesnių algų, bet ir politinių laisvių. 

duoti milicijai. Tai ateistinio j (Pabaigt) 

GEORGE BUSH BANDO 
NURAMINTI KINIJA 

Kiniją supykino Reagano pareiškimai 

Popiežius Jonas Paulius II-sis lenkų nerimavimą, pabrėžia, 
pirmą kartą paminėjo neramu-' kad, palyginus su rusais ir sovie-
mus Lenkijoje. Jis kartu su iš \ tų imperijos tautomis, lenkai turi 
Lenkijos atvykusiais piligrimais daug laisvių. Jie gali išvažiuoti į 
meldėsi ir giedojo lenkiškas gies-' užsienius, Lenkijos žemės ūkis 
mes. Popiežius sukalbėjo popu- • 80 nuoš. yra privačių savininkų 
liarią lenkų maldą į Mariją, pra- į rankose, Lenkija daugiau už ki-
šydamas Jos ginti ir saugoti Len- : tas socialistines valstybes, santy-
kiją. \ kiauja su Vakarais, gauna dau-

Trečiadienį streiką pradėjo 37) giau "liuksusinių prekių". Po 
įmcnės Stetine (Szczecin). Gy-į Giereko atėjimo į valdžią, len-

] ventojai pradėjo supirkinėti maisj kai gali gerti "Coca Colą", važi-
to produktus, radijo stotys ragi- i nėti lenkų gamybos "Fiat" auto-

i na gyventojus nekelti panikos. Į mobiliais, rūkyti vietinės gamy-
Chicagoje darbo unijų federa-1 bos amerikietiškas cigaretes, gali 

i cijos tarybos suvažiavime uostų j pirkti bananų ir apelsinų. Paga-
\ darbininkų unijos vadas Thomas j liau, katalikai Lenkijoje turi dau 

— Afganų laisvės kovotojų ži-;Gleason pagrasino išreikšti ame- giau laisvių negu kituose komu-
niomis iš Pakistano, Panvano į rikiečių paramą lenkams darbi- j nizrnc pavergtuose kraštuose 
provincijoje partizanai apsupo; ninkams ir boikotuoti Lenkijos 
nemažą sovietų kareivių dalinį ir; prekinius laivus, atsisakant iš-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

JUNGTINĖS TAUTOS 
PASMERKĖ IZRAELĮ 

Izraelio karo lėktuvai daužė Libaną 
New Yorkas. — jungtinių Į buvę jau treji metai. Amerikoje 

Tautu Saugumo taryba trečiadie- pasigirdo kaltinimų Izraeliui, kad 

Pekinas. — Respublikonų r>ar-, lai, kad Mao Tse Tungo asmeny- Į a t m u | e pakartotinus sovietų puo j krauti Lenkijos atsiųstas prekes, j 
tijos viceprezidentinis kandidatas; bes kultas bandomas sugriauti. Si j l i m u S j bandančius išgelbėti ap- į Gleasonas pasakė, kad "valsty-t 

suptuosius. I bės departamentas visą gyveni-; 
— Graikija reikalauja Ameri- mą nervingas, niekad nieko ne-

kos, kad NATO organizacija daro. Mes turime parodyti soli-
gieit priimtų Graikiją į karinę; darumą lenkams, kad jie matytų, 
organizaciją, kitaip Graikija už- ! jog laisvasis pasaulis eina su jais". 

. darys JAV karines bazes. Graiki- Amerikos lenkų kongresas or 
politikos, tačiau keli Reagano pa- m a i , išeis daug senųjų partijos vei- į -a g karinės organizacijos pasi- ganizuoja šeštadienį vidurdienį 

George Bush atvyko į Kiniją, kur j linija turės paliesti ir Mao įpėdi 
jis turi nelengvą uždavinį nura- nį Hua *x.uo fengą^apie kurį Mao 
mint; Kiaijos vadus, kad Ronal- pasakė: „Ta"u vadovaujant, aš ga-
das Reaganas nėra Kinijos prie- lm ilsėtis". Šiais metais šaukia-

i Š3s. Kinijos spauda laikėsi labai mam Liaudies kongrese bus pada-
nuošaliai nuo Amerikos vidaus; ryti svarbūs vyriausybės pakeiti-

reisKima 
Jis, kaip 

šukele kinams rūpesčių 
žinoma. 

nį 14 - 0 balsais priėmė rezoliu
ciją, pasmerkiančią Izraelį už 
paskelbimą Jeruzalės sujungtu 
miestu, kuris amžinai būsiąs Izra
elio sostinė. Arabų šalys buvo su
redagavusios daug griežtesnę re
zoliuciją, tačiau Vakarų valsty-

jis naudoja Amerikos ginklus ne 
legaliems karo veiksmams prieš 
savo kaimynus. Kaip žinoma, ši
tuo pretekstu Amerika buvo pa
skelbusi Turkijai griežtą boi
kotą ir ginklų pardavimo suvar
žymus, kai Tu/kija Amerikos pa-

bėms patariant, ją atsiėmė, nes j rūpintais ginklais puolė K'pro sa-
Amerika ją tikrai būtų vetavusi, j lą. Izraelio ambasadorius W a -
Priimtosios JAV nevetavo, tačiau 
susilaikė nuo balsavimo. 

shingtone Ephraim Evron, išgir
dęs kaltinimus, pasakė: „Aišku, 

I debatus dėl šios rezoliucijos \ į į Amerikos ginklai buvo nau-
pirmą kartą atvyko pats valstv-l- **£* G m k l a ! t a™ ! r >'ra ' K a d 

bės sekretorius Edmund Muskie, | ? a ? e t ų , m u n i s Sm t . i s ' , . T . 
paaiškinęs, kad vienašališki pa -L Izraelito tearemo, žuvusio Li-
smerkimai nepadeda Camp Da- į a n e ' laidotuvėse premjeras 

T- Į Begmas pasakė palestiniečiams: 

kėjų, į kurių vietas vicepremjeras j 
yra ilgalaikis Teng jau parinko eilę naujų vei-

Taivano draugas ir komunizmo dų. Vienas svarbiausiu Tengo pa-
priešas. Neseniai jis pasakė, kad, statytų yra 65 m. amžiaus parti-
būdamas prezidentu, jis atstaty- j0s gen sekretorius Hu Yaobang, 
tų formalius diplomatinius ryšius kuris veda kasdieninius partijos 
su Taivanu. Jo nuomone, pašau- reikalus. Premjeru numatytas 
lyje šiuo metu yra „dvi Kinijos". Zhao Ziyang, 61 m. Jis iškilo par-

George Bush, kuris yra buvęs tijos hierarchijoje 1975 m., tapęs 
JAV pasiuntinys Pekine, atvyko partijos vadu Sichuano provinci-

isu žmona, septyniais patarėjais ir j joje. Jis ten pravedė ekonomines ^ ^ 
j 19 slaptosios tarnybos vyrų. Kini-: reformas, leido įmonėms užsidirb- j £m0gUS . Gaisras lėktuve kilo, kai 
'joje jį pasitiko užsienio reikalų : ti pelno savo reikalams, padvigu-! v ; e n a s pakistanietis s u m a n ė t -
ministerijos Amerikos skyriaus į bino privačius sklypus,^ duoda- g e r t j a r b a tos ir užsidegė įUBOę TO p į r m ą kartą parašė apie Len-
viršininkas. Nežinia, ar Bushą i mus žemės ūkio darbininkams, krosnelę. Saudi Arabijos karą- iKij-0S darbinirfkų streiką ir reika-
priims aukštesnieji vyriausybės Provincijos gamyba tuoj padvi-
nariai. Banketą svečio garbei su-. gubėjo, komunų darbininkai ėmė 
rengė Kinijos instituto užsienio pardavinėti daržoves, javus. Da-
rerkalams prezidentas. . bar jam pavesta „modernizuoti" 

visos Kinijos ekonomiką. 

menys 
Sirijos palestiniečių grupė. 

— Islandijoje pradėjo veikti 
Heklos ugniakalnis, sukėlęs neri- ' 
mą aplinkiniams miesteliams. 

— Saudi Arabija paskelbė, 
jog lėktuvo nelaimėje žuvo 301 

mas. Kongresmanas Edward Der 
winski pareiškė gaunąs iš Ame
rikos lenkų daug skundų, kodėl 
vyriausybė nieko nedaro, nors 
vyriausybėje yra sekretorius Mus-
kie ir prezidento patarėjas Brze-
zinski. 

Vatikano L'Oservatore Roma-

vide pradėtam taikos procesui, 
papeikė Saugumo tarybą, kad ji 
šiais metais jau devynis kart su
sirenka svarstyti Viduriniųjų Ry
tų. Paskelbtos jau devynios rezo
liucijos, tuo tarpu kiti svarbūs 
įtempimų židiniai, kaip Pietvaka
rių ar Pietryčių Azijos problemos 
visai Jungtinių Tautų ignoruoja
mos. 

Priimta rezoliucija paskelbia 
Izraelio įstatymą, kad Izraeliui 
priklauso ir Rytinė, iš arabų karo 
metu atimta, miesto dalis, nega
liojančiu ir visos pasaulio valsty
bės, kurios turi savo ambasadas 
Jeruzalėje, turi jas iš to miesto at
šaukti, įstatymą Izraelis paskelbė 
liepos 30 d. Jeruzalėje yra 13 
valstybių ambasados. Venecuela. 
Urugvajus ir Ekvadoras jau pa
skelbė, kad jų ambasados bus iš 
Jeruzalės perkeltos į Tel Avivą. 
Po to Jeruzalėje liks devynių Pie
tų Amerikos valstybių ir Olandi
jos ambasados. 

Tuo metu. kada Jungtinėse 
Tautose buvo svarstomas Jeruza
lės klausimas, Izraelio lėktuvai 
keliomis bangomis daužė pales
tiniečių taikinius Libane. Tokių 
didelių jėgų puolimų Libane ne-

Kiekvieną kartą, kai jūs paban 
dysite mus pulti su savo ,,'katiu-
šomis". mes be jokių abejonių at-
vyksime ir pulsime jūsų pozicijas, 
nežiūrint, kur jos būtų". 

Užsienio korespondentai pa
tvirtino, kad Izraelio kovos lėk
tuvai daužė Libane esančias pa
lestiniečių pozicijas už Litani 

Bushas aerodrome pareiškė, 
kad Kinijos įtaka pasaulio reika
luose vis auga ir visi amerikie
čiai pripažįsta Kinijos reikšmę ir 
svarbą. Jau neįmanoma pasukti 
laikrodžio atgal Kinijos - Ameri
kos santykiuose, pasakė Bush, pri
dėjęs, kad Reaganas ir jis pats ti
ki, jog abiejų šalių ryšiai harmo
ningai augs ir vystysis. 

Reagano pastabas apie Taiva-
ną kritikavo ir kandidatas į pre
zidento vietą John Anderson. pa-upės dvi su puse valandos. Sie 

puolimai dar kartą parodė, kad į i sakęs Chicagoįe, kad Reaganas 
Libaną atsiųsta Jungtinių Tau ty ; dar neįsikūrė Baltuosiuose Rū-
„taikos priežiūros kariuomenė" į m jose, tačiau jau spėjo sukelti 
negali sustabdyti tebesitęsiančių j tarptautinę krizę. 
karo veiksmų. Palestiniečiai to- ' 
liau apšaudo Izraelio teritoriją 
savo rusiškomis raketomis, o Izra
elis, keršydamas, sulygina su že
me palestiniečių stovyklas. 

— Žemės ūkio departamento 
sekretorius Bergland pareiškė, 
jog šiuo metu nėra planų at
šaukti sovietams taikomą javų 
pardavimo suvaržymą. 

— Prekybos departamentas pa 
skelbė, kad krašto korporacijų pa 
jamos nukrito rekordine suma 
— 19 bil. dol. nuo balandžio iki 
birželio mėn. Ekonomistai tei
gia, kad paliestos beveik visos 
pramonės šakos. 

Kinijos vyriausybė taikiomis 
priemonėmis ieško kelių į Taiva-
no palankumą. Pekinas jau per
nai atšaukė visus muitus Taiva-
no prekėms, 'kurios Kiniją pasie
kia per Hong Kongą, Tokijo ir 
Singapūrą. Prieš dvejis metus pre
kyba su Taivanu siekė apie pusę 
mil. dol., pernai ji pakilo iki .50 
mil. dol. Kinija skatina turizmą 
iš Taivano ir bando suorganizuo
ti Kinijos, Taivano ir Hong Kon
go bankų sindikatą, kuris ska
tintų prekybą, investavimus. Ir 
Kinija ir Taivanas laikosi pažiū
ros, kad yra tik viena Kinija. 

Pekine toliau pastebimi ženk-

tijos parama 1984 metais, kada 
jis vėl bandysiąs tapti preziden-1 jTj^ 

Debatai del JAV 
krašto gynybos 

Neivport. — Gynybos sekre
torius Brown pasakė kalbą jūrų 
laivyno kolegijoje Nevvporte. Jis 
pripažino, kad Sovietų Sąjunga 
tiek sustiprino savo raketines jė
gas, jog greit galės staigiu puoli-

trankP i Q74 m « ~ ._ •%.•_ ** . i mu sunaikinti JAV požemines ra-
trauice I » M m. , demonstraciją prie Daley Cent-1, , e , - 1 . . , .„, . 

T i ;p T ff rnjpcto rpnt AIJ D r» • i . i ketų bazes. Sekretorius išreiškė 
— izraeiy;e, jairos miesic ceni r 0 - Aidermanas Roman Pucinski i . , . , , . ., .•,., 

t n m y.:iv,-p cnmvn bomha • -»i • » J I I • i • - VI"l» kad AmeriKa neatsiliks nuo 
re, automorjnyje sprogo Domrja , pareiškė, 'Kad lenkai kovoja uz! - \ i .- • • t i 
Viora rrntPrk 7uvn ašfnnni as - . - ., s sovietų raketiniuose gmkiuose ir 
viena moteris žuvo, d suoni as žmogaus teises ir sis streikas ga- .-, ., .. , 6

 T. 
mlr i r l i Brmba nadėinci \v u - • I T L I • ••• išlaikys jėgų IvgSvarą. JIS nuro-
suzeisu. comoą paaejusi ii būti tos kovos svarbus laimeli- ,. , , . .. , j , . . , 

—s — . J į de, kad naujoji branduolinio ka
ro strategija pagrįsta Amerikos 
pajėgumu smogti smūgį sovietų 
kariniams taikiniams, karinės 
pramonės centrams ir politinės -
karinės vadovybės taikiniams. Ši
tokia doktrina sumažina bran
duolinio karo pavojų, sustiprina 
riboto atkirčio dėsnį, pasakė 
Brovvn. 

liūs Khaledas pažadėjo sumokėti, l a v i tačiau Vatikano radijas I. į * * {Sf[ *****- . * * 
n r . l 5 fXX^do l visu žuvusiu šei-' J - i • a • T , kuodama JAV naują strategiją, 
po lo,OCXJ dol. visų ž u v u s i ų ^ . d a r n ! e k o a p i e s t r e i k u s nan tae - l^ J ,. n e J n € b o j a V a . 

... j karų Europos interesų, bet, prie-
pradejo, | < ingaj - ^ ^ V a k a r ų Europą į 

didelę grėsmę. Naujoji strategija 
reikalauja didelio raketų tikslu
mo, o tokios raketos yra viduti
nių nuotolių, kurios laikomos Va
karų Europoje, rašo „Tass". 

Respublikonų kandidatas į 
prezidentus Ronald Reagan savo 
kalboje Amerikos Legiono suva
žiavime kaltino Carterio vyriau
sybę, kad ji ėmė atsilikti ginkla
vimosi srityje nuo Sovietų Sąjun
gos. Carteris atšaukė B-l bombo
nešio statybą, sustabdė „Minute-
man III" raketų gamybą ir su
vėlino MX" sistemos statybą, pa-
sâ kė Reaganas. 

Demokratai, gindami preziden
tą, tvirtina, kad per paskutinius 
11 metų JAV prezidento vietą 
8 metus laikė respublikonai ir jie 
apleido šalies gynybą. 

moms. Sis užuojautos pareiški
mas kainuos karaliui 4,515,000 
dol. 

IO. 

Naujas, radaro 
nematomas, lėktuvas 
Washingtonas. — Gynybos de

partamentas atidengė, kad 

Sen, Ed, Kennedy 
keičia taktiką 

Bostonas. —Vakar prezidentas 
Carteris nuvvko į Bostoną, kur . , 

, . , , , ' . . , j . parlamentas atidengė, Kad jau 
pasage Kalbą Amerikos Legiono K .. . , , 

v . , , . , dveji metai bandomas naujau-
suvaziavime. Jdomu,'kad senato- . , ,., 

r., , ,, , . , : šias Karo lėktuvas, gaminamas nus Ldward Kennedv preziden- T , , , . . f l, s . , . , . . . . « , . . - . ,. LocKheed Aircraft Corp. Sis lek-
tą pasitiko ir pažadėjo pirmadie-1 . , . £ . 

, . . n , - T - . - : tuvas tuo įdomus. .<ad jo nepa-
r.i atvvkti i Baltuosius Rūmus ap- ; , . . . , . - • 
. V . . .. . . . , stebi pneso radaro įrengimai. 
tarti ateinančiu rinkimų Kampa- T ... , . . . ' , . , , 

v j . • M- • i Lėktuvo konstrukcija toKia, kad 
mjos. Korespondentai spėlioja, ' 
jog sen. Kennedy nutarė akty
viai remti prezidentą Carterį, 

Sovietų valdžia vėl 
pirmą kartą po 1973 m. trukdyti 

nors jis matomas akimis, radaro 
siunčiamos bangos nuo jo atsi-

. , , . „ , muša, nes jis apdengtas speeia-
nors jam daug pakenkė varzy-! ,. . j ^ . c , , . , . . . T, , , . . i liais dažais. Sprausminių motorų 
bose del nominacijos. Kennedziui . . . . . . . . . . 
. _ . . ., ,. . j i oro įsiurbimo įrengimai yra lek-
busianti reikalinga prezidento i . . . n • s • » . 
^ . . . f , tuvo viršuje. Be to, įvairus elekt-
Carteno ir visos demokratų par-1 . . . . . . ,. . 

K ! roniniai įrengimai specialiai su
painioja priešo gynybą. Šitoks 

uvas su bombomis ir rake

tų. 

Sovietai apie kinu 
asmenybes kulta 

Maskva. — Sovietų „Pravda", 
rašydama apie Kinijoje vykstan
tį asmenybės kulto panai
kinimą, jo asmeninių portretų 
nukabinėįimą, vadina tai veid
mainyste. Kinijos vadai smerki i 
Mao, tačiau tęsia jo politinę li
niją, laikosi jo pamokymų ir to-

tomis galėtų nepastebėtas įskristi 
į priešo teritoriją. 

liau, kaip ir Mao, „ieško politi
nių nuotykių", rašo sovietų laik
raštis, neminėdamas, kad Kinijo
je nukabinėjami ne tik Mao port
retai, bet ir Stalino, Markso, En-

| gelso ir Lenino. Be to, Pekine 
virš „Uždrausto Miesto" vartų 
toliau kabo Mao Tse Tungo port
retas. 

Darbo unijy taryba 
rems prez. Carterį 

Chicaga. — Amerikos darbi
ninkų unijų federacijos vykdomo
ji taryba nutarė ateinančiuose 
rinkimuose remti demokratų kan
didatą, prezidentą Carterį. Sako
ma, kad darbininkų vadus įtikino 
darbo sekretorius Ray Marshall, 
'kuris atidėjo savo numatytą ke
lionę į Japoniją, kad galėtų da
lyvauti darbininkų vadų posė
džiuose. Iš 34 tarybos narių, pen
ki posėdžiuose nedalyvavo, du 
susilaikė nuo balsavimo ir vienas 
balsavo prieš. 

Unijų vadai pripažino kores
pondentams, kad daug darbinin
kų dėl infliacijos, nedarbo ir kitų 
sunkumų kaltina dabartinę vy
riausybę ir žada už Carterį ne
balsuoti. 

—Irano radijas įspėjo klausy
tojus nevarginti imamo Khomei-
nio su audiencijomis, nes kiek
vienas lankytojas apsunkina jo 
sveikatą. Kaip žinoma, Khomei-
nis, 80 metų, prieš 7 mėnesius tu
rėjo širdies smūgį. 

K \ L E N D O R I U S 
Rugpiūčio 22 d.: Marcialis, 

Antusa, Karijotas, įminė. 
Rugpiūčio 23 d.: Pilypas, Rožė 

Limietė, Ringėla, Grauda. 
Saulė teka 6:05, leidžiasi 7:42. 

ORAS 
Apsiniaukę, su pragiedruliais, 

temperatūra dieną 80 I 
65 1. 

naktį 
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MŪSŲ IŠKILIEJI VEIDAI 
LITUANICOS PAŽIBOS 

Viktoras Pikšrys iš 29 metų 
savo amžiaus Iituanicos klubui 
priklauso jau 20 metų. Žaidžia 
kairiame sparne, turi gerą star
tą, greitį, neblogą kamuolio val
dymą ir ypatingai aštrų šūvį. 
Eilę metų jis buvo vienas ge
riausių Lituanicos puolėjų daž
nai pradžiuginęs žiūrovus savo 
puikiais įvarčiais, dažnai iš 20-
30 metrų atstumo. Lankė uni
versitetą, o šiuo laiku dirba na
mų statyboje. 

Viktoras Pikšrys 

Brian Frame vienas iš seniau
sių komandos žaidėjų, priklauso 
klubui jau 13 metų. 2aidžia vi
dury aikštės, kaip gynėjas, turi 
daug patyrimo ir pajutimo, 
kaip suardyti priešininko puo
limą. Jau 5 metai yra koman-

Brian Frame 

doe kapitonas, turi daug autori
teto ir yra geras pavyzdys jau
niems žaidėjams. Dirba su kom
piuteriais. 

V. JERŠOVAS LANKO 
AMERIKA 

Šiuo metu Amerikoje lankosi 
Vosylius Jeršovas ir jo žmona 
Sofija Kazlauskaitė. Sofija, bu
vusi viena iš Čiurlionio ansamb
lio solisčių, mintys savo buvu
sius draugus Clevelande, o Vo
sylius aplankys sporto aikštės 
draugus iš Kauno ir Vokietijos, 
kaip V. Adamkų, A. Birutį, V. 
Grybauską, V. Gerulaitį, A. Cen-
feldą ir kitus. 

Su jais V. Jeršovas galėtų kai 
bėti mylių mylias ir vėl pergy
venti sportiškus momentus fut
bolo ir krepšinio aikštėse ar su 

stalo teniso raketėmis. Raketę 
valdė jis neblogai ir rungtynia
vo su mūsų pažibomis kaip V. 
Gerulaičiu, St. Meilumi ir kitais, 
tačiau gal daugiau laiko jis pra
leido krepšinio aikštėse. Tris 
metus jis buvo Lietuvos meis
teris su Kauno J.S.O. komanda, 
žaizdamas su Ruzgiu, Saekumi 
ir kt. ir vieną kartą jis laimėjo 
Pabaltijo meisterio vardą. 

Krepšinį žaidė dar su Augs
burgo Dainava ir Čiurlionio an
samblio komanda, tačiau futbo
las buvo jo "silpnybė". Septy
nis kartus jis gynė Lietuvos 
spalvas prieš Lenkiją, Suomiją 
ar Pabaltijo varžybose. Žaidė 
Lietuvos aukštojoje lygoje su 
J.S.O. komanda, o Augsburge 
buvo vienas iš pagrindinių pir
mosios pabaltiečių olimpiados 
organizatorių ir mūsų futbolo 
rinktinės vadovas bei žaidimo 
dirigentas. Žaisdamas puolime 
jis diriguodavo visus antpuo
lius, o saugų linijoje visada 
dengdavo geriausius priešinin
kus, kaip latvių Vanags ar ki
tus. Be abejonės, tik jo dėka 
ir pastangomis, kad mūsų fut
bolo rinktinė išeivių rinktinių 
varžybose pasiekė pirmą vietą, 
surinkę lygiai taškų su ukrai
niečiais, ar Frankfurte prieš Vo 
kietijos aukštosios lygos koman
dą Eintracht sužaidė 3-3. 

Jau pensijoje V. Jeršovas su 
šeima gyvena, gražiai įsikūręs, 
Melbourne, užaugino dvi dukras 
ir nespėja padaryti visų užsaky
mų savo meniškų meno dirbi
nių, apie kuriuos rašė Melbour-
no spauda, rodė televizijoje ir 
bendrai žino australiečiai ir be
tų viai. 

Palinkėsime jam ir Sofijai 
geros kelionės ir visokeriopos 
sėkmės. 

TENISO TURNYRAS A A E 
BAČLNSKO PRISIMINIMUI 
Šį savaitgalį Marąuette Par

ko, Chicagoje, aikštėje, prie 67 
ir St. Louis, 9 vai. ryto prasi
dės Amerikos lietuvių lauko te
niso pirmenybės. Jos jau antri 
metai iš eilės skiriamos a. a. E. 
Bačinsko garbei ir prisiminimui. 
Laimėtojui puiki ir pereinamoji 
trofėja buvo paaukota ponios 
Bačinskienės ir abiejų sūnų Do
nato ir Kazio. Ją pereitais me
tais laimėjo Kolis, kuriam šiais 
metais, atrodo, bus nemaža gero 
pasipriešinimo iš Detroito, New 
Yorko, Clevelando ir Chicagos. 

Be vyrų A klasės, bus dar vy
rų B ir seniorų, taip pat mo
terų dvi klasės, jaunių bei mer
gaičių ir dvejetai. 

PASIRUOŠIMO RUNGTYNĖS 
Praėjusį sekmadienį Lituani

cos vyrų komanda žaidė draugiš
kas rungtynes prieš antros divizi
jos švedų - norvegų komandą 
Vi'kings. Rungtynės vyko Mar
ąuette Parko klampynėje, vadi
nama aikšte, kuri nei miesto tė
vams, nei patėviams garbės ne
sudaro. Žaidžiant tokioje aikštė
je, apie kokį nors žaidimą ir kal
bėti netenka. Buvo tik ne^mpro-
vizuotas "hm". Rungtynes, jei 
jau tokiomis vadiname, laimėjo 
Lituanica rezultatu 6:1. Trūks
tant kelių pagrindiniu žaidėju, 
komandos vadovas, Ged. Biels-
kus, turėjo progos išbandyti po
rą nauju lietuviu žaidėju iš Pie
tų Amerikos. Žiūrovu apie 200. 

PRASIDEDA RUDENS RATO 
PIRMENYBĖS 

Gegužinės pasibaigė Lituani
cos komandų žaidėjams. Sunki 
kova dėl pirmenybių taškų, dėl 
išsilaikymo, dėl suteikimo žiūro-

V. Jeršovas (klūpo viduryje) tarp Paryžiaus rinktinės ir čiuriioniečių (pa
stiprintų) žaidėjų. Kaip žinoma Ciurlioniečiai nugalėjo Paryžiaus rinktinę. 

vylimo) akimirkų, prasidės ši 
sekmadienį. Pirmąsias rudens ra
to pirmenybių rungtynes Litua
nicos komanda žais prieš arabu 
komandą Winged Bull. W. Bull 
pavasario ratą major divizijos mė
lynojoje sekcijoje baigė pirmoje 
vietoje, iš aštuonių rungtynių 
surinkusi 12 tašku. Lituanica iš 
tiek pat rungtynių surinko 11 
taškų ir pasidalijo pirmąja 
vieta su Schwaben komanda rau
donojoje sekcijoje. Toks koman
dų suporavimas lyg sugestionuo
ja į "Championship Game", ku
ris vyksta sezono pabaigoje tarp 
sekcijų miisterių. Kokias vietas 
pavyks užimti sezono pabaigoje 
ir kas žais "Championship 
Game", sužinosime tik po aštuo
nerių rungtynių Dabar planuosi
me tik po vienerias... 

Rungtynės prieš Winged Bull 
bus žaidžiamos šį sekmadienį, 3 
vai. po pietų, Marąuette Parko 
aikštėje. Abi komandos žais savo 
geriausių sudėčių, nes žaidėjai — 
studentai dar nf išvykę. 

Rezervas žais i vai. ten Dat. 

MERGAITĖS UŽSTOJO 
KELIA... 

Lituanicos mergaičių futbolo 
komanda žaidė paskutines rung
tynes prieš divizijos lyderį Quel 
Bogue, kurią daugumoje sudaro 
Chicagos universiteto studentės. 
Rungtynės baigėsi lygiomis — 
0:0- Tokia Lituanicos mergaičių 
patiekta staigmena Quel Bogue 
komandai pastojo kelią į play 
-offs ir mūsų merginos dėlto už
sitarnavo "spoiler" titulą, kuriuo 
gali tik didžiuotis. Dėl iškovotu 
lygiųjų prieš pirmaujančią gru
pės komandą, didžiausias nuo
pelnas yra 'komandos vartinin
kės, Marytės Tauraitės. Ji šį kar
tą buvo neįveikiama. 

Visoje komandoje matosi žy
mi pažanga. Pirmenybes baigė su 
12 taškų, kai praėjusiais metais 
pasitenkino trimis. Rugsėjo mėn. 
13-14 dienomis Lituanicos mer
gaičių komanda dalyvaus didžiu
liame turnyre, kuris įvyks Hcf-
fman Estates. Komandos vado
vas — Pijus Stončius. Treneris 
— P. Doherty. 

LITUANICOS LEIDINYS 
Šį rudenį Lituanicos futbolo 

klubas minės trisdešimtąsias sa
vo veiklos metines. Ta proga iš
leis platų apžvalginį leidinį, ku
riame bus plačiai pavaizduota 
Lituanicos futbolo klubo veikla. 

Klubo nariai rėmėjai yra la
bai svarbus verksnys sporto klu
bo egzistencijai, todėl yra svar
bu, kad jie būtų tiksliai paminė
ti šiame leidinyje. Visi nariai rė
mėjai ir norintieji prisidėti prie 
klubo išlaikymo, prašomi nedel
siant susitvarkyti su nario mokes
čiais ar aukomis. Organizacijos 
kviečiamos prisidėti skelbimais ir 
sveikinimais. Už dėmesį ir pa
ramą iš anksto dėkojame. 

lituanicos futbolo klubo 
valdyba 

DVIRAČIU APLINK 
MICHIGANO EŽERĄ 

Maždaug pusantro tūkstančio 
kilometrų, kuriuos Alius Meilus 
ir jo mokyklos draugas Cbuck 
Miiler sukorė per 13 dienų. Sė
dėdami ant dviračių kasdien po 
6-7 vaJ., mindami po 18 km. per 
valandą, jie kasdien atpildavo 
po 115 km. 

Alius Meilus lietuviškam spor-
v Airis džiaugsmo (kartais ir nusi- j to pasauliui jau žinomas Jia 

buvo a. a. J. Bagdono auklėti
nis, gerbėjas ir, žinoma, perėmė 
jo pareigas. Jis organizuoja Či
kagos lengvaatletus treniruo
tėms ir kelionėms į lietuvių a r 
pabaltiečių varžybas. Jis pats 
yra puikioje kondicijoje, kas
dien bėga po 10 mylių, o iš Pa
saulio Lietuvių sporto šventės 
Toronte parsivežė net 5 meda
lius. Šią vasarą rungtynių nesi
matė, o jo kraujas neramiai 
blaškėsi jo jauname kūne. Rei
kėjo jam tik pamatyti Tour de 
France lenktynių pabaigą tele
vizijoje ir jis jau žinojo, ką jis 
darys. 

Štai vieno antradienio rytą, 
ant dviračio sukrovęs būtiniau
sius reikmenis, jis su draugu 
jau pasileido St. Joseph link. 
Per tris dienas jie pasiekė Ra
ko skautų stovyklą, kur su drau 
gaiš dalyvavo uždarymo lauže. 
Sekantį rytą, lietui pilant, jie 
drąsiai tęsė kelionę. Negąsdino 
jų lietus, uodai ar nepalankus 
vėjas. Greit išmoko jie nekęsti 
sunkvežimių, kurie vos nenu-
pūsdavo juos nuo kelio ir vie
no kito automobilio, kuris ban
dydavo juos nustumti nuo kelio, 

o keletą kartų net apmėtė šiukš 
iėmis. Todėl kur tik buvo įma
noma, jie VaŽiaVO Tnnžgfmiaig 
keliais, vienas kito užpakalyje, 
tuo būdu negalėdami kalbėtis. 

Tik keietai mylių jų kelionė 
buvo pertraukta, kai prie Mac-
kinac tilto juos sustabdė sar
gybiniai, čia juos pasodino i 
sunkvežimius, pervežė tiltą ir 
paprašė po 1 doL 

Maloniausia ant Lake Store 
Su blizgančiomis akimis pa

sakojo Alius mums apie šią ke
lionę. Momentais net nusišyp
sodamas, prisiminės tas vieni
šas valandas ant kelio, dažnai 
kalbėdamas su savimi, monoto
niškai žiūrėdamas i tiesų kelią 
ar neįdomią gamtą. Kiek gąs
dino juos mentalinis nuovargis, 
bet vakarai, su ištiestomis ko
jomis ir nepertraukiamu pokal
biu ir senais anekdotais juos 
vėl atgaivindavo. Taip, kad apie 
kapituliavimą nepagalvojo nei 
minutę, nors tėvas Čikagoj kas
dien laukė telefono ir prašymo, 
kad juos iš kur nors pergaben
ti. 

Maloniausia kelionės dalis bu 
vo, kai paganau atsidūrė šiauri
nėje Čicagoje ant ežero pakraš
čio. Artėjo tikslas, artėjo na
mai, daug judėjimo ir žmonių 
pakeliui, specialus dviratinin
kams kelias. 

Nepretenduojam, pasakojo to
liau Alius, į Tour de France, bet 
jau svajojame dalyvauti Oak 
Brook dviratininkų varžybose, 
o gal net dar šią vasarą susi
rikiuosime tolimesnei kelionei, 
gal net iki Cape Codo. Šis pir
mas bandymas davė mums daug 
naujo patyrimo, parodė, kad fi
zinė kondicija nėra problema, 
kad reikia tik drąsos, ir pasiry
žimo. Tikimės, kad atsiras dau
giau draugų panašiems žygiams, 
o tuo pačiu gal po truputį bus 
priimtas mūsų tarpan taip pa
saulyje populiarus dviračių spor 
tas. 
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— Ne visi ir yra tikri krikš
čionys, kurie žegnojasi. 

Stephen Philips 

— Mažos skruzdės ir didžiau
sią gyvatę papiauna. 

Indų priežodis 

2 ELE6ENTKK0S SALES 
IŠNUOMOJAMOS 

Banketams, Vestuvėms ir Kitiems 
Pobūviams 

MR. ANTHONY'S 
7348 W. Irving Park Road 

1 blokas | vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 453-2106 arba AL 2-8406 
Rita ir Petras Dūdai, Savininkai 
Kviečia užsisakyti salę dabar, kol dar 
ysa laisvų vietų. 
Geras patarnavimas — puiki vieta. 
Skanūs valgiai. Prieinamos kainos. 
Vieta automobiliams pastatyti. 

Kupranugaris gana protin-1 
gas gyvulys ir nepaprastai stip
rus. Ant jo nugaros gali būti 
užkraunama apie 600 svarų naš 
ta. Turkmėnas dažnai ant jo pa 
sodina savo žmoną, vaikus ir 
šiek tiek mantos. Jojant kupra
nugariu, jaučiamas ritmingas, 
švelnus lingavimas. Nuo tokio 
judesio kai kurie, turį palinkimą 
sirgti jūros liga, šio supimo ne
pakenčia. Kad galima būtų su
krauti į tokio aukšto gyvulio 
balną visą naštą ir atsisėsti pa
tiems raiteliams, jis yra prati
namas pagal įsakymą atsiklaup 
ti; tai kupranugaris klusniai at
lieka. 

Be to, jauniems kupranuga
riams tenka daryti skaudžią 

operaciją, skersai šnervių per
tvaros praduriama skylė ir j ją 
įkišama medinės vinies pavidalo 
lazdelė. Prie pastarosios priri
šama virvutė, kuria gyvulys yra 
vedžiojamas. Karavanuose išti
sa kupranugarių virtinė sujun
giama tomis virvutėmis į vieną 
ilgą eilę. jm. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLATFIS 

IR 
VINCAS BBIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. «9*fa Street, Chloųp, 1B. 

Visi tel. 778-8000 
Valandoa pacal mimttartmą 
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Mutual Federal 
Savings and Loan fRW 

2212 WEST CERMAK ROAD 

Peter Kazanauskas, Pres. 

CHICAGO, ILL. 60608 
Tel.: 847-7747 
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SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

JUBILEE YEAR W 1980 

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

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

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71s1 Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

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. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski 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 

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

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tti Court. Cicero. III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir sėst 

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč Sešt. 12 tki 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. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 lst Street 

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

TeL 3M-4419, 379-&MS, 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WA8ASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 7lst St. - Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 14 popiet ir ketv 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

Ofiso tel HE 4-2123. *amu GI 8-6195 

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

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

Ofs tel 586-3166: namu 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 
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raštis, gi skelbimų kainos yra visiems 

prieinamos. 



Naujas Solženicyno 

SMŪGIS MASKVAI 
Reikia stebėtis kaip laisvasis 

vakarų pasaulis abejingas ir 
neryžtingas akivaizdoje naujų 
Maskvos kolonialinių gro
bimų ir kaip vadinamas tre
čiasis pasaulis yra toks aklas, 
kad vis naujų kraštų užkaria
vimas neatidaro jų akių, kas jų 
pačių laukia^ bendraujant su 
Maskva. 

Tačiau galime pasiguosti, 
kad yra vienas tikrai ryž
tingas vyras — Solženicynas, 
kuris gali prabilti literatūros 
milžino balsu ir kuris tiek su
drebino Kremliaus sienas sa
vo "Gulagu", kaip vargu ar ku
ri a tominė bomba būtų 
tai padariusi. 

Mus paguodžia faktas, kad 
tas Nobelio laureatas nenu-
tilsta, nežiūrint ir sau pačiam 
jaučiamų pavojų. Šiemet pa
sirodė naujas jo veikalas ang
lų vertime: "The Oak and the 
Calf', išleistas Harper & Row 
leidyklos nevien įvairiuose 
JAV miestuose, bet ir Lon
done, Meksikoj,' Brazilijoj ir 
Australijos Sidnėjuje. Šioje sto
roje, 568 psl. knygoje Solže
nicynas atskleidžia savo pa
t ies i šgyvenimus Sovietų 
Sąjungoje po to, kai buvo iš
leistas iš kalėjimo, kai ruošė 
spaudai naujus veikalus, kai 
pagaliau jis buvo ištremtas iš 
tėvynės. 

Šiame veikale išryškina 
daug plačiau žinotinų faktų. 
J is pabrėžia, kad komunistai 
Sov. Sąjungos jaunąją kartą 
auklėja nežinančius praeities, 
melu persunkta propaganda, 
dėmesį daugiau nukreipdami į 
sportą. Maskvos priespaudoje 
susidaro tokios sąlygos, kad 
pvz. E.M. Aleksiejevas, kurio 
tėvai buvo badu numarinti 
kolektivizacijos metu, savo 
autobiografiniuose atsimini
muose "Vyšnių prūdas" nusle
pia1 ̂ fenf'kaip "nesvarbią deta
lę". 

Komunistų diktatūros prie
spaudą pavaizduodamas, Sol
ženicynas išdrįsta pareikšti: 
"Per -pusę šimtmečio kiek
vienas šviesus žodis buvo už
gniaužtas, kiekviena savaran
kiau mąstanti galva nukirs
ta". 

* 

Pasiryžęs kovoti prieš tą 
priespaudą, apsisprendęs veik
ti iš užsienio, Solženicynas 
prabyla: "Aš juos pripildysiu iš
gąsčiu, aš turėsiu laiko (iki jie 
suvarys peilį tarp mano šon
kaulių ar nunuodys mane, ar 
nušaus, ar išmes iš traukinio) 
atskleisti viską, ką jie laikė 
paslaptyje per pusę šimtmečio!" 
Ir toliau kartoja: "Būtų gėda 
būti tik istorinių romanų ra
šytoju, kada žmonės yra smau
giami prieš tavo akis". 

Solženicyno pastangas stip
riai parėmė švedai, paskir
dami jam Nobelio premiją. "Už 
tą sprendimą, — rašo jis —, aš 
esu skolingas jiems pareikšti 
tokią didelę padėką kaip sep
tynių aukštų namas". 

Knygoje pateikiama eilė 
įvairių dokumentų. Pvz. Solže
nicynas buvo paskelbęs atvirą 
laišką Sovietų Sąjungos ra
šytojų draugijos sekretoriatui, 
kur taip stipriai kėlė balsą už 
minties laisvę: "Labai jau lai
kas atminti, kad mes pirmiau
sia priklausome žmonijai ir 
kad žmogus skiriasi nuo gyvu
lio visų pirma mintimi ir kal
ba. Taigi jos natūraliai turi bū-
t i l a i s v o s . J e i g u j o s 
surakinamos, mes sugrą
žinami į gyvulio padėtį". 

Solženicynas apgailestauja, 
kad prieš sukančius laisvės 
kryptimi pastatyta tokia poli
cinė jėga: "Kokiuos laikuos 
mes gyvename! Mūsų tebuvo 
tiek mažai, tik saujelė, o jie su
darė didžiausią slaptos poli
cijos jėgą pasaulio istorijoje". 

Solženicynas taip giliai iš
gyveno bolševikų priespaudos 
žiaurumus, kad net siųsdamas 

KITI LAIKAI - KITI VAIKAI 
Mokinys ir mokytojas šiandien 

sveikinimą svečiams, susirin
kusiems į įteikimą Nobelio pre
mijų, kurių viena ir jam buvo 
paskirta, savo laiškan įpynė 
priminimą: "Tegu niekas, 
esantis prie šių iškilmių vaišių 
stalo, nepamiršta, kad šiuo pa
čiu momentu politiniai kali
niai turi bado streiką, gindami 
susiaurintas ar po kojų min
džiojamas jų teises". 

Dar būdamas Sovietų Są
jungoje, Solženicynas nepabi
jojo Saugumo policijos minis-
teriui Andropovui parašyti: 
"Daugely metų aš tyliai tu
rėjau pakelti jūsų tarnautojų 
vykdomus įs tatymų lau
žymus: mano laiškų tikri
nimą, pusę jų konfiskuojant, 
persekiojimą darbe, sekimą 
esant namuose, stebėjimą lan
kytojų, klausymą telefoninių 
pasikalbėjimų, gręžimą skylių 
mano buto lubose, įrengimą 
klausymo aparatų mano bute 
mieste ir mano vasarvietėje ir 
nuolatinę propagandos kam
paniją prieš mane..." 

Dar būdamas Maskvoje, Sol
ženicynas išdrįso nusiskųsti 
"New York T i m e s " i r 
"Washington Post" korespon
dentams, kad "iki šios dienos 
atleidžiami žmonės iš tarnybų 
už tai, kad lankėsi mano na
muose". Kai Maskvos insti
tuto direktorius sužinojo, kad 
jo įstaigoje dirba Solženicyno 
žmona, ją skubiai atleido. 
Minėtiems korespondentams 
toliau jis pabrėžė, kad Sovietų 
Sąjungoje niekas neišdrįsta 
pasipriešinti komunistų parti
jos propagandai, nes sekančią 
dieną jis turės atsisveikinti su 
savo tarnyba ar net su laisve". 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

Net vidaus reikalų minis-
teriui Ščelokovui išdrįso Sol
ženicynas parašyti, kad milijo
nams žmonių jų pačių krašte 
neleidžiama pasirinkti gyve
nimo vietos ir darbo. Ir jis tam 
ministeriui pabrėžė: šia proga 
noriu Jums priminti, kad bau
džiava mūsų krašte jau panai
kinta prieš 112 metų ir mums 
skelbiama, kad spalio revo
liucija nušlavė visus baudžia
vos likučius... 

Bolševikų prievarta laiko 
priespaudoj net mokslininkus. 
Kadangi A. Gorlovas 1971 m. 
nesutiko tylėti apie KGB kra
tas Solženicyno bute, jam bu
vo uždrausta ginti disertaciją, 
siekiant doktorato. Solženi
cynas primena, kad ir didžiau
sias SSSR mokslininkas Sa
charovas laikomas pažemintu, 
kadangi jis nesutinka kaip pa
pūga kalbėti pagal partijos 
Uniją. Solženicynas apgailes
tauja, kad per visą pusę šimt
mečio Sovietų Sąjungoje ne
buvo nė vienos amnestijos 
politiniams kaliniams. 

Primindamas faktą, kad mo
teris, kuri slapta saugojo vie
ną Solženicyno knygos rank
raštį, buvo rasta pakarta (KGB 
darbas), Solženicynas skelbia: 

^Kaip galima gyventi krašte, 
kur pakorimas gali būti kaina, 
kurią reikia sumokėti už kny
gos laikymą?!" 

Pagaliau bolševikų režimui 
Solženicynas meta kaltinimą: 
per paskutinius 40 m. buvo bol
ševikų sunaikinta 60 milijonų 
žmonių vidaus kovose ar slap
ta išmarintų yišsekus jėgoms, 
sušalusių neapgyventuose tyr
laukiuose, net ištisas respubli
kas naikinant badu. 

Solženicynas apgailestauja, 
kad sukairėję laisvojo pa
saulio liberalai visada atlei
džia raudonųjų nuodėmes ir už
miršta tuos kaltininkus; jie 
piktinosi kokiu nužudymu ki
tur, bet tylėjo, kai Stalinas šau
dė šimtus tūkstančių; jie de
javo dėl badaujančių Indijoje, 
o nepastebėjo, kaip badas nai
kino Ukrainą. Solženicynas 
apgailestauja, kad lengvas 
gyvenimas ir turima gerovė 
susilpnino vakariečių valią ir 
apžlibino jų protą. 

Kiekviena lietuviška šeima, Be abejo, gyvenamojo laiko-
kuri augina vaikus, neišven- tarpio reikalavimai, pasikei-
giamai susiduria su krašto tusi mokinių sudėtis, šeimų pa-
mokyklų filosofija ir jos rezul- stovumas, religijos ir spaudos 
tatais. O jau dešimtį metų įtaka negalėjo neturėti pasėkų 
mokytojaudama amerikiečių į mokyklos atmosferą. Ka-
mokyklose ir prisiklausiusi daise moksleivių dauguma 
daugybę paskaitų tomis temo- turėjo ir tėvą ir motiną, dabar 
mis irgi noriu dabar trumpam dažnai vieno nėra arba yra jo 
stabtelėti ir pasverti padėtį, pakaitalas, nebūtinai atsi-
padaryti mažą apybraižą, nešęs nuoširdaus bendravimo 
vertinant mūsų akimis, kur dvasią. Kadaise namie esanti 
esame ir kur einame. motina pasitikėjo savo galvo-

Kaip atrodo, padėtimi nėra sena ir autoritetu, dabar yra 
patenkinti nei karingi jauni gr iebiamasi profesionalų 
radikalai, nei pro nostalgijos patarimų, vaikas auginamas 
akinius į anūkus žvelgia sene- iš knygų, 
liai. Nekantrieji meta prie- Ateina trečia generacija 
kaistą, kad užuot diegusios progresyvių tėvų. kurie visą 
demokratinius principus ir atsakomybę uždeda mokyklai, 
papročius, mokyklos iki šiol Mokytojai tuo pat laiku demo-
veikė kaip tik priešinga kryp- ralizuojami teismo sprendimų, 
tinri, sulaikydamos judėjimą aštrėjančių karingų unijų rei-
visuomeniškomis pakopomis, kalavimų, vaikų skirstymo ra-
stiprindamos rasių ir klasių šėmis, draudimo bausti juoda-
nelygumus. Ta grupė, labai o d ž i u s , p a v o j a u s b ū t i 
įtakinga prieš 10—15 metų, užpultam. Juokingiausias 
dabar yra kiek stumiama iš reikalavimas iš mokytojo 
pirminių pozicijų, bet pagrin- dabar, tur būt, yra tas, kad 
de mokyklos tebetraktuo- mokinys turi būti ne nioko
jamos ne kaip mokslo įstaigos, 
bet kaip mechanizmas pasiekti 
socialinei lygybei. 

Vienas iš kaltinimų metamų 
mokyklai jos kritikų yra tai, 
kad ji „nepakankamai panai
kina vaiko namų įtaką ir nepa
kankamai sulydina vieną 
mokinį su kitu". Puolami 
mokytojai už mokymą tik savo 
dėstomojo dalyko, nors tuo 
vaikas iš neraštingų namų 
savaime pakeliamas į aukš
tesnę pakopą. Žodžiu, šios 
grupės kritikai mato mokyklą 
kaip socialinę laboratoriją, o 
ne kultūros perdavimo laidą, 
suteikiantį įrankius suprasti, 
tęsti ir pačiam prisidėti prie tos 
kultūros turtinimo. Atrodo 
keista nematyti, kad išsimoks
linimas kaip tik ir atidarė 
vartus emigrantų vaikams į 
geresnį rytojų, tuo pačiu atneš-

Prancūzijos prezidentas Valerijus 
Giscard d'Estaing, kai jis buvo 
kareivis II pasaulinio karo metu ir damas jų taip geidžiamą k a r i a y o p r i e § v o k i e č i u g 

lygybę. 

mas, bet „įdomiai užimamas", 
kad, neduok Dieve, nepamestų 
mokyklos. Ir gale metų moki
nys stato pažymį mokytojui, ar 
jis jam patiko. Kai sykį atsisa
kiau rašy t i pa tenkinamą 
pažymį visiškai arogantiškam 
nemokšai, direktoriaus buvau 
pamokyta, kad to negalima 
daryti, nes valstybei brangiau 
išeina jį laikyti pataisos 
namuose, negu būti aukle čia. 
Po kelių tokių pamokslų beveik 
kiekvienas mokytojas pasiren
ka lengvesnį kelią — kaip nors 
prastumti dienas, laukti pen
sijos, gauti algą ir važiuoti 
namo su „brangių mažyčių" 
nesužalotu automobiliu. 

Dabartiniu laiku mūsų mo
kyklų tinkle rūpestį kelia profe
sinių sąjungų didėjanti aro
gancija ir daugumos mokytojų 
pasyvus reagavimas, gal ti
kintis kelių dolerių algos pakė
limo iškovojimu. Bet kokia 
kaina! Didžiulė visą tautą 
apimanti unija viešai pasi
sakė už Carterį ir paskyrė jo 
rinkiminei kovai milžinišką 
sumą. Kokia buvo narių reak
cija, kurių yra 77% respubli
konai? Jokios. Yra pora orga
nizacijų, kaip „Teisės į dar
bą fundacija", kurios bando 
unijas už tokį politinį veikimą 
traukti į teismą, bet jiems sun
kiai sekasi. Iš mano šešių 
mokytojų padalinio, tik aš 
v iena da lyvau ju b a l s a 
vimuose. 

Ar visa tai reiškia, kad 
mokyklose mokiniai nieko ne
išmoksta? Ne. Tą galima pa
stebėti ir iš mūsų ateivių vaikų 
puikių rezultatų. Kaip pas mus 
sakoma, kai kurie išmoksta, 
nežiūrint sistemos. Kritikuo
jant mokyklų sistemą, reikia 
pažiūrėti į viską ir iš kitos 
pusės, — į šio krašto gyven
tojų sudėtį, į ekonomijos, taigi 
darbų situaciją. Kai kurie 
vaikai iš namų, kuriuose yra 
knygų, kuriuose vyksta pokal
biai įvairiomis temomis, o ne 

Šveicarų mokiniai pamokų metu. 

vien sėdima prieš televiziją, 
parodo nuostabių rezultatų. 
Jaunatvės energija, natūralus 
noras pažinti, noras pasi
žymėti atneša netikėtai gerus 
rezultatus. Turiu mokinį, kuris 
pats įsirengė radijo priimtuvą, 
kuriuo girdėjo astronautų po
kalbius. Jo kūriniu susidomėjo 
net Kalifornijos Technologijos 
institutas ir atvyko pažiūrėti. 
Kitas sėdi prie mikroskopo, 
keli rašo noveles, eilėraščius, 
viena mergaitė (15 metų), 
mėgsta šokti su parašiutu. 
Daug groja jaunimo orkest
ruose, nebūtinai šokiams, taigi 
gyvenimas padaro natūralią 
atranką, nes nė vienam kraš
tui nereikia tik intelektualų. 
Anot mano tėvuko: o kas tas 
kiaules ganys? 

Todėl dabartinės mokyklos 
vaizdas nebūtinai tik tamsus, 
ypač jei įmanoma pasidairyti 
po privačiąsias, kurios irgi 
nebūtinai automatiškai išlei
džia tik mokslinčius ir šven
tuosius. Svarbiausia, pagrin
das visgi* yra gaunamas 
namie, saviškių organiza
cijose, draugų pasirinkime. 
Politinė kryptis, kurion suka 
mokyklų valdžia, mums visai 
nepriimtina, kaip tik to ir turė
tume saugotis. 

K o d ė l t a d d a u g u m a 
mokytojų pasilieka dirbti 
tok iose n e p a t r a u k l i o s e 
sąlygose? Priežastis, tur būt, 
glūdi t a rp neužmirš tamų 
žodžių girdėtų kadaise besi

ruošiant profesijai: jei nesi šir
dyje nė kiek misijonierius, neik 
į šią sritį. Mane per metų eilę 
palaiko maži, gražūs prisi
minimai: jaunas, maištingas 
vyrukas, kuris po ilgo laiko 
mane susirado pasakyti, kad 
išeina į marinus, velnioniškai 
juodas geraširdiška šypsena 
negras, kuris atvežė man paro
dyti nuosavą sunkvežimį ir vos 
m a n e neužtroškino dėko
d a m a s už draugiškumą, 
mergina, kuri atsinešė paro
dyti sūnų ir pasakyti, kad keli 
mudviejų pokalbiai jai pa
bėgus iš namų ir apsigyvenus 
su savo vaikinu visgi padėjo 
apsispręsti už vedybas, atviru
tės, kurios ateina iš tolimų ato
stogų ir kuriose vis dar, nors ir 
su klaidomis, išrašomas mano 
komplikuotas vardas. 

Vaikai nėra pasikeitę. Pasi
keitę ir padidėję yra tik pikto
sios jėgos, su kuriomis jiems 
tenka kovoti. Pasunkėjęs yra 
tėvų ir mokytojų darbas. 

— Svarbūs yra Būgos asmen
vardžių tyrinėjimai (Apie lietuvių 
asmens vardus, išsp. „Lietuvių 
Tautoje" 11.1. 1—50). 

Jis išaiškino daugelio senovinių 
lietuvių asmenvardžių vardų lytis, 
kurios kitų tautų šaltinių buvo įvai-
riaip rašomos. Būga nustatė, kad 
mūsų kunigaikščių lietuviški var
dai yra buvę: Jogaila, Jogilas, 
Lengvenis, Mindaugas, Traide
nis, Treniota, Vaišvilkas, Vaišal-
gas, Vytautas, Vytenis ir kt. 
(Dr. P. Jonikas, iš Lietuvių 

kalbos istorija) 
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ANTRAS 
PASAULIS 

ALOYZAS BARONAS 
(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano) 

Bruno nesijautė tobulai gerai, paklausė daktaro, 
bet gulėti toj miesto ligoninėj, kur būdavo 
numarinami gėrėjai, kur gulėjo neturį giminių ir 
pinigų sunkūs ligoniai, peršauti, sumušti ar šiaip 
nukentėję savaitgaliniai veikėjai, nebuvo labai 
malonu. Ir tamsiaodės slaugės žvejui nelabai patiko, 
nes būdavo sunkiau suprasti ką jos sako. 

Šiaip jau neturėjo jokių ideologinių ar rasistinių 
pažiūrų. Bruno buvo išaugęs demokratiškai. Spalva 
ir politinis nusistatymas jam buvo nesvarbūs, tik 
komunizmui didesnės meilės nepalaikė. Ir ligoninė
je, neblogai šeriamas ir šiaip laikomas Bruno vis 
negalėjo įsisamoninti daktaro įspėjimo. Juo labiau, 
kai gyvi pavyzdžiai, vyresni ir už jo tėvą, Tarno 
būstinėj pavargdami ir vėl išsitiesdami, įrodinėjo 
visų gėrimų trapumą, kuriuos tuoj pat paversdavo į 
nieką savo kepenimis. Ir taip darė jau dešimtis metų. 
O kartą pas Bruno užsuko ir toj ligoninė dirbąs 
lietuvis daktaras, idealus degtinės ir rūkalų nekentė
jas. J is draugiškai, lietuviškai ir kietu balsu 
išaiškino išgėrimo žalą, bet tai nieko nereiškė.Koper-
niko knygas sudegino, bet žemė nenustojo suktis, o 

Nepasakytume, kad žveją šie sakiniai labai vienos lietuviškos išgėrinyčios ir tai liudijo jo ne tik 
pralinksmino, bet žmogų, kuris buvo matęs net ištvermę, bet ir taurų demokratinį nusiteikimą. Jis ir 
Raudonąją armiją, sunku buvo išgąsdinti. Bruno kitam stiklelį pastatys, o po to ir kitą, jeigu tik bent 
parėjo namo, o pirmadienio vakaras toks liūdnas, ir, puse lūpų pažadėsi remti jo antaninę, o jei paaukosi 
žinoma, reikia nueiti pas Tarną, ne negerti, bet ką nors, tai jis tai atsilygins dešimteriopai. 
pasėdėti. Na, gal kokį vieną butelį alaus. Kas gali Maikis buvo tikras draugijos stiprintojas, ir jos 
sakyti, kad alaus butelis nusikaltimas, tikriausiai pašalpinė kasa augo ligi dešimt tūkstančių, o greitai 
net tobuliausias išgėrimo ir parūkymo priešas ir padvigubėjo. Žinoma, kai tiek daug pinigų ir jų 
daktaras nedrįstų to konstatuoti. Taigi to vieno niekam neduodi, tai t a s pats, kaip jų neturi iŠ viso. 
butelio ir išėjo Bruno. Žinoma, niekas nekaltas, jei Net Maikis, kuris turėjo ir savo pinigėlių, kuriuos ne 
toliau buvo daugiau tų butelių, tokia jau nelemta taip labai taupydavo, tiesiog sirgo antaninės kasos 

didinimu. O kad namuose sėdėdamas negali jos 
padidinti, tai reikia eiti, o kad kelias į kasos 
stiprinimą nedulkėtų, tai reikia jį palaistyti. Ir, 

šiame pasauly susidaro situacija. 
O toliau vėl viskas iš pradžios. Ir kai vėl išsiuntė 

žveją daktaras į miesto ligoninę iš ten šis ėmė ir 
nebesugrįžo, nuskendo tuose vandenyse. Jį, kaip ir 
daugelį kitų, su miesto, draudimų ir draugų pagalba 
palaidojo ta pati, graži, storulė lietuvė, laidotuvių 
įstaigos direktorė. Ir sudiev, tolimus vandenis 
perplaukęs, neilgai tesėjęs kovoti Tarno įstaigoj 
papildytoju gretose. Ir greit visi viską užmiršo, tik 
komunistinė "Tiesa" prisiminė, koks žiaurus likimas 
žmones ištinka kapitalistiniuose kraštuose. Ir ką, 
tenka su tuo sutikti. Žmogus juk turi kaip nors mirti 
ir ten, kur nėra koncentracijos stovyklų. 

Ir taip Bruno, nežuvęs tolimuose vandenyse, 
vyras atlaikąs enkavedistų bizūną, emgebistų 
automatų dūmų dvelkimą, nesukepintas dviejų 
Stalino saulės užtekėjimų, neatlaikė amerikietiško 
viskio. 

Ir tiesiog gaila, kad taip šauniai įsijungęs į 
nuo daktaro priekaištavimų nenustojo gėrikai gerti, garbingas gėrėjų gretas, staiga blykstelėjęs, kaip 

Po poros savaičių grįžęs pas tą pačią bobutę į tolimųjų jūrų žvaigždė, vyras užgeso. O buvo tiek 
savo kambarį;Bruno pajuto tokį graudulį ir troškulį, daug toje srityje žadąs talentas. Kur nors skurdi 
kad net lietuviškos stiprybės dievas Perkūnas žolelė ar akmenėlis pridengė tą tolimųjų distancijų 
negalėtų numušti nuo tų ilgesio grandinių, kurios plaukėją, jis nebegirdi stikliukų, kaip varpelių 
tempė pas Tarną, į tą tarptautinės išminties indų skambėjimo ir, anot Tamo, nebepamato, kaip pirma-
pilną biblioteką. dienį teka saulė. Toks jau didžiųjų vyrų likimas. 

Sugrįžimo minutė buvo visai padori, nes buvo Vienų širdys neatlaiko tėvynės ilgesio, o kitų 
šeštadienio popietė. Šiek tiek už savo nebuvimą kepenys svetimo krašto gėrimo, 
jausdamasis kaltas, Žvejas daug nesiaškindamas 
gėrė už savo sveikatą. 

— Į sveikatą, — pasakydavo vienas ir kitas ir 
net Douglas su kalniškiu Billu tuos žodžius tobulai Nereikia manyti, kad naujieji atvykėliai viską iš 
ištardavo. Pagal linkėjimus, Bruno turėjo būti naujo sukūrė ir išlaikė. Jie rado čia bažnyčias, 
sveikas mažiausiai bent šimtą metų. klubus, organizacijas, rado taip pat tūkstančius 

Tiesa, pirmadienį jis nuėjo į darbą, nunešė iš karčiamų, tų kultūrinių įstaigų padedančių žmogui, 
ligoninės pažymėjimą, kad gautų dar ką iš kai nebuvo ką daryti. Ir buvo svarbiausioji vieta, ir 
draudimo, po to nuėjo pas daktarą ir, gėrėdamasis todėl Tamo viešpatijoj taip pat netrūko tų šaunių 
savo sveikata, gana ilgai sėdėjo laukiamajame, kol kovotojų viskio horizontuose. 
sulaukė eilės, o daktaras vėl be niekur nieko, be jokių Pas Tarną susirinkdavo Raudonos Rožės, 
pritariančių vargonų, paprastai užgiedojo: Kareivių draugystės vyrai, o Šv. Antano draugijos 

— Su gėrimu baigta. Gersi - mirsi. Pasirinkimo ministeris pirmininkas, jei jau ne prezidentas, 
nėra. Maikis buvo išskirtinai veiklus. Jis neužmiršdavo ne 

Senoji gvardija 

žinoma, tas darbas nebuvo iš lengvųjų, bet šiaip ar 
taip įvertintas teigiamai. Kasa stiprėjo, bet Maikis 
silpo ir pagaliau turėjo palikti pirmininkystę,. 
užeigas ir visą savo dorą veiklą. 

Kai jį ligoninėj aplankė du broliukai vadinami 
karčiaminiu ir bažnytiniu, tai Maikis sakėsi, kad 
jaučiasi nelabai kaip, kad nelabai kas gero iš jo, nes 
užpuolė kažkokia skrandžio liga. 

Gražiai palaidojo Maikį, lydėjo penkiasdešimt 
automobilių, kaip laikraštyje rašė visus laidojąs ir 
jau aštuntą dešimtį bebaigiąs žygiuoti veikėjas. Net 
ir gedulo pietūs buvo žmoniški, su gerom dešrom ir 
išgėrimais. Tai visai atitiko Maikio dvasią. Bet šiaip 
ar taip Maikio nebebuvo, o antaninė liko. 

Kadangi nebebuvo tokio jos entuziastingo 
stiprintojo, tai labai saldžiai draugija miegojo ant 
savo dvidešimt keturių tūkstančių, kol vieną kartą, 
lyg išgąsdinta, pabudo, kad net visi tūkstančiai 
išbyrėjo. Nariai linksmai nubalsavo kasą pasidalin
ti. Labai gerai, kad Maikis to nežinojo ir jam ta 
prasme į nežinią iškeliavimas nebuvo toks skaudus. 

Bet ne antaninė buvo tokių kasos pasidalinimų 
pradininkė. Pradžią tokioms šaunioms išdalybom 
padarė Kareivių draugystė, kurios pirmininku yra 
buvęs net malūnininkas, kartą mušęs vachmistrą ir 
už tą pramogą gerokai sumokėjęs. 

Kareivių draugystė taip pat buvo narsi, nors ji 
buvo sukurta ne kokiem ten buvusiems karam 
atsiminti, bet Kristaus grabui saugoti. Velykos juk 
yra kasmet, nesvarbu, ar pasaulyje kas nors kariau
ja ar ne, todėl draugija buvo šiuolaikinė. 
Nepasakytume, kad Kristaus grabą nuo nenaudėlių 
žydų saugoję kareiviai būtų buvę visai nenarsūs. Jie 
buvc cariškos ugnies pilni, jų šoblės buvo geros ir 
mundurai guzikuoti. Kaip jau nuo amžių patirta, kai 
tik kareiviai neturi per daug kariškų užsiėmimų, tai 
kiek padyksta. Tokia jau šios garbingos profesijos 
dalis. Taigi tų kareivių užklysdavo ir pas Tarną savo 
šoblių nušviesti. 

(Bus daugiau) _ 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. rugpjūčio mėn. 2 2 d. 

Kuo. P. Gaida, "Tėviškės žfcurių" redaktorius, atvykęs iš Toronto į aevelandą, sveikinasi su kleveiandiškiais. 
Dešinėje stovi Ona ir AKonsas Mikulskiai Nuotr. V. Bacevičiaus 

EUROPIS LIETUVIU STUDUlį SAVAITE 
Mūsų bendradarbis Vokietijoje 

KAZYS B A R O N A S 

Šiemetinė Europos lietuviu stu-
jų savaitė suruošta Tirolio sosti
nėje Innsbrucke. Oficialius jos 
atidarymas įvyko rugpiūčio 10 d. 
(neoficialiai —rugpiūčio 9 d. 
vakarą bendru susipažinimu ir 
registracija) šv. Mišiomis, kurias 
laikė ir pamokslą pasakė kun. 
Jonas Jūraitis iš Šveicarijos. 

Persikėlus dalyviams į „Haus 
d. Begegnung", studijų savaitę 
atidarė moderatorius V. Natkus 
-Natkevičius, pažymėdamas, kad 
jau praėjo daugiau kaip ketvir
tadalis šimtmečio n u o to meto, 
kai pirmą kartą 1954 m. vaka
ru Vokietijos lietuviai kultūrinin
kai suvažiavo į mažą miestelį 
prie Bodeno ežero — Ludwigsho-
feną. Per tą laiką savaitės įsigijo 
lietuviškoje visuomenėje gerą 
vardą, išaugo į pastovią insti
tuciją, užkrėsdama savo pavyz
džiu kitų kraštų lietuviams, ypač 
JAV ir Kanados. Jų veikmė gili, 
galima pasakyti ketveriopa: 1) 
savaitės sutelkia Europos lietu
v ius kultūrininkus ir duoda jiems 
galimybę parodyti kūrybinius lai
mėjimus, kadangi daugelis jų 
emigracijos sąlygomis negali kul
tūriškai reikštis taip, kaip norėtų 
ar galėtu. Tuo tarpu, savaitės 
b e n t iš dalies šią progą suteikia; 
2 ) savaitėse lietuviai mokslinin
kai bei menininkai pateikia kul
tūrines vertybes platesnei lietu-
viSkai visuomenei; 3 ) studijy sa
vaitės pritraukia šią platesnę vi
suomenę, teškiančią reikšmės kul
tūrinei veiklai. Žinant, kaip ne
daug mūsų plačioji visuomenė 
kreipia dėmesio į kultūrą, moks
lą, grožinę literatūrą, meną, rei
kia vertinti faktą, jog kiekvienais 
metais studijų savaitėje dalyvau
ja daugiau kaip 100 kultūros ir 
(kultūrininkų gerbėjų, norinčių 
ne vien poilsiauti, bet ir pasido
mėti aukštesnėmis vertybėmis: 
4 ) savaitės turi visuomeninę, 
reikšmę, pritraukdamos dalį vi
suomenės - bendruomenės veikė
jų, kurie gali kai ko pasimokyti 
iš kuliūrininkų, visų pirma veik
los kultūros: kad reikia gerai pa
siruošti paskaitai, neinprovizuoti, 
gerbti kito nuomones, diskusijas 

Bronius Kviklys. "Draugo" red., 
•tauto paskaitą apie dabartinę rezis-
ssacrją okup. Lietuvoje LS S-gos 
kntturmio savaitgalio metu Cleveian 
o> Nuotr. P. Maietns 

vesti kito neužgauliojant. Tenka 
pabrėžti, kad mintis organizuoti 
studijų savaitę kilr>... įgrisus ne
kultūringoms politinėms ir visuo
meninėms kovoms lietuvių išei
v ių tarpe. Tad Europos lietuvių 
saivaitės pasiekė tam tikrą visuo
meninį lygį, nes jose dalyvauja 
įvairių politinių įsitikinimų ir 
skirtingų pasaulėžiūrų kultūrinin
kai, visuomenininkai ir politikai. 
Organizatorių vardu V. Natkus 
palinkėjo šiai 27-tajai Studijų sa
vaitei sėkmės. Tą patį savo svei
kinime išreiškė ir vysk. A . Deks-
nys, PLB-nės pirm. V. Kaman-
tas, perduodamas savo, garbės 
pirm. S t Barzduko, dr. J. Sungai -
los bei inž. Br. Nainio sveikini
mus , kartu pranešdamas dr. A. 
Geručio paskyrimą nauju Lietu
vos įgaliotu mkiisteriu. Šia proga 
inž. V . Kamantas jam įteikė Vil
niaus u-to medalį, studijų dienų 
rengėjams PLB-nės dovaną — 
čekį ir organizatorei I. Naudžiū-
naitei - Jaerg dovaną. Gauta 
daug sveikinimų raštu. 

Pirmoji paskaita — dr. Alber
to Geručio „Lietuva žlugimo pa
vojaus akivaizdoje" buvo labai 
kruopščiai parengta, pasinaudo
jant daugiausiai mūsų valstybi-
nirikų išleistais prisiminimais. Au
torius nurodė pirmus Lietuvai 
pavojus (V. Molotovo - J. Rib-
bentroppo paktas), baigiant 
Sov. S-gos ultimatumu, tačiau 
pats prelegentas nepadarė pla
tesnių išvadų. 

Dar tą pačią popietę meninę 
programos dalį atliko Ciuricho 
tautinių šokių grupė „Viltis" ved. 
Joanos Stasiukienės. Grupėje šo
kėjai yra šveicarai — n ė vieno 
net antros ar trečios kartos lie
tuvio, tad tikrai malonu buvo 
stebėti svetimtaučius, atliekan
čius „Devyntirų", „Sustą", „Len
ciūgėlį" bei kt. mūsų tautinius 
šokius. Pagarba vadovei ir kartu 
didelė padėka uz jos ištvermę 22 
jų metų 'laikotarpyje, papildant 
grupę naujais nariais- S u viena 
šokėja, 18-meteUrsula ReinhaTd 
teko pertraukos metu pasikalbė
ti ir paklausti, kaip ji susipažino 
su tautinių šokių grupe, su mūsų 
šokiais. Atsakymas jaunuoliškas 
— draugė ją atvedė, jai labai pa
tikę mūsų šokiai, rasdama juose 
daug judesių, vaizduojančių pa
tį gyvenimą — darbą ir tu o pačiu, 
susipažindama su kitos tautos 
tautiniu menu ir vėliau ieškoda
ma daugiau žinių apie Lietuvą 
knygose. Šiandieną ji labai daug 
žinanti apie pavergtą Lietuvą. Ir 
džiaugiasi praplatinusi savo aki
ratį. 

Vakare sekė Vasario 16-sios 
gimn. direktoriaus V. Natflcaus-
Natkevičiaus paskaita „Metų ide
alinės ir estetinės vertybės", pa
įvairinant „Metų" ištraukų skai
tymu - deklamacijom a k t Eglės 
Juodvalkės. 

Paskaitų tęsinys: rugpiūčio 11 
d prof. dr. J. Bieliausko „Kultū
ra, pažinimo stilius ir asmenybės 
vystymasis" bei dr. J. Ceginskio 

„Lietuvos laisvės kovos 1940 -
1980 m m . " Rugpiūčio 12 d. kun. 
prof. dr. Povilo Rabikausko 
„Konstantino Sirvydo asmuo ir 
reikšmė". Kita paskaita — Valte
rio Banaičio neįvyko, kadangi 
prelegentas prieš Europos lie
tuvių studijų dienas buvo sunkiai 
sunkvežimio sužeistas ir dar si'lp 
nai jautėsi. Rugpiūčio 13 d. dr. 
dr. Kęstutis Girnius paskaitoje 
nagrinėjo „Pagrindines dabarties 
moralės sroves", o vakare buvo 
surengtas jaunimo simpoziumas 

"Metai po Jaunimo kongreso". 

Rugpiūčio mėn. 14 d. kun. 
Alf. Savickas skaitė referatą „Sim
boliai C.C. Jung gelmių psicholo
gijoje" ir vakare PLB-nės pirm. 
inž. V. Kamantas nagrinėjo PLB-
nės veiklą. 

Rugpiūčio mėn. 15 d. katalikų 
bažnyčios šventė — Žolinės. Pa
maldas celebravo J.E. vysk. A. 
Deksnys, o kun. A. Rubikas skai
tė paskaitą „Popiežiaus neklai
dingumas po H. Kuengo bylos". 

Studijų dienas apvainikavo to 
vakaro koncertas, išpildytas sol. 
Elenos Blandytės iš Čikagos, flei-
tisto Petro Odinio (Bergiseh 
Gkdbach) , palydint V. M. Va-
syliūnui. (Goethingen) . 

Suvažiavime — studijų savai
tėje dalyvavo 113 asmenų ir jas 
tenka laikyti labai pavykusiam. 

KELIOM* Į NcPTOMA 
Kiekvienais metais vasarai 

atėjus, norisi kur nors išvažiuo
ti iš Cnicagos poilsiui. Išgirdę 
reklamuojamą Neptūno vasar
vietę Wisconsine, nutarėme 
šiais metais nuvažiuoti ir pati
kinti, ar tikrai t e n taip ramu, 
ošia pušys, gražus ežeras ir ta ip 
gražiai čiulba paukščiai. 

Pasiskambinam. Malonus šei
mininkas Liudas Slėnys pažada 
atsiųsti v isas informacijas, ka ip 
Neptūną pasiekti , šeštadienio 
rytą paliekame Cnicagos dūmus 
ir 45 keliu važiuojame į Wia-
consino pusę. Kel ias geras, ne
skubėdami pravažiuojame per 
mažus miestelius, karts nuo k a r 
t o sustodami pailsėti gražiose 
vietose. Po šeš ių vai . važiavimo 
pamatome didelę rodyklę N e p -
tunes Resort. Važiuojame per 
miško vidurį, dairomės gal juo
dą mešką kur nors pamatysime, 
sako čia jų yra, gal stirniukė 
perbėgs per kelią, kurių čia la
bai daug. Tankus miškas daug 
beržų, pušų, drebulių gera v ie 
ta pagrybauti. 

Privažiuojame didelį Colum-
bus ežerą, prie kurio daug na 
mukų, įvairių dydžių, kiti n e t 
su židiniais. Vie ta graži daug 
gėlių, tikrai ramu, kvepia pu
šys, oras gaivinantis t iesiog 
lengva kvėpuoti. Mūsų namu
kas nedidelis, bet švarus ir s u 
visais patogumais. Pailsėję ei
name apsidairyti. Pasirodo, k a d 
lietuvių čia daug vasaroja, dau
gumas net k a s metai atvažiuo
ja ir labai patenkinti. Vaikams 
ir suaugusiems yra kur pasi
maudyti, mažiesiems didelė žai
dimo aikštelė, o žvejams žuvies, 
kurios garantuotai pagausi Čia 
leidžiama, net ir savo naminį 

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

Marpuette Parke — 2638 W. Lith-
oanian Pavza Court parduodamas 
namas su taverna. 5 kamb. butas. 
įrengtas beismentas. Apsauga nuo 
potvynio. 2 maS. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos 
biznio, tinka kitam bizniui 

Skambint — 776-4956 

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

Marinis. — l f t anksto. 6 ir 4 kamb. 
$45,000. 

Marink — • butų. Labai geras in
vestavimui. $89,000. 

Medinis — l f t aukšto. 5 ir 3V2 
kamb. 2 auto garažas. Tik $29,000. 

VAINA REALTY- 925-6565 

H E A L E S T A T E 

Lietuviška* restoranas su namu ir 
įrengimais Marquette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

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

Marinis bungaIow Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par
duoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 

L E M O N T 
Gražus 3-jų miegamų " ra i sed r a n c b " 
namas. Su medžiais sk lypas 68x214 
p. 1 % vonios. Valgomasis kamba rys . 
Centr. oro vfisinlmas. 2 m a š . garažas . 
Gražiai apsodinta. $91,900. 

Gražus mar . ' r a n c b " — n — 3 
miegami. Komb. sal lonas - va lgoma
sis kamb. Įruoštas rūsys. Centr . o ro 
vėsinimas. 20x40 p. "bu i l t - i n " ba
seinas. 1 maš. p r i jung tas garažas . 
$89.500. 
1% akro tuščias sklypas . $35,000. 

PECK R E A L E S T A T E 
257-5883 

M I S C E L L A N E O U S 

ai apdraad* nuo ugnies t r a u t o m o -
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
bilio pas mos. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S208V2 West 95th Street 

Telef. — GA 4-8654 

— Angelas (į publiką). Klau
sykitės atidžiai. Širyt a š praė
jau pro žalią namuką tamsiai 
žaliom langinėm. Nieko dau
giau pasauly nenorėjau — tokio 
namuko, sotumos, ramybės — 
nieko daugiau. O jūs ar ne to 
paties ge idėt?! Prisipažinkit! 
Jūs juokiatės i i manęs : mažas 
žmogelis renka spalvotus po
pieriukus. A š perspėju jus — 
saugokitės mažų žmogelių, ku
rie staiga praregi, kokius pra
garus jie nešiojasi savo krūti
nėse! Dabar galit grąžint man 
ženklus, dovanot man žalią na
muką — veltui, per vėlai. N e t 
ir keršto — paprasto, saldaus 
keršto — man jau per maža. 
O, kaip mano pragaras, mano 
ambicija — plinta į v i sas pu
ses tose Amerikos platybėse. 

A. Landsbergis (iš Meilės 
mokykla) 

gyvuliuką kartu atsivežti. Ki 
taip sakant, atostogos vis iems! 

Vakare, jeigu ištroškęs ir nori 
su kitais vasarotojais pabend
rauti, užsuki čia pat ant ežero 
kranto- Dalios br Liudo Slėnių 
laikomą restoraną. Čia gali te 
levizorių pažiūrėti, pasiklausy
ti muzikos, bilijardą palošti ir 
vaikams visokios žaidimo maJB-
nos. Poilsis ir ramybė garan
tuota, net ir uodai mandagūs. 
Prisigaudę nemažai žuvies, pri
sirinkę grybų ir uogų turime 
palikti Neptūną ir grįžti vėl at 
gal j Cnicagos dūmus. Atosto
gos Neptūne liko tik malonus 
prisiminimas. Juodos meškos 
taip ir nematėme, bet ateityje 
tikimės dar ją pamatyti. ERA 

CROSBVS BLUEBERRY ACRES 
M Ė L Y N E S — 

PATIEMS PASIRINKTI! 
Atd. kasdien nuo 8 v. r. iki 6 v. v. 

Važiuot keliu 1-94 iki pirmo "exit" 
Michigane. Važiuot 1V4 myl. J pietus 
ant 239 ir 1 mylią į vakarus ant 
1000 North. 

TEL. — (211) S2S-8712 

MAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

Atnaujinti. Garažą, Viduje ar ii lauko 
auna Rūpinatės? Visuomet čia Jams 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TEL. — 476-3950 

V A L O 
Plauname ir vaškuojame 

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

B A L D U S KILIMUS I B 
t M > M I > 

Insurance — 
Notary PubHe 

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

MARQUETTE PARKE savininkas par
duoda 3-jų butų mūr. namą. Prie par
ko ir mokyklų. Nupiginta kaina. Skam
bint teL 776-1260 — neatsiliepus 

234-0106. 

MARQUETT£ PARKE 
parduodamas 1% aukšto mūrinis na
mas arti 71-os. Arti parko. 

Skambint — 236-1096 

HELP WANTED — MOTERY! 

REIKALINGA MOTERIS dieno
mis prižiūrėti vaiką — 4 mėn-
sių amž. 3 dienas savaitėje — 
apie 20 vai. Marąuette Pko. apy
linkėj. Skambint 471-1337. 

t M l 
P A R D A V I M U I 

M — » . 

1981 Travel Trailer 
35 FT. PARK MODEL 

Air condkkned. Never used. Luxuri-
ous. Warranteed. Original cost $11,000. 
Mušt seii — unusuai caxumstance& 

TEL. — 736-8034 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENĮ 

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

nimiiiimmiMHiiiiiiiiiiiimmtmiinrm 
!; {vairU} prekių pasirinkimas ne

brangiai U mūsą sandėlio. 
COSMOS PABCELS EXPKESS 

2501 W. 69 S t , CSdcago, BL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuitiimiiiuiiui 

itiiinimmimiumniiminiiiitniiniiimi! 
TELEVIZ IJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 

Pardavimas ir Taisymas, 

M I G L I N A S TV 
2S46 W. 69 St., teL 776-1486 
•tiii i i i i i i i i i i iuiiuiiii i i i i i initiii i iuiiii i i i i it 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street TeL 778-4363 

1&J.PHARMACY 
«MMt >*amfr^rrt>orh»fl**psM gydomos fcfJt M l 

¥sHuoįtmo» stalą, H — H M ir kt, plrka ar nuonott 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

E A L B S T A T X 

Rezidencinis ir Komarcin** Nuosavybes 
Apartrnenfi; • Kondommtumai • Nuomavimas FLORIDA 

REAL B Angele E Kamiene 
ar.Ai.TOH B B O K r B WOTA»T 

TĄ C'T' A T^ p' V0[ ^ 6outevard.*r. 0et«<-*burq fceacH.F-l. M 7 0 6 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiii 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vlzrtaių kortelių naudojimas yra 
rražus paprotys. Biznieriai jas pia-
Ciai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražiai vizi 
įneš korteles. 

VVelI help you make the right movė. 

JEI G A L V O J A T E 
PIRKTI AB PABDUOTI 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putoki Road 

M L _ 707-0600 
Ineependently owned and operated 

iiiiimiiiiimiiiHiuiiiiiiiiiiiiiimimniiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

N a m ų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

1NCOME TAX 
N o t a r i a t a s — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie A v . — 778-2233 
I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l41 . . . . . . . . . . a «, . . . . . . . , . , . 

D Ė M E S I O 

IŠNUOM. 5 kamb. butas 1-me aukšte. 
Brighton Parke. 

Skambint — 737-4135 

| S I G Y K I T E D A B A B 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiniiiNu 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje ga l ima pasirinkti L 
vairių naudiea meno darbų: me
džio, keramikos , drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite į "Draugo" ad
ministraciją U pasižiūrėkite. Ge> 
rasite kai k ą padovanoti saro 
giminėms ar draugama . . 

Kreipkitės J 
traciją visais 

"Draugo" admiais-
panašiais reikalaii. 

DRAUGAS, 
4645 W. SSrd S t r , 

Osrfeagn, OL SOS29 
nniiniiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmi 
niiiiiiiiiiiiiniiiiiMiiniiitiiiiiiiiimtitniii 

M. A. Š I M K U S 
ENCOME TAX S E R V I C E 

NOTART FTTBLIC 
<259 So, Mapiewuod, teL 254-7459 

Taip pat daromi V E R T I M A I , 
GIMINIŲ iškvietimai, pi ldomi 
PILIETTBfiS PRAŠYMAI Ir 

kitokie b lankai . 
iiniiiiiiiiiiHiiiiniiuiiinuiiJuiuiiuuimi 
tlililIilllIHIlIlIMilIflIlIHIHIlllIlUllllllllll 

P L U M B I N G 
Uceoaed, Bovded, Iasvred 

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 pavarde ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 636-2960 
MHii i imi i i i i i i i i i ininiui imiu l lH.. . . .m„ 

iimiiHiiiiimmiimmijiiiiiiiiiiiiiiiimiii 

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

Apdraustai perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

iiiimiiiiiiiimimiiiiiiuiuiuuuiiuiiiiiiii! 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkransto baldus ir 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei 
dimai ir pūna apdrauda. 

TeL — W A 5-8063 

sae —s— 

Telefoną* (6 i V > 0 - 2 4 4 8 . Vakare (fll}) >45-27}6 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Ir kitus krattus 

BTEDZINSKAS, 4656 Aroher A ve, 
CSdeago, m. 30632, teL 927-5683 

MUZIKA ĮŽENGIANTI { 
NEREGĖTUS MIESTUS 

A l g i r d a s Landsbergis 

• 

Novelės. 124 pusi. Išleido ATETTIS 
1979 m. Spaudė LE spaustuvė. 

Kaina su persiuntimu $6S5 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. SSrd SL, 
Ohkago, 1X60636 

Ulinois gyventojai dar prideda 
36 et. valstijos mokesčio. 

"Draugo" adresas: 4545 West 

6Srd S t , Obieago, OL 60620. 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuaJiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiH 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii 

A U S R A 
(Nr. 11) 51-15/55/ 

L I E T U V A 
1978 m. gegužes ir 

1979 m. vasario 

Redagavo ir vardų rodyklę su
darė Jonas Damauskas . Išleido 
Akademinė Skautijos Leidykla 
Cbicagoje 1980 m. 260 pusi. Kai
na su persiuntimu $5.85. 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

Illinois gyventojai dar prideda 30 
et valstijos mokesčio. 

iimiiiiiiiiinufuiniiiiiiiiiiiiiimimiiiiim 

M M • H t M M M M I M I 

Apsimoka skalbtai disn. DRAUGE, 

aes jis plačiausiai skaitomas Sė

tuvių dtaaraitla, gi skelbimų kai-

Popular Lilhuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Juoaapina, Daatoardieae 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
ne vėl patikslino ir pagražino l is 
laidą naujais pamešknai*. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organisa-
ei jose, 

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrfcaa 

4545 W. SSrd S tns t 
CKeago, Illinois 6MS» 

Kaina su persiuntimu $475 

mtnois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokeačiama 

-

Perskaitė "Draugą" duokite 
ji kitiems pasiakaityti. 

http://ar.Ai.TOH


PRISIMINTAS A. A. PROF. VITAS 
MANELIS 

Prieš penkiolika metų staiga 
mirė a.a. dr. Vitas Manelis. Mirė 
darbovietėje, mokslo instrumen
te gamybos įmonės administraci
jos skyriuje, išgyvenęs tik pen
kiasdešimt penkerius metus. 

Velionis buvo gimęs 1910 va
sario 17 d. Miškinėlių k , Šimonių 
valsčiuje Panevėžio apskr. Bai
gęs Rokiškio gimnaziją, įstojo 
į Žemės ūkio akademiją Dotnu
voje studijuoti agronomijos. 1932 
gavo diplomuoto agronomo, o 
1939 m. ir daktaro laipsnį. Ten 
pat pradėjęs dirbti laborantu ir 
dėstytoju o 1941-44 m. pasiekė 
docento ir prorektoriaus pareigų. 

Akademijoje veikė kelios stu
dentu korporacijos, jų tarpe atei
tininkų "Agricola", kurios šūkis 
"Žemę pamilę - saulės ilgėkimės" 
buvo duotas prof. Manelio. Ma
nelis priklausė ir veikė daugelyje 
organizacijų: agronomų, ekono
mistų, profesorių ir k. Ateitinin
kuose veikė nuo Rokiškio gim
nazijos pirmųjų suolų ir ėjo įvai
rias pareigas. Chicagos ateitinin
kai sendraugiai buvo labai akty
vūs, kai jiems pirmininkavo a.a. 

Prof. dr. Vitas Manelis 1910. II. 
— 1965. VIII. 5 

17. 

Manelis. Prof. V. Manelis buvo 
Liet enciklopedijos bendradar
bis. Rašė visuomeninio pobūdžio 
klausimais: Žemės ūkyje, Liet 
aide, Drauge, Lietuvoj ir k Iš
spausdino: Kooperatyvinės pieno 
perdirbimo bendroves Pabalti
jo valstybėse. 2emės ūkio refor
mos gairės. 

1934 vedė agronome Faustiną 
Vilytę. Jiedu išaugino ir išmoks
lino sūnų Juozą, medicinos dak
tarą, žymų chirurgą. 

Pasitraukęs į vakarus, prof. Ma 
nelis įsijungė į Pabaltijo universi
teto Pinneberge prie Hamburgo 
organizavimo ten profesoriavo 
ir buvo lietuvių sekcijos rekto
rium. 

1948 atvykęs į JAV, turėjo lai
mės neilgai griebtis neįpras
to darbo. Jau 1949 pradėjo dirbti 
Chicagos universiteto adminis
tracijos dalyje ir kartu turėjo ge
rą progą pagilinti studijas ir dar 
vieną mokslo laipsnį pasiekti — 
master degree. 1956 gavo gerai 
apmokamą darbą mokslinių ins
trumentų gamybos įmonės admi
nistracijoje Ten ir mirė 1965 rug-
piūčio 5 d. 

Rugpjūčio 3 d. 11 vai. didelis 
būrys artimųjų ir draugų susirin
ko Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se prie velionio kapo, pasimeldė 
padėjo gėlių, kur ant šviesaus 
granito paminklo yra ir užrašas: 
"Žemę pamilęs — Dangaus ilgė
kis". Po to visi skubėjo į De An-
dreas seminarijos bažnyčią,Lemon 
te šv. Mišioms, kurias aukojo 
kun. J. Prunskis. Skaitymus atli
ko dr. P. Kisielius, auką nešė 
Faustina ir sūnus dr. Juozas. Žmo
nių buvo pilnutėlė bažnyčia. Po 
pamaldų buvo vaišės prof. Me
čiais" i r Faustinos Mackevičių so
dyboj, kur buvo vėl progos pla
čiau prisiminti velionį Manelį. 

B. Vitaitis 

Clevetemk) ir Detroito skautai, -ės šv. Mišių metu "Atžalyno" stovykloj, Wasagoj, Kanadoj Nuotr. V. Bacevičiaus 

timorės. Po to sekė vaišės, kurias 
parengė vasarvietės šeimininkė P. 
Chlamauskienė, iškepusi milži
nišką tortą 30 metų paminėti. 

LIETUVIAI 
FLORHX>JE 

SU Petersburg, Fla. 
MYLIMĄ VYRĄ PRISIMINUS 

Emilija Mikalauskienė - Biti-
naitė savo vyro Julijono, buv. šau
lio, "Nemuno" laivo kapitono, 12 
metų atsminimui paaukojo Lietu
vių fondui 100 dol. ir rugp. 10 
užprašė šv. Mišias Šv. Kazimiero 
Misijos Holy Name bažnyčioje. 
Mikalauskienė priklauso "Palan-

gį į Jungtines Tautas New Yor-
ke, kuriame dalyvavo net kelio
lika tūkstančių lietuvių. Į šį žy
gį buvo atvykusių net iš Čika
gos. 

Tam žygiui pasiruošimo būs
tinė buvo Vliko raštinė. Ten 
pastoviai dirbdamas, turėjau 
progos iš arti stebėti keturių 
jaunuolių aistringą tam žygiui 
ruošimąsi ir sėkmingą jo įvyk
dymą. Iš arti pažinau ir tuos 
jaunuolius. Antanas Mažeika 
turėjo savybę vadovauti — mo
kėjo greit ta r t i žodį pasakyti 
svarią mintį ir vykdyti savo 
sumanymus. Todėl tikiu, kad 
Antanas pajėgs išpildyti ir tai, 
kad Amerikos ir Kanados jau
nimas dažnai reikalinga proga 
parodys pasauliui savo meilę gos" jūrų šaulių kuopai, todėl 

kuopos valdyba sukvietė visus šau- j laisvinamai Lietuvai ir drąsiai 

i f » * 
- • 

KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 

TRUMPOS ŽINIOS 

Uršulė Dūdienė buvo palaidota 
rugpiūčio 2 d. iš Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios. Velionė bu
vo ilgametė ALRK Moterų sąjun
gos 5-tos kuopos narė ir šios kuo
pos stipendijos fondo mecenatė. 
Stipendijos fondas buvo įsteigtas 
1974 m. ir pavadintas "Uršulės 
Dūdienės" vardu. Priklausė ir Mo 
terų socialiniam klubui. Turėjo 
su savo vyru duonos kepyklą, ta
čiau prieš keletą metų yra mirę 
pirmas ir antras vyras, o kepykla 
seniai parduota. 

— Rugpiūčio 9 d. gražioje Rei 
nikaičių vasarvietėje prie ežero, o 
taip malonu prie jo būti šią karš
tą ir visus varginančią vasarą, 
Lietuvių meno mėgėjų ratelis su
rengė gegužinę. Gegužinė rengia
ma kiekvienais metais, tai vis lie
tuviškų tradicijų palaikymas. 

— Rugpiūčio 28 d. Worceste-
rio vyskupijos visos mokyklos pra
deda mokslo metus, prisidėdamos 
prie energijos taupymo. Moki
niams bus duodamos ilgesnės žie
mos atostogos. 

— Rugsėjo 7 d, sekmadienį 
Reiniškių vasarvietėje, vadina
moje "Point Rok", įvyks Sv. Ka
zimiero parapijos metinis piknikas 
— gegužinė. Rezervuokime šią 
dieną savo parapijai. Dalyvauki
me patys, pakvieskime ir kitus. 

— Paremkime ir balsuokime už 
lietuvi. Kazys Tagmanas kandida
tuoja i miesto valdžios pareigū
nus. Jam reikalinga mūsų visų pa
rama, o ją suteiksime rugsėjo 16 
d. visi lietuviai vieningai balsuo
dami už K Tagmaną. Jį pažįsta
me beveik visi. Priklauso Sv. Ka
zimiero parapijai. Dešimt metų 
buvo mūsų parapijos Vyskupo 
fondo pirmininkas. Priklauso Lie
tuvos Vyčių 26 kuopai, lietu
vių Labd. draugijai, Lietuvių Pi
liečių klubui ir buvęs keletą 
metų jo pirmininku, 5v. Kazi

mierą parapijos vyrų klubui ir 
kitur: Veikėjas ne tik lietuvių or
ganizacijose, bet ir amerikiečių 
tarpe. Verkius kultūrinėje, reli
ginėje ir politinėje srityse Wor-
cesterio miesto gyventojų tarpe. 
Rugsėjo 16 d. įvyksta pirminiai 
balsavimai. Lietuviai pabalsuokim 
už K. Tagmaną. 

J. M. 

liūs ir organizuotai dalyvavo Mi 
šiose. Apie pamaldas buvo pra
nešta ir per lietuvišką radiją, bu
vo kviečiami visi lietuviai. Sau
liai pamaldose dalyvavo unifor
muoti ir į bažnyčią įėjo rikiuotė
je. Mišių auką nešė Mikalauskie
nė su sūnum Vidmantu. Solo po
ra giesmių pagiedojo muzikas Ma
teika. 

Po pamaldų visi susirinko Mi
kalauskienės namuose, kur šaulės 
paruošė pietus. Kunigas Jonas Ga-
siūnas sukalbėjo maldą ir, šeimi
ninkės prašomas, pašventino na
mus. Pietų metu kunigas Gasiū-
nas pasakė puikią kalbą, prisi
mindamas Mikalauskienės brolį 
kunigą Pranciškų Bikiną, kuris 
iškentėjęs Sibirą, grįžęs į Lietuvą 
pasimirė. Sv. Kazimiero Misijos 

pakels ne tik balsą, bet ir kumš
tį prieš rusus Lietuvos okupan
tus. 

Tokie žygiai padės lietuvių 
jaunimui susigaudyti, kad tik
roji kova Lietuvai laisvinti turi 

didesnės reikšmės masiniai 
prieš okupantą žygiai, o ne ma
lonūs šypsniai Vilniuje esan
čiai užsienio lietuvius mulkinti 
draugijai, už dyką ten nuvykus. 
Ir Mažeika savo pasikalbėjime 
su J. Kj. sako, kad iš Los An
geles į San Francisco galėjo at
vykti ne vienas, bet trys auto
busai. Deja, nemaža jau yra 
apmulkintų. 

Juozas Audėnas 
So. Ozone Park, N.Y., 

1960.Vm.16. 
P. S. Antano tėvas Petras 

Mažeika į Ameriką atvyko 1925, 
vedė čia gimusią lietuvaitę ir iš
augino du sūnus ir dvi dukteris. 
Jie visi nelankę nei šeštadieni
nės mokyklos, kalba gražiai lie
tuviškai. Jų tėvai yra žymūs 
vyčių veikėjai. J . A. 

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 22 d. 
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VALIO J A U N Y S T E I ! I 
Los Angele* LB Jaunimo Ansamblio = 

"SPINDULYS" choras — 80 dainininkų | 

Ei, Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur tas šal- f 
tinėlis. Kūneliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk § 
mergele. Tėvynės maršas, Kad aš jojau Šiandien mūsų § 
šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau | 
vakar. Plaukia sau laivelis. Per tamsią naktelę ir kitos | 
populiarios Liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom
pozitorių. 

Diriguoja: Mokytoja Ona fUzutieoė ir komp. Bronius 
Budriūnas. 

Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė ir Ona 
Barauskienė. 

SgnaiiViTiiTOnm Raimundas Mickus. Fleitistė Kristina 
Mickutė. Akordeonistas Rimas Poiikaitis Į 

Plokštelę išleido Los Angeles LB Jaunimo ansamblis | 
= "SPINDULYS". Kaina su persiuntimu $835. Užsakymus r 
1 siusti: DRAUGAS, ĄSAS W. 6Srd 8t.t Chioago, IL 606Ž9. f 
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Ar gero žmogaus pagyrimas 
ar blogo peikimas — yra tas 
pats. 

Ciceronas 

Kennebunkport, Me, 
EL. VASYIIŪNIENfcS 

PASKAITA 

EI. Vasyliūnienė skaitė paskai
tą Kennebunkport vasarvietėje te
ma „Kaip pažinti žmogų". Paskai
ta buvo diskusinė. Susidomėjimas 
buvo didelis. 

SONATŲ VAKARAS 
Iz. ir Vyt. Vasyliūnai išpildė so

natų vakaro programą Kenne
bunkport, Me. pranciškonų va
sarvietėje. Programoje buvo Mo-
zarto, Gaižausko ir vVolf-Ferrari 
veikalai. Dėmesio susilaukė Gai
žausko sonata, moderniška, pilna 
liaudies motyvų ir ritmo. 

VĖŽIŲ VAKARAS 
Rugp. 7 dieną vasarvietėje bu

vo vėžių vakaras. Vakarą suruo
šė Stakčiai ir Buiviai. Dalyvavo 
beveik visi vasarotojai. Nuotaika 
buvo linksma 

VASAROTOJŲ CHORO 
KONCERTAS 

Rugp. 5 dieną Kennebunkport 
pranciškonų vasarvietėje įvyko 
vasarotojų choro koncertas ir va
sarvietės 30 metų paminėjimas. 
Choras yra sudaromas tik vie
nam koncertui, jo dalyviai yra 
suvažiavę iš įvairių vietovių dai
nininkai. Ši tradicija yra tęsiama 
jau daug metų. Chorą paruošė 
ir jam dirigavo Iz Vasyliūnas, 
akomponavo Vyt. Vasyliūnas. 
Padainavo 21 dainą. Solistais 
buvo Bronė Stravinskienė iš Chi
cagos ir Igoris Kučiauskas iš Bal-

A. f A. KAZIUI GRINAI 
m i r u s , 

jo sūnums ANTANUI ir JUOZUI su ŠEIMOMIS bei ar
timiesiems skausmo ir liūdesio valandoje reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

JUOZAS AUGUSTINAVICIUS, 
DUKTERYS BIRUTĖ ir EGLĖ 

su ŠEIMOMIS 

klebonas Kęstutis Butkus papa
sakojo apie Julijoną Mikalauską. 
Jį asmeniškai pažinojo. Kuopos 
pi rm. J. Kalpokas padėkojo šau
lėms už paruošimą pietų ir vi
siems dalyvarvusiems bažnyčioje. 

Papietavus buvo padaryta rink
liava, iš kurios M. Mikalauskienė 
po 10 dol. paskyrė: radijo valan-

ėlei, "Draugui" ir kitam lietu
viškam laikraščiui. J. K-

L A I Š K A S 
SVEIKINU 

DEMONSTRANTUS 

Sveikinu Antaną Mažeiką už 
suorganizavimą demonstracijos 
prieš Sovietinės Rusijos konsu
latą San Francisko mieste. 
(Draugas, 1980 m. rugp. 12 d.). 

Antanui tai ne pirmiena. Jis, 
dar jaunas studentas, vadovavo 
New Yorke 4-rių jaunuolių gru
pei (A. Budreckis. Miklovas ir 
R Kezys) 1965 metais su
organizavusiai įspūdingą 2y 

MARIJA ANDRIJAUSKAS 
VURKSATFE 

Gyveno Chicago, Hlinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė rugpiūčio 20 d., 1980 m., 12:10 v. popiet, sulaukus 80 m. 
Gimė Lietuvoje, Sakių apskr., Slavikų parap., Aukštosios kai

me. Amerikoje išgyveno 59 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime krikšto sūnus Juozas Liepinaitis 

su šeima Michigane, giminės Yurgaičių šeima, Shisler šeima, Jonas 
Markevičius su šeima Kalifornijoje, ir Juozas Malkevičius. Lietu
voje brolis Petras Yurkšas, brolienė Anelė ir jų šeima ir kitų mirusių 
brolių šeimos, kiti gimines, draugai ir pažystami. 

Priklausė Dariaus-Girėno Am. Legion Post 271 Auxiliary, Am. 
Liet. Piliečių Pašalpos kl., Chicagos Liet. suvalkiečių dr-jai. Upytės 
Draugiškam kl., Marąuette Parko Namų Sav. Org., Sakių Apskr. kl.. 
Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros kl. ir Žagarės klubui. 

Kūnas pašarvotas Maieikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western 
Ave. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpiūčio 23 dieną. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Svč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, k u r " j - t./. " gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Krikšto sūnus ir kiti gimines. 
Laidot. direkt. Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans, Tel. 736-8600. 

Mirus 

A. \ A. Sauliui Vytautui Zauniui, 
jo motiną VINCĘ JONUSKAITĘ - ZAUNIENĘ, ASS Gar
bės narę, ir kitus velionio artimuosius nuoširdžiai užjau
čia ir kartu liūdi 

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
LOS ANGELES SKYRIUS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

n* 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SUNŪS 

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

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS i k* 
3307 SO. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

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

H028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL Te!. 974-4410 

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

JURGIS F. RU0MIN 
3319 SO. L ITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

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

144ft 

VASAITIS -
Wth Ave.. CICERO. ILL. 

BUTKUS 
Tel. OLympic 2-1003 

http://1960.Vm.16
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x j "Draugo" gegužinę rugp. 
24 d. pageidaujama atsivežti 
kėdžių, nes esamų kėdžių gali 
neužtekti. Įvairių skanių valgių 
bus pakankamai . Taigi nėra rei
kalo atsivežti savo maisto ir 
gėrimo. 

x Cbicagos lenkai ruošia ma
sines demonstracijas, kurių tiks
las paremti streikuojančius Len
kijos darbininkus. Jos įvygs ry
to j , šeštadieni, 12 vai. Civic cen
tre . Lenkų organizacijos kvie
čia dalyvauti i r lietuvius. 

DRAUGAS, penlcta'dienis, 1980 m. rugpiučio mėn. 22 d. 

x Knyga "Telšių vyskupija", 
parašyta Br. Kviklio ir išleista 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Į 5 
leidyklos, j au -atspausdinta ir 
pasiekė "Draugą". Gražiai at
likti spaudos darbai, 1184 ilius
tracijos, knyga dailiai įrišta. 
Gaunama ir "Drauge". 1 egz. 
kaina 20 dolerių, persiuntimo 
paštu išlaidoms reikia pridėti 
1.50 dol. Ulinois valstijos gy
ventojai dar prašomi pridėti 
1,20 dol. mokesčių. 

x Jadvyga Dočkienė tr Eleo
nora Radvilienė organizuoja 
"Draugo" gegužinei talką iš Ci
cero ponių, ruošia namie mais
tą ir daug kitų darbų atlieka. 
Jos dirbs "Draugo" gegužinėje 
rugp. 24 d. Tikimės, kad gegu
žinė turės pasisekimą. 

X Ona ir Stasys Piešai, su
silauks dvidešimt a r daugiau 
anūkų, žentų ir marčių ateinan
tį sekmadienį, Visų Šventų pa
rapijos bažnyčioje, San Pierre, 
Ind., kur dešimtą valandą ry
to bus laikomos šv. Mišios jų 
intencija, minint 54 metų vedy
bų sukaktį. Stasys Pieža bus 
tą savaitę atšventęs 75 metų j Prenumeratą ir atsiuntė Garbės 

prenumeratos mokestį. Esame 
labai dėkingi. 

x Jonas Gaižutis, Cbicagos 
ramovėnų skyriaus pirminin-

1 kas, mums rašo: "Jūsų darbas 
sunkus ir nedėkingas, bet labai 
reikalingas ir svarbus. J i s rei
kalingas tūkstantinės paramos, 

I bet daktarai, vaistai ir ligoninės 
surenka kuklias pensininkų pa
jamas ir beveik nieko nelie
ka..." Vis dėlto jis atnaujino 

aiiiiiHinnHiniiiiiiniiniHHiminimuiinniiminiiuimuiuiiiiiiiiHiimiHiiiHmiuis 

DRAUGO" GEGUŽINĖ " I 

I ruošiama rugpiūčio 24 d. prie "Draugo" patalpų, § 

Bus skanių lietuviškų valgių. = 

Automobiliams pastatyti vieta įvažiavus iš | 
63-čios gatvės prie spaustuvės. | 

I Kviečiame atsilankyti "Draugo" skaitytojus ir | 
f lietuviškos spaudos rėmėjus. § 
ItiiiiniiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiHHiiituiiniiimitiiiiiiifiiiiiiiiHiiiiiuiiiiiiiiiii 

SANTAROS - ŠVIESOS 
SUVAŽIAVIMAS 

gimimo sukaktį . Po pensijos 
metų Cbicago American laik
raštyje Piežai persikėlė pilnai 

Audiencijoje klevelandietė Regina Soarskienė kalbasi su popiežiumi, o Irena Venclovienė prašo pasimelsti už Lie
tuvą. Iš Clevelando L. Lietuviams ekskursijoje dalyvavo Adolfas ir Erna Lužai, Eugenija Mažonienė, Lionginą 
Nagevičienė, Regina Snarskienė ir Irena Venclovienė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
IŠ CfflCAGOS RAMOVĖNŲ 

VEIKLOS 

x 
gyventi prie seniai tur imo ūkioj įvyko rugpiūčio 17 d., Šaulių 

Baigiasi vasara, baigiasi ir 
Tauragės klubo gegužine ; a t o s t o g ų m e t a s ^ ^ m e t a S ) 

San Pierre, Ind. Vaikai su šei 
mom Bernadeta iš Nepononset, 
BĮ., Joana iš Hazel Crest, 111., 

namuose. Klubo pirm. Jonas 
Zinkus, pradėdamas gegužinę, 
visus nuoširdžiai pasveikino ir 

Tomas iš Arnold, Pa., ir Jonas j padėkojo už atvykimą. Ona Se 
iš Chicagos a tveš 15 anūkų, j bestijonienė, Elena Venslovienė 
Vėliau privažiuos kitos giminės 
ir pažįstamieji iš Chicagos ir 
toliau. 

x Išvyka į Friendship Gar-
dens — prie Prezidentu pa
minklo įvyks rugpiūčio 31 d., 
sekmadienį. Vyksime autobusu. 
Praleisime visą dieną gamtoje. 
Bendri pietūs "Gintaro" vasar
vietėje. Autobusas išeina 9:30 
vai. ry to nuo Marąuette Parko 
bažnyčios. Dėl platesnių infor
macijų prašome skambinti K. 
Leonaitienel tel . 778-0333 arba 
K. Leknickui — 778-4474. Pra
šome registruokitės iki rugpiū
čio 27 d. Išvyką globoja Biru-
tininkės ir Ramovėnai. Nariai 
ir svečiai prašomi dalyvauti. 

(pr.) 

X NTJO RYTO Dvi VĖLY
VOS NAKTIES "Mardi Gras" 
laivas pilnas gyvenimo. Norin
t iems y r a : sportas, baseinas, 
parduotuvės, filmai, 2 naktiniai 
klubai... Kiekvienas vakaras 
linksmas ir įdomus! Rengia 
P L B ir Gydytojų Sąjunga. Re
gistracija iki rugsėjo 15 d. In
formacija : American Travel 
Service Bureau, 9727 So. West-
ern Avenue, Chieago, m . 60643. 

(sk.) 

x Venecueios Lietuviu drau
gija rengia gegužinę rugp. 31 
d., sekmadienį. Vyčių salėje. 
Pradžia 12 vai. Gros šaunus or
kestras. Bus duodami pietūs. 
Bus laimės šulinys. Įėjimo au
ka 1 dol. (pr.) 

x Mykolas Dranga apie "Tie
sos ir laisvės santykį" kalbės 
Santaros - Šviesos suvažiavime 
rugsėjo 4-7 d. Tabor Farmoje, 
Sodus, Mich. (pr.) 

X Kviečiame visus Ketnvius 
praleisti gražią dieną Lemonto 
LB rudens gegužinėje, rugsėjo 
7 dieną, Umbrasų ūkyje, 103 
gatvė ir Lemont Road. Cia pro
ga susitikti su senais draugais, 
ir praleisti nuotaikingą dieną 
gamtoje. Vyks laimės šulinys, 
puiki virtuvė, gausus baras, i r 
vaikams bus pravesti įdomūs 
žaidimai. Vyresnieji turės pro
gos pasireikšti tinklinio varžy
bose, (pr.) 

ir E. Cecevičienė vaišino svečius 
skaniausiais valgiais. Balys Se-
bestijonas ir Pe t ras Venslovas 
pravedė dovanų paskirstymą. 
Bruno Mateils su talkininkais 
aptarnavo barą. Knoll, orkes
t ras linksmino svečius. 

kada visoks organizacinis gy
venimas pagyvėja ir įvairūs mi
nėjimai i r paminėjimai artėja 
ir vejas vienas už kitą svarbes
ni. Todėl Chicagos Ramovės 
skyriaus v-ba iš anksto ruošia
si sutikti įvykius tinkamai pa
siruošus. 

Tam tikslui skyriaus v-ba 
drauge su Birutininkių valdyba 
posėdžiavo rugpiūčio 8 dieną 
kuriame buvo aptarti klausimai 
bemaž liečia tiek ramovėnus, 
tiek birutininkes. Rūpimi klau
simai t a i : artėjanti Kariuome
nės šventė, "Kario" žurnalo lė
šų sukėlimo klausimas, na, ir 
tradicinė išvyka prie prezidentų 
eglučių į International Frend-

ship Garden, kuri buvo numa
ty ta liepos mėn., bet dėl nenu
matytų kliūčių negalėjo įvykti. 
Šį kartą išvyka numatyta rug
piūčio 31 dieną, kurion nu
matyta kviesti šaulius, kūrė
jus savanorius ir Moterų fede
raciją. Posėdyje nu ta r ta sam
dyti autobusą, tikslas duoti ga
limybę išvykoje dalyvauti ir 
tiems asmenims, kurie netur i 
savų priemonių išvykoje daly
vauti. 

Dėl Kariuomenės šventės 
pirm. J. Gaižutis pranešė, kad 
šventė numatyta lapkričio 23 
dieną. Pamaldos J. C. koplyčio
je, iškilmės prie L. K. paminklo. 
Iškilmingi pietūs su programa 
Tautiniuose namuose. "Kar io" 
žurnalo leidimo išlaidoms pa
dengti sukelti, bus tar iamasi su 
broliais šauliais. Kj . 

IS ARTI IR TOLI 
A. VALSTYBĖSE 

x Rūta Garūnaitė, dr. Onos 
ir dr. Albino Garūnų vyresnioji 

— Viktorija Jogaitė, Eugeni
jos ir Prano duktė, 1979 metų 
pavasarį sėkmingai baigusi Wit 
tenbergo universitetą atrankos 
keliu buvo priimta į Harvardo 
medicinos mokyklos Rentgeno 
Terafijos skyrių. šią vasarą 
sėkmingai baigė dvylikos mėne
sių kursą ir išlaikiusi American 

duktė, baigusi Marijos Aukštes-, R e g i s t r y o f j ^ a ^ T e c h n o . 
niąją mokyklą, per trejus ^ logiste egzaminus pasirašė dar-
tus baigė šv. Ksavero k o l e g i - : ^ g u t a r t į m H a r w a r d o m f i d i . 
ją, gaudama bakalaureato laips- I cinas mokyklos bgoninėmis. Lie 

uni-

ir laikraščius. Baigus studijas, 
jei sąlygos susidarys, planuoja 
įsijungti ir į lietuvišką veikią. 

AUSTRALIJOJE 
— Australijoj y r a keturios 

lietuvių radijo valandėlės: Ade
laidėj šeštadienis nuo 9 vai. ry
to, Canberroj ketvirtadieniais 
nuo 7:30 vai. vakaro, Melbour-
nėj sekmadieniais nuo 11 v a i 
ryto ir pirmadieniais nuo 6:30 
10-11 vai. prieš piet. 

— Australijos lietuvių fondo 

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJA 
ATOSTOGAUJA 

Chicagos Suvalkiečių draugi
ja pusmetinį susirinkimą turėjo 
birželio pabaigoj Vyčių salėje. 
Vadovavo pirm. L. Vasilevas. 
Pranešė, kad mirė Marija Zol-
pienė, ir visų atsistojimu buvo 
pagerbta. Šeimai pareikšta gi
li užuojauta. Nutarimų rašti
ninkas E Strungys perskaitė 
protokolą. Į draugiją įsirašė 
t rys nauji nariai: FJizebeth 
Griygel, Antanas Abraitis, Kle
mensas Čižauskas. Buvo praneš
ta, kad pavasarinis parengimas 
gerai pavyko. Padėkota spau
dai ir S. Barkus radijui, kurie 
jį garsino. Buvo pasveikinti Jo
nai, Petrai, Povilai 

Draugijos pikniką? bus rug
sėjo 14, sekmadienį, Vyčių sa
lėje. Kitas susirinkimas numa
tytas spalio 24 d. 6 vai. v. taip 
pat Vyčių salėje. 

Ona Švirmickas 

27-sis Santaros - Šviesos suva-i 
žkvimas įvyksta rugsėjo 4-7 die
nomis Tabor Farmoje, Sodus, 
Mich. 

PROGRAMA 

Ketvirtadienis, rugsėjo 4 d. 2. 
vai. Vytautas Kavolis "Pradžios 
ir pabaigos". Romas Misiūnas, 
"Pabaltijo valstybių priklausomy
bės periodo (lyginimo problemos". 
8 vai. Bronius Vaškelis — "Ke
liai ir keleliai į lietuviu teatro 
Amerikoje istoriją". 

Penktadienis, rugsėjo 5 A 10 
vai. Mykolas Dranga — "Tiesos 
ir laisvės santykis". Santaros -
Šviesos Federacijos ir AM ir M. 
Leidinių Fondo organizaciniai 
posėdžiai. 2 vai. Leonardas Geru
laitis — "Raštas ir spauda Lietu
vos Didžiojoje kunigaikštijoje". 

Romas Misiūnas, Romas Sa-
kodolskis, Rimvydas Šilbajoris ir 
kt, "Pokalbis apie lietuviu ir uk
rainiečių studijų centrus Ameri
koje". 8 vai. Viktoras Vizgirda, 
"Modernizmo ir primityvizmo 
pradai lietuvių dailėje". 

Šeštadienis, rugsėjo 6 d. 10 v a i 
bis apie Ąžuoliuko chorą ir Lie
tuvos muzikinį gyvenimą". 2 vai. 
Liubomir Hajdo, "Lietuva ukrai-
niečiŲ akimis". 

Jurgis Blėkaitis, Bronius Vaš
kelis ir Tomas Venclova, "Lietu
viai poetai svetimoje aplinkoje: 
Donelaitis, Baltrušaitis, Radaus
kas". 8 vai. Daugiakalbė poezija: 
Tomas Venclova ir Al. Žolynas. 
Dariaus Lapinsko "Tolminkie
mio kantata" pianinui, mezzo-
sopranui ir smuikui: Laima La
pinskienė, Darius Lapinskas, Aras 
Lapinskas. "Grėsminga poezija": 
Julius Lintakas, Liūtas Moc-
kūnas, Rimas Vėžys. 

Sekmadienis, rugsėjo 7d. 10 
vai. Violeta Kelertienė — "Mo
terų proza ir moterys prozoje 
1890-1937". Suvažiavimo metu 
— Lino Katino akvarelių paroda. 
Norintieji daflyvauti kviečiami re 
gistruotis iš anksto: Suvažiavimo 
rengimo 'komisija, c-o Mr. V. A-
damkus, Tabor Farm, Sodus, 
Mich. (Tel . : 616 — 925-6404). 

CHICAGOS ZENUOS -

nį iš biologijos. Dabar tęs **[**!* patekę j Harwardo . 
dijas Illinois Technologijos in-j v e r g i t e t o ] i g o n i n ė g RaAgeDO te_ 
stitute (I1T>. siekdama rnagis-; „ ^ n u s t e m b a f k a i j a u n 
tro laipsnio iš Enviroment En- f e s i o n a l ė u ž k a l b i n a A v i š k a i . 

I Viktorija laisvai kalba lietuviš
kai, skaito lietuviškas knygas x Vytautas K. Peteris, gyv.i 

6319 S. Francisco, Saint Xavier 
kolegijoje. Chicagoje, gavo ba-
kalauratą (bachelor of arts) iš 
istorijos. Peteris 1976 buvo pa
rinktas atstovauti kolegijai vie
noje aukštųjų mokyklų konfe
rencijoje St. Louis, Mo. 

X A. Kremeris, Paios Hts.. 
UI., maloniu laiškeliu padėkojo 
už "Draugo" laimėjimų knyge
les ir atsiuntė 15 dolerių auką. 
Labai ačiū. 

x Kun, Leonas Zaremba, Lie
tuvių jėzuitų provinciolas, šios 
vasaros metu nuoširdžiai talki
no Dievo Motinos Nuolatinės 
pagalbos parapijos kunigams 
Clevelande. juos pavaduodamas 
atostogų metu. Šiomis dienomis 
jis vėl sugrįžo j Chicagą. 

x Lietuviai respublikonai ren

tų radijų buvimą ir veiklą, da
bar žinos. Surašyti ir visi ten 
dirbą lietuviai, kokias jie pa-1 

reigas eina. Netikėtai ir neat
sargiai išreklamavo išeivių veik
lą. 

— Vilniaus Akademinio dra
mos teatro aktorė Lidija Kup
stai tė-Drobnienė (g. 1920) ap
dovanota sovietiniu "Tautų 
draugystės" ordinu. 

— Kukliai paminėta žymaus 
literatūros vertėjo Prano Povi-

metinis narių susirinkimas bus laičio (1900—1958) 80 metų gi-
rugsėjo 14, sekmadienį, Mel-imimo sukaktis. Mokęsis Vilka-
bourno Lietuvių namuose. A L F • viskyje, Vilniuje, Voroneže, Ma-
nariu gali būti kiekvienas lietu- Į rijampolėje, karo mokykloje ir 
vis, įmokėjęs 25 dol. 
mokesčio. 

MOKESČIAI 
PRIEMIESČIUOSE 

Cbicagos priemiesčiuose, ku
rių Cook apskrity yra apie 30, 
vietiniai mokesčiai pakilo maž
daug 11.2%, bet tik maždaug 
pusėje priemiesčių toks pakili
mas. Penkiolikoje priemiesčių 
švietimo mokesčiai pakilo 2.6%. 
Chicagoje švietimo mokesčių ki
limas didesnis. 

NORI PERDAUG 
O'Haro aerodromo kontrolie

rių darbo sulėtinimą ir lėktuvų 
judėjimo trukdymą Federalinė 
aviacijos administracija pavadi
no sąmokslu. Kontrolieriai už 
1979 m. tarnybą gavo kiekvie
nas nuo 33,252 iki 43,878 dol. 
metams. Dabar jie nori, kad 
būtų pridedamas bonas 7,500 
dol. kiekvienam, ir tai taip, kad 
nereikėtų už tai mokėti mokes
čių. 

gia įdomy pikniką visiems, bro-
x Cicero M«ffiotojų-žu\-au- j lių Skripkų sodybos soduose šį 

tojų khjhas rpneia mr-tinj pikni- ! sekmadienį, rugp. 24 d. {domi 
ką rugpiūčio 24 d., sekmadienį, Į programa, maistas ir atgaiva 

X Stasė Semėnienė suorgani
zavo gegužinei talką iš Mar
ąuette Parko ponių, kurios 
dirbs gegužinėje, patarnauda-
mos prie maisto ir vaišių. Lau
kiama svečių ir iš toliau. Kvie
čiame visus pasimatymui su 
draugais ir pažįstamais rugp. 
24 d. prie "Draugo" patalpų. 

x I rena Kriaučeliūnienė, Jau 
nimo centro valdybos pirminin
kė, aukoja daug laiko Jaunimo 
centro patalpų sutvarkymui ir 
administravimui. I. Kriauceuū-
nienė Jaunimo centro dienos 
akademijoje supažindins atsi
lankiusius su administracijos 
pasikeitimais ir Jaunimo cent
re padarytais pagerinimais. 

x V. Vaitkevičienė, vaikų li
teratūros autorė, paruošė spau
dai knygą "Pasakų pasaulis", 
kurią išleis JAV LB Švietimo 
taryba. 

0KUP. LIETUVOJE 
— "Tiesa" rugpiūčio 6 d. įdė

jo ilgą "Laisvės" ir "Laisvosios 
Europos" radijų aprašymą. 2i-

metinio j Kauno universitete, dalyvavęs 
nepriklausomybės kovose, P . 
Povilaitis, išmokęs svetimų kal
bų, tapo vienu geriausių pasau
linės literatūros vertėjų į lietu
vių kalbą. J is išvertė V. Hugo 
Vargdienius, A. Daudet Laiškus 

noma, juos iškoneveikė paskuti- į iš malūno, Taraskono Tartarė-
niais žodžiais. Jei kas Lietuvoj! ną Alpėse, F . Dostojevskio Idio-
nežinojo arba mažai žinojo apie;tą, L. Tolstojaus Anną Kareni-

x Mokyt. D. TamuBonytė pa-
magiko Į ruošė vadovėlį "Lietuviais no

rime ir būt", kurį peržiūrėjusi 
Southwest Highway, j komisija rekomendavo JAV l i e 

12 vai. Vieta — Vi mylios į i pavėsingoje gamtoje, 
šiaurę nuo 173-So kelio ir Deep ' išdaigos ir t. t. Nesigailėsite 
Lake Road kryžkelės prie A n- į Važiuoti 
tioch, DL Visi gamtos mylėto-Į 143-čia g-vė į vakarus iki Creme j tuvių bendruomenės Švietimo 
jai kviečiami dalyvauti. (pr . ) lRoad, \Vill County. (pr.) I tarybai ii išleisti. 

ną, Šolochovo Tykųjį Doną, A. 
Čechovo noveles, M. Barrės So
dą prie Oronto, A. Munthe San 
Michele knygą ir daug kitų vei
kalų. 

— "Antano Sniečkaus" laivo 
kapitonas Vytautas Paulauskas 
Leningrado aukštojoje jūrų mo
kykloje apgynė disetaciją tech
nikos mokslų kandidatų laips
niui gauti. Jo tema: Eksperi
mentinis skaičiavimo metodas 
laivo cirkuliacijai nustatyt i . 

TARĖSI SU NEGRAIS 
Negrų vadai tarėsi su Teisin

gumo depar tamento atstovais. 
Negrai nusiskundė vadinamu 
policijos brutalumu ir rasine 
neapykanta Chicagoje. Tarėsi, 
kaip laikytis, kad Chicagoje ne
prasiveržtų tokios riaušės, kaip 
Miami buvo. 

BAKTERIJOS E 2 E R E 
Foster gatvės paplūdimys ant 

radienį buvo uždarytas, nes ten 
atsirado perdaug bakterijų. Šie
met keletas Chicagos paplūdi
mių buvo uždaryta. 

SUDEGĖ 2 MERGYTES 
Mt. Sinai ligoninėje mirė dvi 

mergytės : Donnise Bowie, 10 
m., ir jos pusseserė Colette 
Hodge, 9 m. Jos buvo sunkiai 
paliestos, kai kilo gaisras name 
1819 S. Kedzie, Chicagoje. Gais
ras kilo miegamajame. Jos pa
telefonavo seneliui, kuris joms 
liepė bėgti . Kol senelis prie jų 
atskubėjo du jaunuoliai išdaužė 
miegamojo langus ir mergaites 
ištraukė, bet jos mirė gaisro 
garų užtroškintos. 

TRŪKSTA SKIEPŲ 
Daug šunų nugaišta dėl lim

pamos virusų ligos. Juos būtų 
galima išgelbėti skiepijant, ta
čiau skiepus gamina tik viena 
Biologics Corp. laboratorija 
Omahoje. Trūksta tų skiepų ir 
Chicagoje. 

KELIONE LAIVU PO KARIBŲ JŪROS SALAS 
GRUODŽIO MEN. T-tf DIENA — I SAVAITĘ 

Lulio Lietuvių 

Dr. Algis ir Jūratė Norvilai su savo prieaugliu ateitininke sendraugių sto
vykloje iš 5c: Venta. Kovas ir Aras. Nuotr. V. Rimšelio 

Rengia Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir F 
Gydytojų Sąjunga. 

Aplankys: Nassau, San Juan. S t Thomas. 
Pasidžiaugksite saulute žiemos metu, atsipalaiduosite nuo 

pilkos kasdienybės, turės i t neužmirš tamas atostogas! 
Skubėkite registruotis — vietų skaičius r ibotas! ! ! 
Užsiregistravę iki LIEPOS MEN. 1 dienos turės geresni 

patogesnių kambarių pasirinkimą.. 

Dėl kainų ir kitų informacijų kreipki tės į : 

AMERJCMI TRAYtt SERVICE BUREAU 
9727 South Wtsttni Avenue 

Chicago, IL 60643 Tel. (312) 238-9787 
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