
* £ S S 
r . . . • 

" ~ 

E ^ ^ L S 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST «3rd STREET • CHICAGO, LLLJNOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 

Y* . UOOV ŠEŠTADIENIS — SATURDAY, RUGPIŪTIS — AUGUST 23, 1980 Nr. 198 

LKI KROMIKA RR. 42 

SOVIETINĖJE MOKYKLOJE 
Lukšiai (Sakių raj.). 1978 m. 

Lukšių vidurinėje mokykloje VIII 
kl. mokinė Alytaitė Birutė be tė
vu žinios buvo įrašyta į komjau
nimą. Šakiu rajoniniame laikraš
tyje (1978.V.13) net buvo at
spausdinta žinutė, kurioje džiau
giamasi, kad neveltui dirbta, — 
įtikinta net mergaitės mama. Aly-
tienė nuėjo pas dukros auklėtoją 
Adomaitienę ir išpyškino: „Mes 
esame tikintys ir mūsų tikėjimas 
draudžia priklausyti bedieviš
koms organizacijoms". Auklėtoja 
įtikinėjo, kad komjaunimas mer
gaitei nieko blogo nepadarysiąs, 
bet motina nenusileido: „Jūs no
rite, kad tėvai vaikus tik augintų, 
p1 autu nešvarius jų drabužius, pa-
dengi-ji visas mokslo išlaidas ir 
kad vaikas būtu ne tėvų auklėja 
mas, o mokyklos ar valstybės. To 
nebusi Prašau patvarkyti, kad 
mano dukra niekada nebūtų bu
vusi komjaunuolė. 

Po šio pokalbio Alytienė su 
dukra nuvažiavo į šakių rajono 
komjaunimo komitetą ir išreika
lavo, kad jos dukra būtų iš
braukta iš komjaunimo, o doku
mentai būtų sutvarkyti taip, kad 
būtų aišku, jog ji niekada nebu
vo komjaunuolė. 

Už savo drąsą Alytienė nuken
tėjo. Ji dirbo Lukšių vidurinėje 
mokykloje šeimininke. Mokyklos 
vadovybė sudarė tokias sąlygas, 
kad Alytienė buvo priversta sa
vo darbą palikti. 

Prienai. Prienų raj. Švietimo 
skyrius atsiuntė Prienų tėvams 
atsakymą į jų skundą dėl tikin
čiųjų moksleivių persekiojimo 
Prienų 2-je vkL mokykloje. Tarp 
kita ko atsakyme rašoma: 

„Svarbią reikšmę, įgyvendi

nant visišką sąžinės laisvę, turi 
tarybinės Konstitucijos garan
tuota ateistinių įsitikinimų ir jų 
propagavimo laisvė. Mokslinio 
ateizmo idėjų skleidimas yra vie
na iš pagrindinių tarybinės mo
kyklos uždavinių. Mokykloje mo
kiniai nėra tardomi apie jų tikė
jimą, tuo klausimu su mokiniaisĮ 
pravedami pokalbiai, disputai 
Mokiniai prievarta neverčiamii 
piešti ateistinius piešinius. Tarpi 
pat nenustatyta, kad užklasinio) 
ir užmokyklinio auklėjimo dar
bo organizatorius S. Kuras su mo-j 
kiniais grubiai elgtųsi vadintųj 
juos šiurkščiais žodžiais" (Plg 
tikinčiųjų tėvų skundą „LKBj 
Kronika", Nr. 41.) 

Pašilė. 1979 m. gruodžio 1 d. 
šešių vaikų motina Julija Nau-I 
sėdienė grįžo iš ligoninės. Kelyje! 
ją sustabdė dvi Pašilės mokytojos 
— 'Pocienė ir Aranauskienė h 
pradėjo moralizuoti, kodėl josi 
sūnus Juozas, IX kl. mokinys, ei-l 
nąs patarnauti Mišioms. Uoli! 
partijos tarnaitė Aranauskienė) 
kalbėjo: 

— Nausėdiene, pažiūrėk, į ką 
panašus tavo vaikas! Stovi prie 
altoriaus kamža apsivilkęs, o se
nis zakristijonas yra jo draugas. 
Kokią gėdą jis daro tarybiniam 
jaunimui. Namuose šventų pa
veikslų prikabinėta, ant stalo 
tarp knygų kryžius maišos. Kaip 
mums negera, kad tokį vaizdą 
matome pas savo mokinius. 

— Mano vaikai ne vagys ir ne 
girtuokliai, ir aš nedrausiu jiems 
susitikinėti nei su klebonu, nei 
su zakristijonu. — Niekinamai 
moteris apsiverkė ir nieko dau
giau neatsakė. 

(Bus daugiau) 

Gdansko laivų dirbtuves vartai papuošti gėlėmis ir popiežiaus Jono Pauliaus 
II-jo portretu. Darbininkai jau 8 dienos laiko užėmę didžiules Lenino vardo 
dirbtuves, reikalaudami nepriklausomų darbo unijų ir spaudos laisvės. 

STREIKAI LENKIJOJ 
Valdžia priima ekonominius reikalavimus 

Gdanskas. — Lenkijos valsty-1 Kremlius pasiųstų savo tankus, 
binė spauda pabrėžia, kokių sun- Į Varšuvos radijas skundžiasi, 

KATALIKAI PASAULY 
Solidarumo diena į kad vienuolijos vyriausiasis vado-

Rugpiūčio mėnesio viduryje j vas kun. PedroArrupe dėl amžiaus 
visuose Pietų Amerikos kraštuose Išreiškė norą atsistatydinti iš savo 
bus atžymėta vadinamoji „Pietų i pareigų ir suderinamai su vienuo-
Amerikos solidarumo diena". Šiąpips įstatais, tam tikslui pradėjo 
dieną paskelbė Pietų Amerikos I reikiamus žygius. Popiežius Jonas 
kraštų vyskupų taryba, siekiant j Paulius II-sis tačiau paprašė ku-
sudaryti progą Pietų Amerikos ti-į™gą. Arrupe Bažnyčios m jėzuitų 
kintiesiem konkrečiai paliudyti'vienuolijos labui atsistatydinimą 
savo rūpestį įvairių kraštų vargs- j laikinai atidėti. Jėzuitų vienuoli-
tančiom ir pagalbos reikalingom |Jos vyriausieji vadovai yra renka 
Bažnyčiom. Brazilijoje šiais me
tais „Pietų Amerikos solidarumo 
diena' bus skirta Nikaragvos 
Bažnyčiai. 

Vargstančiai Bažnyčiai 
Kunigo Werenfried va n Straa-

ten Vakarų Vokietijoje įsteigta 
organizacija pagelbėti vargstan
čiai Bažnyčiai atspausdino ir Pie
tų Amerikoje išplatino milijoną 
aštuonis šimtus tūkstančių eg
zempliorių „Vaiko Biblijos" ispa
nų kalba — Biblia del Nino. Or
ganizacija numato parengti ir at
spausdinti taip pat ir kitų vaikam 
skiriamų Šventojo Rašto 'knygų 
ne tik ispanų, bet ir brazilų, pran
cūzų ir kreolų kalbomis. Knygos 
bus platinamos įvairiuose Pietų 
Amerikos kontinento kraštuose. 
Kunigo van Straaten vadovauja
mos organizacijos spaudinama 
religinė literatūra vaikam susi
domėjo taip pat Afrikos ir Azijos 
kraštai. Organizacija „Pagalba 

mi iki gyvos galvos ir iki šiol nė
ra buvę atsitikimo, kad kuris 
nors iš šios vienuolijos vadovų 
būtų laisvanoriškai pasitraukęs iš 
pareigų. Kun. Arrupe yra 28-
asis šv. Ignoto įsteigtos vienuoli
jos viršininkas. Šiom pareigom jis 
buvo išrinktas 1965-ais metais. 
Dabartiniu metu visame pasauly
je yra daugiau negu 27-ni 
tančiai jėzuitų. 

kių nuostolių valstybė turi iš da
bartinių streikų. Darbininkai įspė 
jami, kad užsitęsęs streikas gali 
ilgesniems laikams pažeisti Len
kijos politinį ir socialinį pastovu
mą. Lenkija galinti tapti visos 
Europos "kupstu", kuris gali ap
versti detentės vežimą, gali pa
kenkti visai Europos tautų šei
mai. 

Lenkijos vyriausybė atšaukė 
vicepremjerą Tadeusz Pyka, kaip 
derybų su darbininkų komitetais 
atstovą ir paskyrė populiarų bu
vusį žemės ūkio ministerį Mie-
czyslaw Jagielski. Derybos jau 
vykstančios su 41 streiko komite
tais. 

Bijoma, kad lenkų vyriausy
bei nesugebant atstatyti tvarkos, 

kad daugelyje miestų jau pakenk
ta ne tik normaliam transportui, 
bet normaliam parduotuvių, ligo 
ninių ir viešųjų patarnavimų į-
staigoms. Vyriausybė sutinka 
duoti darbininkams algų pakėli
mus, žada pagerinti maisto pro
duktų teikimą, žada laisvus šeš
tadienius, net amnestiją streikų 
vadams, tačiau nenusileidžia po
litiniams darbininkų reikalavi
mams. Suimta dar keliolika len
kų disidentų, žmogaus teisių ko
votojų, jų tarpe Leszek Moulski, 
nepriklausomos Lenkijos komi
teto pirmininkas. 

JAV ambasada Maskvoje pa
reiškė Kremliui protestą dėl nau 
jo radijo bangų trukdymo, kuris 
pHŽeidžiąs Helsinkio, susitarimus. 

gali įsikišti Sovietų Sąjunga, ku-.'sovietai"pradėjo trukdyti ne tik 
ri jau tris kart žygiavo prieš Eu 
ropos darbininkus: 1953 m. Ry
tų Berlyne, 1956 m. — Vengrijo
je ir 1968 m. — Čekoslovakijoje. 
Jei Giereko vyriausybė prarastų 
kontrolę, neabejojama, kad 

Ekumeninis susitikimas 
Martyno Liuterio giesmė pirmą 

tvirtai paneigė, jog krikščionių 
vienybė esanti neįgyvendinama 
viltis. 

Tomistų kongresas 
Rugsėjo 8 - 1 3 dienomis Romo

je įvyks 8-asis Tarptautinis To-
tūks- {imstų kongresas. Šiuo kongresu 

,'bus atžymėta šimto metų sukak
tis nuo popiežiaus Leono XIII-

ojo enciklikos „Aeterni Patris", 
kuria šv. Tomo Akviniečio moks-

kartą nuaidėjo New Yorko Šv. 
Patriko katalikų katedroje, kur 
buvo surengtas ekumeninis mal-

Amerikos Balso programas, bet 
ir Britanijos BBC bei Vokietijos 
Deutsche Welle bangas. 

Amerikos darbininkų unijų fe
deracijos prezidentas Kirkland 
susisiekė su pasaulinėmis unijo
mis, ragindamas "išreikšti para
mą mūsų broliams ir sesėms len
kams". Jis įspėjo Sovietų Sąjun
ga, kad nesikištų į Lenkijos vi
daus reikalus, nes laisvieji pasau
lio darbininkai į tai griežtai re
aguos. 

Užsienio stebėtojai^ rašydami 
apie Lenkijos streikus, pabrėžia, 
kad lenkai tradiciniai nekenčia 
rusų, kurie juos valdė ir persekio
jo daug metų. Nors slavai, len-

TRUMPAI 
I * VISUR 

— Airių respublikonų armija 
(IRA) antradienį pirmą kartą 
bombardavo taikinius, viešas į-
staigas pačioje Airijoje, sunaikin
dami šešis autobusus, padaryda
mi 1 mil. dol. nuostolių. Anks
čiau IRA puldavo tik taikinius 
Britanijoje ir Šiaurinėje Airijoje. 

— Izraelio Aukščiausias teis
mas stipriai pakritikavo savo vy
riausybę už dviejų arabų miestų 
burmistrų ir religinio vado šei-
ko Taminį deportaciją praeitą ge
gužės mėn., neleidžiant jiems le
galiai apeliuoti teismuose. 

— Pranešama, kad Fidel Cast-
ro į kalėjimą uždaro tuos pabėgė
lius, kurie grįžta į Kubą pagrob
dami JAV lėktuvus. 

— Kubiečių pabėgėlių stovyk
loje Fort Indiantown Gap, Pa. 
muštynėse sužeistas 19 metų Ma-
nuel Rodriguez mirė ligoninėje 
nuo žaizdų. 

— Naujoje Vanuatu valstybė
je nerimauja vienos salos Espiri-
tu Santo gyventojai. Prancūzai su
rinko ir išvežė į kitą salą 55 gy
ventojus. Vanuatu, buvusieji 
Naujieji Hebridai, nepriklauso
mybę gavo vos prieš mėnesį. 

— Vis daugiau moterų pasi
traukia iš savanorių armijos. Mo
terys pastebėjusios, jog kariuome
nėje nelengva padaryti karjerą. 
Armijos vadovybė sudarė komisi
ją ištirti, kodėl moterys pasitrau
kia didesniu nuošimčiu negu vy- j 
rai. 

— Sovietų Sąjungos premjeras 
Kosyginas, diplomatinių sluoks
nių "žiniomis, labai sunkiai serga. 
Spėjama, kad jis vėl gavo širdies 
smūgį. Pirmadienį ministerių ka
bineto posėdžiui vadovavo Niko-
laj Tichonov. 

— Ekvadoro centrinis miestas 
nukentėjo nuo 5.8 laipsnių Rich-
terio skalėje žemės drebėjimo, su
griuvo daug pastatų, žuvo aštuo
ni žmonės. 

— Prekybos departamentas pa 
skelbė, jog liepos mėn. Ameriko
je pradėta statyti 4.8 nuoš. dau
giau naujų namų. Statybos leidi
mai išduoti 1,267 pastatms. 

— Vietnamo vyriausybė nuta
rė apdovanoti Sovietų Sąjungos 
tris vadus: Brežnevą, Kosyginą ir 
Suslovą aukščiausiu Vietnamo 
"Aukso žvaigždės" ordinu už 
"brolišką draugystę, kovinį soli
darumą ir visapusišką bendra
darbiavimą". 

— Mansfielde, Ohio prasidė
jus policininkų streikui, vagys ir 
plėšikai labai pagyvino savo 
„darbą". Per dvi dienas buvo 
apiplėštos 23 parduotuvės. 

GERĖJA BRAZILIJOS 
RYŠIAI SU ARGENTINA 

Prez. Videla atvyko pasirašyti sutarčių 
Brasilia. — Argentinos prezi

dentas Jorge Videla ketvirtadie
nį atvyko į Rio de Janeiro svar
biems pasitarimams su Brazili
jos vyriausybe. Per penkias savo 
vizito dienas Argentinos delegaci-
cija numato pasirašyti visą eilę 
bendradarbiavimo susitarimų. 
Santykiai tarp abiejų didžiausių 
Pietų Amerikos valstybių pasku
tiniu metu pagerėjo. Vieton ilgus 
metus trukusių varžybų, konku
rencijos, ateina kooperavimo, 
naudingų pasikeitimų dienos. 
Numatoma bendromis jėgomis 
iškelti į erdves komunikacijos sa
telitą. Mokslininkai bendromis 
jėgomis spręs įvairias problemas. 
Praėjusį pavasarį buvo susitikę 
abiejų šalių prezidentai ir aptarė 
naujas programas. Vienas Pietų 
Amerikos diplomatas pasakė, kad 
nauja Brazilijos - Argentinos 
draugystė pakeis jėgos balansą vi
soje Pietų Amerikoje. Susitikimo 
reikšmė lygi savo svarbumu tam 
momentui, kada Prancūzijos pre
zidentas De Gaulle susitiko ir 
paspaudė ranką V. Vokietijos 
kancleriui Adenaueriui. 

Abi valstybės jau susitarė ben
dromis jėgomis naudoti Paranos 

upę eletrinių užtvankų statybai. 
Numatoma pasirašyti branduoli
nių tyrinėjimų bendradarbiavimo 
sutartį. Argentina tieks brazi
lams reikalingą uraną. Bus suma
žinti muitai prekėms. Argentinie-
čiai galės važinėti Brazilijoje ga
mintais automobiliais, o Brazili
ja gaus Argentinos natūralių du
ju-

Argentinos prezidento Videlos 
vizitas, brazilų užsienio reikalų 
ministerijos pareiškimu, nėra 
svarbiausia politinis. Tai drau
giškumo tarp abiejų šalių de
monstracija, kuri pakeis praeity
je buvusius šaltokus valstybių ry
šius. 

las buvo paskelbtas oficialiu j kaj laiko save Vakarų tauta. Pri 
Bažnyčios mokslu, ir nuo po
piežiškosios šv. Tomo akademi-

dos susitikimas, atžymint keturių jos įsteigimo Romoje. Kongresas 
šimtų penkiasdešimties metų su- j suteiks progą apžvelgti šv. Tomo 

kaktį nuo augsburgiškos kon
fesijos — tai yra pagrindinio liu
teronų tikėjimo dokumento — 
paskelbimo. Maldos 
dalyvavo katalikų 
Bažnyčių 
pamaldos 

Akvieniečio didelę įtaką katalikų 
teologijai ir apskritai žmogaus 
minties raidai. Kongrese da-

susitikime lyvaus daug žymių teologų ir ka-
įr liuteronų ,taliki3kosios kultūros atstovų iš 

Mokytojai žada 
paremti Carterį 

Detroitas. — Prezidentas Car-
teris ketvirtadieni Bostone kal
bėjo Amerikos Legiono suvažiavi- i tarpe 
me ir gynė savo vyriausybės gy
nybos pozicijos. Penktadienį pre
zidentas nuvyko į Detroitą, kur 
vyksta Amerikos Mokytojų fede
racijos suvažiavimas. Mokytojus 
ketvirtadieni lankė senatorius 
Kennedy. Jis ragino suvažiavimo 
dalyvius susijungti ir remti rin
kimuose prezidentą Carterį, kurį 
jis irgi žadėjo visomis jėgomis 
remti. 

Sudegė sovietų 
povandeninis laivas 
Tokijo. — Netoli Okinavos 

salos, atviroje jūroje, užsidegė so
vietų povandeninis, branduoline 
energija varomas laivas. J nelai
mės vietą pirmas atplaukė britų 
tanklaivis, leidęs trim sovietų ka 

Ajatola ragina 
plėsti revoliucija 

Teheranas. — Irano ambasa
doriai musulmonų valstybėse 
buvo priimti ajatolos Khomei-
nio, kuris pasakė aštrią kalbą. Jis 
pavadino kai kuriuos musulmonų 
valstybių vadus imperializmo 
agentais. Jis ragino eksportuoti 
Irano revoliuciją į kitas musul
monų šalis ir išvaduoti prispaus
tus žmones. 

Baigiantis šventam Ramadano 
mėnesiui, ajatola pasišaukė vy
riausybės narius, jų tarpe prezi
dentą Bani Sadrą ir ragino būti 
vieningais, ieškoti harmoningų ry 
šių su liaudimi, nekovoti savo 

atstovai. Ekumeninės 
ta pačia proga buvo 

vargstančiai Bažnyčiai", kurios tajP f* e n g t o s Louisville į -
centras yra Koenigsteine, Vaka- ? l r k u ^edroje. Jų metu kalbe-
rų Vokietijoje, taip pat rūpinasi ? a m a s ^ t e ™ V seminarijos pro-
religinės literatūros platinimu i f e s o n u s k m l- Skarstens tokiais zo-
komunistų valdomuose Centro 
bei Rytų Europos kraštuose. 

Bandė atsistatydinti 
Jėzuitų vienuolija spaudai pa

k ib tame komunikate praneša, 

džiais kreipėsi į apie tris šimtus 
pamaldų dalyvių: „Esame stebuk
lo liudininkai. Stebuklas — tai 
mūsų susitaikymas". Kalbėtojas 
pažymėjo, jog kelias į pilną vie
nybę nėra lengvas, bet drauge 

pažįstama, kad lenkų darbinin
kų dažni pasipriešinimai atspin
di tą privilegijuotą lenkų padėtį, 
lyginant su kitais komunizmo 
pavergtais kraštais. Kitur mėsos 
ar kitų produktų stoka niekad 
neiššaukia streikų. Pabrėžiama, 
kad streikai beveik reguliariai į-
vyksta srityse, kurios ilgus metus 
buvo Vokietijos valdomos. Gdan 

, skas, (buvęs Dancigas), Szcze-
Pagal Jugoslavijos vyskupų! cįn (Stetinas), Poznan (Posen), 

konferencijos suteiktus paskuti- j Slupsk (Stolp) prieš 10 metų ir 
lius statistinius duomenis, Jugo- i dabar yra pirmose streikuotojų 

įvairių pasaulio kraštų. 

slavijoje yra šeši milijonai 860 
tūkstančių katalikų, kurie suda
ro 32 procentus visų krašto gy
ventojų. Kunigų skaičius Ju-

pozicsjoje. Šios lenkų vadinamos 
Vakarinės teritorijos tapo naujų 
ateivių iš sovietų perimtų Lenki
jos provincijų buveines. Tai mies 

goslavijoje dabar siekia 4,120 tai be socialinių šaknų, kuriomis 
vyrų vienuolių yra 1.410, o sese-į pasižymi senosios Lenkijos bend
rų vienuolių — 6..590-nios. ' ruomenės. Nauji lenkai ateiviai 

Staigiai mirė 
Kazys Merkis 

Boston, Mass. — Rugpiūčio 21 
d. vakare staigiai mirė a. a. Kazys 
Merkis, neseniai atšventęs savo 
gyvenimo 75-rių metų jubiliejų. 
Aktyviai reiškėsi liet. šachmati
ninkų organizacijoje ir daug apie 
Šachmatus rašė spaudoje. Iki pe
reitų metų buvo ŠALFASS šach
matų vadovas. Kaip šachmatinin
kas jau Lietuvoje buvo pasiekęs 
gerų rezultatų, o JAV buvo įrašy
tas į rinktinę. 

Nuliūdime liko žmona Onutė 
ir kiti giminės. Laidojamas pir
madienį, rugpiūčio 25 d., Bos
tone. 

įtakingas musulmonų mula, 
hojatoleslam Ali Khamenei pa
sakė piktą pamokslą Teherano 
universitete. Jis ragino tęsti kovą 
prieš Ameriką. Jau pavyko su
kelti neapykantos bangą prieš 
Ameriką šioje pasaulio dalyje, 
kalbėjo dvasininkas, tą politiką 
reikia tęsti nežiūrint visų sunku
mų. Jei tos neapykantos nebūtų, 
visa revoliucija prarastų prasmę, 
pasakė jis. 

Kinija pykina 
Reagano žodžiai 

Pekinas. — Respublikonų kan
didatas į viceprezidento vietą Ge
orge Bush Kinijoje turėjo išklau
syti užsienio reikalų ministerio 

i Huang Hua priekaištų ir pamo-
1 - - — . . . V * M M f . « I W I A J A M M i w 3 r - ! . rininkam užlipti ir pasinaudoti j kymų. Kinas nurodė, kad Ameri-

radijo siųstuvais. Sovietai pašau
kė netoli plaukiojusi jūreivių mo
komąjį laivą, kuris paėmė iš po
vandeninio laivo žuvusius ir su
žeistus, o patį laivą nutempė į 
Vladivostoką. Japonijos laivai, 
kurie sugavo rusų radijo signalus, 
praneši, kad povandeniniame 
laive žuvo 9 jūieiviai. Japonų lai
vas, atskubėjęs į įvykio vietą, siū
lėsi padėti, tačiau rusai atsisakė. 
Jie tačiau paėmė iš britų laivo ge
riamo vandens. Japonijos specia
lus radioaktyvių medžiagų tyri
mo laivas nuplaukė patikrinti, 
ar branduolinis sovietų laivas ne-
užteršė aplinkos. 

Šio modelio sovietų povandeni
niai laivai paprastai turi 100 jū
reivių ir 12 karininkų įgulas. Lai
vai ginkluoti 10 torpedų vamz
džiais ir 36 minomis. 

esą energingi, dinamiški, solida
rūs savo tarpe, tačiau mažiau 
linkę gerbti Varšuvos valdžią. 

Senasis Dancigas yra garsaus 
fiziko Gabrieliaus Danieliaus 
Fahrenheito ir 19 šimtmečio fi
losofo Artūro Schopenhauerio 
gimtoji vieta. 

— Afganų sukilėlių vadai pa
sigyrė Pakistane, kad sovietų ka
riuomenė turėjo sunkių nuosto
lių Ghoberto kalnuose, kur mū
šiai prasidėjo liepos 25 d. Po ar
tilerijos ir lėktuvų puolimų, so
vietai atsiuntė nemažą dalinį pa
rašiutininkų. Sovietų kareiviams 
besileidžiant parašiutais, įgudę 
afganų šauliai, taikliais Šūviais 
šimtus kareivių nudėjo. 

kos ir Kinijos santykių draugiš
kumas susilaukė pritarimo vis? 
me pasaulyje, todėl ir Reaganas 
turėtų aukštai vertinti draugystę 
su Kinija ir turėtų ją dar plėsti. 
Bet koks Reagano žingsnis į san
tykių su Taivanu atgaivinimą 
būtų nenaudingas Kinijos ir 
Amerikos liaudims, nenaudingas 
visam pasauliui, pasakė Huang. 

Bushas atsakydamas, įrodinėjo, 
kad Reaganas labai vertina santy
kių su Kinija normalizavimą ir 
patarė Kinijos vadams nesimaišy-
ti Amerikos prezidento rinkiminė
je kampanijoje. 

Reaganas Los Angeles pasakė, 
kad Kinijos vadai turėtų suprasti, 
kad jie turi bendrus interesus su 
Taivanu prieš Sovietų Sąjungą. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 23 d.: Pilypas, Rožė 
Limietė, Ringėla, Grauda. 

Rugpiūčio 24 d.: Baltramiejus, 
Mišelė, Jaunutis, Aušrinė. 

Rugpiūčio 25 d.: Liudvikas, 
Patricija, Gilius, Liudytė. 

Saulė teka 6:06, leidžiasi 7:40. 
ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 85 
L, naktį 60 1. 
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PRAŠOME PARAMOS 
Studentai Ateitininkai šian

dien esme labai sunkioje padė
tyje. Valdybos iždas tuščias ir dėl 
šios priežasties mūsų veikla yra 
pusiau suparaližuota. Turime 
veiklai puikių planų, bet jų įgy
vendinimui reikia paramos. 

Mūsų centro valdybos kaden
cijos metu bandėme susigraibsty-
ti lėšų veiklai. Rašėme prašymus 
ateitininkų ir lietuvių instituci
jom, bet jų atsisakymo aukos bu
vo retos ir mažos. Tas labai su
siaurino mūsų veiklos planus. Ne 
abejojam, kad Jums, kaip ateiti
ninku veteranui, rūpi pratęsti 
mūsų orgaizacijos veiklą per 
jaunimą. Todėl ir kreipiamės į 
Jus prašydami ištiesti mums pa
galbos ranką, paaukoti vienkarti 
nę didesnę sumą. 

Mūsų noras yra sudaryti stu
dentų ateitininkų fondą, kurio 

pagrindinė suma būtų laikoma 
banke, o gaunami procentai 
naudojami studentų veiklai. Tuo 
met Studentų Ateitininkų Sąjun
gos centro valdyba turėtų pasto
vių pinigų įplauką kas padėtų e-
fektingesniam darbui. 

Su 100 dolerių auka Jūs tapsi
te studentų ateitininkų mylimu 
garbės mecenatu. 

Prašome čekį rašyti "The As-
sociation of Lithuanian Catho-
lic Students "Ateitis" ir pasiųsti 
centro valdybos iždininkei Re-
nai Vyšnionytei, 31900 Dens-
more Dr., Willowick, OH 44094. 

Reikšdami nuoširdžią padėką 
lauksime Jūsų palankaus atsaky
mo. 

Garbė Kristui! 
Edis Razma, 

SAS centro valdybos 
pirmininkas 

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. rugpjūčio jnėn^ 23 d. \ Stovyklos vadovybę sudarė: ka
pelionas — kun. A. Saulaitis, sto
vyklos vadovė — J. Udrienė, ko
mendantas — J. Polikaitis, vyr. 
mergaičių vadovė — R. SilgaUe-
nė, vyr. berniukų vadovas — V. 
Gražulis, gailestingos seserys — 
Vida Damušienė ir R. Merchar-
tienė, ūkvedė — E. Brazdžiony-
tė - Weliczko, stovyklos gydytojas 
— dr. Žlioba, šeimininkės — P. 
Mainelienė, M. Skirpstienė* tau
tinių šokių akordeonistas — A. 
Polikaitis, vandens sargė — M. 
Bankaitytė, plaukimo instrukto
rius — V. Neverauskas. 

Mokytojai: M. Gaižutienė — 
keramikos, V. Černiauskienė (tal
kininkaujant J. Zubinienei) — 
rankdarbiai, D. Polikaitis ir L Po-
likaitienė — dainavimo, R. Pet
rulienė — gamtos, J. Rugienienė-
—tautinių šokių, J. Idzelis - spor 

to, A. Radžius - astronomijos, D. 
Barškėtytė, L. Linaitė, V. Reiny-
tė - laikraštėlis, D. Barškėtytė, 
L. Linaitė, V. Reinytė, kun. A. 
baulaitis - vakarinių programų 
vadovai. 

Dirbant su šiais asmenimis, 
(su keliais net kelintus metus) 
pasijunti kaip narys gražios, dar
nios šeimos. Kiekvieną asmenį su
sidaro proga stovykloje pažinti ir 
gerbti. Kiekvieną bent trumpai 
norisi apibūdinti. 

Kun. A. Saulaitis, su jo taip 
gražia šypsena, mus ne tik gerai 
nuteikė bet svarbiausia suteikė 
progą giliau ir prasmingiau pa
justi Dievą mūsų tarpe. Jo taip 
paprastos ir prasmingos religinės 
apeigos palietė ne tik stovyklau
toju, bet ir vadovų širdžių gel
mes. Ne vienas jautėmės tikrai 
dvasiniai atsinaujinę, ar tai būtų 
susikaupimo vakare, ar Mišiose 
Kryžių kalne ar pašnekesyje prie 
koplyčios. Jis buvo mums visiems, 
vaikams ir suaugusiems, ne 
tik kunigas, bet ir artimas drau
gas, prie kurio visi būrėmės. 

Kelinti metai J. Polikaitis va
dovauja kaip stovyklos komendan 

_! tas. Retai surastum žmog-j, kuris 
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JAUNUČIŲ VAKARAS STOVYKLOJE 
Jau treti metai, kai keliauju su 

savo vaikučiais vadovauti ir sto
vyklauti į Jaunučių Ateitininkų 
stovyklą. Šiais metais susidarė y-
patingai gražus ir įspūdingas 
vaizdas šios stovyklos. 

Stovyklos suruošimas, turbūt, 
didžiausias darbas, kurį atlieka 
naujai įsikūrusi Jaunučių ateiti
ninkų sąjungos centro valdyba, 

vystytta visose dienos ir vakaro 
programose. 

Turėjome Ateitininkijos dieną. 
Išsirinkome stovyklos centro val
dybą, kuri pateikė pranešimą a-
pie sąjungos stovį. Bandėm pajus 
ti 1910 metus, kada įsikūrė mūsų 
organizacija. Vakare piešėm pla
katus ir su jais rankose visi kartu 
procesijoje ėjom į Baltuosius rū-

l mus. Ten turėjome progą pama 

Tėvai su dviem : 
ir dr. Algis Norvilai. 

mis Dainavos stovykloje iš k.: Kęstutis, Povilas, Ona 
Nuotr. V. Rimšelio 

I tyti atvaizduotą krikšto vaizdelį 1 t a iP S13-™ ™us nuteiktų savo 

ijetuv-iSKiį vestuvių pastatymo metu 
motiną vaidinusi Daiva Žymantaitė, 
jaunąją — Audra Kontrimaite. 

Nuotr. Rūtos Musonytes 

vadovaujama pirm. dr. Kriaučiū
no. 

Valdyba metų bėgyje paruo
šė turtingą ir turiningą stovykli
nę programą. Šių metų tema — 
"Ateitis yra mūsų". Valdyba savo 
gražiai išleistoje "Vasaros Sto
vyklos Gairėse" primena, kad 
šiais šeimos metais turim neuž
miršti, kad esam nariai ne tik sa
vo šeimos, bet "taip gi priklau
som ir ateitininkiškai šeimai, lie
tuvių bendruomenei, Katalikų 
Bažnyčiai." 

Tema labai gražiai buvo iš-

i ir atnaujinti patys savo krikšto 
Į pažadus. Užbaigėm vakarą mal-
j doje už mirusius ateitininkus. 

Šeimos dieną visi buvome su-
j skirstyti į atskiras šeimas (14 iš 
viso). Su savo šeima praleidom 

j dieną kartu valgydami ir dirb-
I darni. Vakare prie laužo suvaidi-
| riome svarbesnes akimirkas mū
sų lietuviškų Šeimų gyvenime. 

Erdvės dienoje bandėm įsivaiz 
duoti gyvenimą 2080 metais, ka
da visi pamatėme "archeologi
nius radinius" iš 1980 metų Jau
nučių ateitininkų stovyklos. 

Kronikos dieną vadovybė su
vaidino 7 atskiras ištraukas iš 
Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kro- [ 
nikos. Kiekvienas vaizdelis bu- j 
vo stotis į kurią atsilankė stovyk
lautojai atskirais būreliais. Už
baigėm vakarą kryžkelėje, susi
būrę aplink kryžių maldoje. 

Lietuviškumo dieną visi ren
gėmės: geltonai, žaliai ir raudo
nai.Rinkome litus vienas iš kito 
už ištartą anglišką žodį. 

Stovyklos vyriausia ir pagrindi 
nė organizatorė jau kelinti me
tai yra Janina Udrienė. Ji susida
ro vadovybę ir stovykloje pati da
lyvauja, kaip stovyklos vadovė. 
Mažai yra žmonių, kurie sugeba 
atlikti taip puikiai vadovavimo 
darbą. Janina yra vienas iš tų as
menų. Neša ant savo pečių dide
lę atsakomybę (stovyklos visoke-
riopišką pasisekimą). Ji atsižvel
gia į tėvelių ir kitų vadovybės na
rių norus, pageidavimus ir daž
nai nusiskundimus. 

tėviška dvasia. Niekad nedejuo
damas, jis dažnai, ne tik dieną, 
bet ir naktį kopė stovyklos kalne
liais. 

V. Gražulis tėviška ranka pri 
žiūrėjo berniukus. Jie pajutę jo 
krikščionišką išmintį, su pagar
ba jo darniai klausėsi. 

Turbūt didžiausia našta vai
kų sveikatos atsakomybės klausi
mu krenta ant pečių stovyklos 
slaugymas. Abi savaites pasida-
lindamos mus globojo V. Damu-

kraštėlyje. 
Tautiniuose šokiuose (Vado

vaujant p. J. Rugienienei ne tik 
mažyčiai, bet ir vyresnės porelės 
"striksėjo". 

Sporto programai vadovavo J. 
Idzelis. Patyręs pats sportinin
kas, jis visus nuteikė sportiška 
dvasia. Kasmet ruošiamos stovy
klautojų sporto šventės tęsiasi 
dvi dienas. Stovyklautojai susi
skirstė į atskiras komandas. Dvie
jų dienų bėgyje vieni su kitais 
rungtyniavo kvadrate krepšiny-
je, tinklinyje; bėgime, ir plauki
me Visa šventė iškilmingai bai
gėsi atskirų komandų pasirody
mais. 

Penktadienį stovykla visa 
skambėjo dainomis. Tai labai 
gražus darbo vaisius D. Polikai-
čio ir I. Polikaitienės. Jų moky
tos dainos savaitės bėgyje, dabar 
buvo dainuojamos vykstančiame 
dainų konkurs*.. Net 87 daineles 
laimėtojų būrelis išdainavo tei
sėjams. 

Moksleivių ateitininkų stovykloje. Dainavoje, buvo suvaidintos "Lietuviškos 
vestutvės". Jaunasis Edis Kuliavas ir jaunoji Audra Kontrimaitė 

Nuotr. Rūtos Musonytes 

korius, Algis Kazlauskas, Jonas 
Sidrys, Edis Čepulis, Aras Žlioba, 
Giedrius Sodonis. 

Stovyklai įpusėjus sekmadienį, 
įvyko Dainavos šventė. Šv. Mi
šias prie ąžuolo atnašavo Lan-
singo vyskupas su kun. A. Saulai
čių ir kun. V. Dabušiu. Po Mi
šių sekė trumpa programėlė, ku
rioje stovyklautojai padainavo ir 
pašoko. Po programos visi su 
vyskupu iškilmingai papietavo. 
Pietų metu grojo D. Polikaičio 
suorganizuotas orkestrėlis. 

Paskutinį stovyklos šeštadienį 
užklupo nedėkingas oras. Lijo vi
są dieną. Vidurdienį visi susirin
kome uniformuoti dalyvauti šv. 
Mišiose. Jų metu, trys jaunučiai 
iš atskirų vietovių, davė įžodį. 

Stovyklą užbaigėm pakilioj 
nuotaikoj, tai tradicinėje vaka
rienėje (nuklotoj ant baltų stal
tiesių), į kurią susirinko visi, ne 
tik gražiai pasipuošę, bet ir šven
tiškai nusiteikę. 

Po vakarienės susirinkome į 
"Gintaro balių" salėje. Čia vėl 
pasirodė stovyklos orkestrėlis. D. 
Polikaitis stebino mus savo ga
bumu. Per tokį, trumpą laiką jis 
sugebėjo sutelkti, ne tik narius 
šiam orkestrėliui, bet ir paruoš

ti visą muziką. Šį vakarą jis taip t 
pat visiems pristatė (mokslei
vių stovykloje) sukurtą savo dai
ną apie Dainavą. Skambinant 
pianinu> pats dainavo, pritariant 
M. Bankaitytei, V. Neverauskui, 
ir A. Polikaičtui. Sekė p. J. Ru-
gienienės gražiai paruošti tauti
niai šokiai. M. Bankaitytė (ne pir 
mą kartą) mums pagrojo kank
lėmis kelis kūrinius. Linksmai pa
dainavę, visi dar linksmiau pa
šokome. 

Sekmadienio rytą, paskutinį 
kartą vėliavas nuleidę skirstėmės 
į savo miestus tikėdamiesi ir vėl 
ateinančiais metais sugrįžti į gra 
žiąją Dainavą. 

Regina Šilgalienė 
(Nukelta į 4 pel.) 

Under the Sword 
of Damocles 

A novel by 
ANATOLE KAIBYS 

10—Ofnf iv. Miiaj Kryžių kaine. Dainavoje, Musooytės 

šiene ir R. Merchartienė. Antrą 
savaitę mielai sulaukėm ir dr. 
Zliobos. 

Kiekviena stovyklos mokytoja 
yra patyrusi specialistė savo sri
tyje. M. Gaižutienė, žinoma kerą 
mikė, su vaikais lipdė kryželius, 
lėkštes, puodukus iš molio. V. 
Černiauskienė, talkininkaujant J. 
Zubinienei, su vaikais atliko į-
vairiausius rankdarbius. Vieni 
siuvinėjo, kiti darė pintinėles, 
dar kiti degino gražiausius vaiz
delius medyje. 

Gamtos mokytoja R Petrulie
nė vaikas supažindindavo su 
gamtos "vaisiais". Pririnko gra
žiausių gėlyčių, iš kurių sukūrė 
puokštes ir visokiausius papuo
šalus. Ponas A. Radžius, astrono
mijos mokytojas, mūsų vieninte
lis pensininkas, stovyklautojus 
supažindino su dausomis, žvaigž
dynais ir planetomis. 

Laikraštėlį ruošė, spausdino 
Laura, Vita ir Daiva. Jų nuošir
dus darbas atsispindi pačiam lai-

Stovyklos dideliam vadovavi
mo darbui talkininkavo jauni 
moksleiviai ir studentai ateitinin 
kai. Šiais metais ypač džiaugėmė-
si jų taip tvarkingu ir pasigėrėti
nu darbu. Jų eiles sudarė: Eglė 
Baltrušaitytė, Laima Sidrytė, Vi
da Kašubaitė, Viktutė Venclo-
vaitė, Ginta Palubinskaitė> Ange-
lika Vailokaitytė, Alma Lėlytė, 
Erikas Vasiliauskas, Rimas Puš-

Tmaslated from tfce 
by 

NUOLB GRAŽULIS 

This book ia dedicated to all 
those who have suffered and died 
because of Comznunism and Naš
iam. 

This revised and enlarged edition 
was published by the lithuanian 
Laterary Assn., Chicago 1980. 

Kaina su persiuntimu $10.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , 

Chicago. TU 09629 
Ulinois gyv. dar prideda 60 et. 

valstijos mokesčio. 

tir 
RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 

Antanas Rnb&ys 
I-ji dali* Kftyfoj* 10 įkyrių. Naujojo Testamento: 

Bendrija ir jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tes-
testamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros 
Bendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai. 
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, Jo išminus. 
Samprata. Dievo tautos samprata. 

Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais rir-
šelisis, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus 
siusti: DRAUGAS, 4545 W. Mrd Str.. CWcas;o, & 60629. 

— Nors Vilnius ne otimptais 
miestas, bet olimpiados proga 
jį aplankė apie 4 tūkstančiai tu
ristų, rašo vilniškė spauda. Dau 
giausia lankytojų buvo iš sate
litinių kraštų, buvo i r iš .Suo
mijos, Prancūzijos. Tranzitą 
per Lietuvą traukiniais prava
žiavo nemaža sportininkų. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAJrTIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių 
S4SS W. «ftb Street, 

Visi teL 778-8000 
Val&ndoa p*c* j a t u i t a r t e ą -
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Te!. 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 

2 4 3 4 West 71st Street 
Vai; pirm., antr., ketv. ir penkt. 13JO - 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.irketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt 10-4: šeštad. 10-3 vai. 

Ofs. te l . 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J 0 K Š 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 susitacimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2 6 l 9 W. 59 St . Chtcjfo 

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

ketv 10 iki 6 vat Sestad l O t k i l v a l . 

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. Sėst. 12"iki 4 vai. popieį 

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 g 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

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

Specialybė vidaus figos 
2454 West 71st Street * 

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

TeL 3S9-4413, S79-BM3, 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA-

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak. 
|Ofiso tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . r e z i d . 4 4 8 - 5 5 4 5 

Ofiso tel HE 4 2123. namų GI 8-6195 

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

2454 West 71st Street į 
Vai.: pirm., antrad., ketv ir penktad.-2-5 ir 

J 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs. M. 586-3166. namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Stnmt ~ 
Vai: pirm , antr ketv ir penkt. 

2 - 7 ) Šeštadieniais pagal susitarimą 

Apsimoka skelbtis dien. D R A U G E , nes 

jis plačiausiai skaitomas l ietuvių dien

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems 

prieinamos. 



Džiaugsmas ir Šventė 

„TELŠIŲ VYSKUPIJĄ 
PASITINKANT 

Kiekvienos lietuviškos kny
gos pas i rodymas sukelia 
džiaugsmo 

nebuvo 

-

ir liudija mūsų 
•, rašytojų, mokslo žmonių kūry

binį gyvastingumą. Bet tikra 
šventė turėtų būti kiekvienam 
iš mūsų jTelšių vyskupijos baž
nyčių albumui išėjus. Tai pir-

', moji dalis iš numatytų šešių, 
skirtų kiekvienai Lietuvos vys
kupijai. Šio milžiniško už
manymo ir darbų vykdymo 
autorius Bronius Kviklys yra 
tas pats, kuris savo laiku mus 
nustebino istoriografiniu 
Mūsų Lietuvos keturių tomų 
leidiniu. Tokių leidinių, kaip 
anas arba dabar pradėtas, 
visoj mūsų raštų istorijoj 

Nespėjome jų išleisti 
nei nepriklausomoj Lietuvoj, 
nei to niekas dabar ten 
nedaro. Užplanuota Lietuvos 
bažnyčių serija, kaip ir Mūsų 
Lietuvos keturtomis, prilygsta 
Lietuviškosios enciklopedijos 

- ištesėjimui. Lietuvoj, kaip žin
ome, ir enciklopediją (siau
resnę negu mūsų) pradėjo leis
ti tik dešimčiai metų praėjus 

— nuo mūsiškės užbaigimo. Ir 
— d a r palyginimui: ten encik

lopedijai redaguoti sutelkta 
kelios dešimtys redaktorių ir 
sekretorių, o leidžia visas vals
tybės aparatas, čia gi sure
dagavo ar tik ne keturi redak-

rr toriai, ir visą leidimo naštą 
pakėlė vienas žmogus, Juozas 
Kapočius. 

- Šiam vienam Telšių vysku
pijos bažnyčių tomui panau
dota, sudėta 1184 nuotraukos, 
pradedant seniausiais brėži
niais, baigiant dar 1979 dary
tom fotografijom. Visą milži
nišką darbą atliko, žinoma su 
n u o š i r d ž i ų t a l k i n i n k ų 
pagalba, vienas žmogus. Tai 
daugiau negu trisdešimties 
metų darbas. Reikėjo nuotrau
kas sukalėdoti iš asmenų, 
esančių abiejose geležinės 
uždangos pusėse, su lesioti jas 

i š laikraščių, knygų, atvirukų, 
paveiksliukų ir kitokių šal
tinių, ir visą tai padaryti šalia 
darbo duonai užsidirbti. Bet 
tai bus paminklas, amžiams 
užfiksavimas, vienon vieton 
surinkimas kol kas vienos 
Lietuvos dalies esamų ar 
buvusių bažnyčių, koplyčių, 
koplytėlių, jų detalių, varpi
nių. Kodėl imtasi tokio didelio 
darbo? Svarbiausia, norėta 
uždokumentuoti ir palikti atei
ties kartoms galimai tikresnį 
i r neiškreiptą bažnyčių bei 
kitų religinių pastatų vaizdą, 
parodyti, ką mūsų tikintieji 

"""Viešpaties garbei yra padarę, 
kokių architektūrinių ir 
meninių vertybių yra sukūrę, 
p radedan t profesionalais, 
baigiant liaudies meistrais. 

* * » 
i 

Autorius knygos įžangoje 
sako; „Nuo 1944 m. Lietuvos 
bažnyčios įnirtingai griauna
mos iš išorės ir iš vidaus. Su
naikinta daug istorinių, be 
galo vertingų architektūros 
pastatų. Lietuvos meno loby
nui padaryti didžiuliai nuosto
liai. Uždarytose bažnyčiose, 
ypač Vilniuje ir Kaune, sunai
k in t a daugybė meniškų 
paveikslų, skulptūrų, senų 
freskų, paminklinių lentų, 
vitražų, vargonų, liturginių 
rūbų, meninės vertės indų. 
Daug kur sužaloti ar sunai
kinti vertingi interjerai. Kas 
daugelio kartų šimtmečiais 
buvo kurta ir daugelio kartų 
rūpestingai išsaugota, dabar 
nesugrąžinamai žuvo per 

_ „komunizmo statybos" tris 
dešimtmečius. Daug kur su
naikinti ir bažnyčių požemiai, 
Lietuvos didikų ir vyskupų 
kapai. Ypač daug žalos pa-

" daryta bažnyčioms ir jų pože
miams. Daug bažnyčių pa 

„„ versta įvairių prekių bei 
reikmenų sandėliais, sporto, 
iokiii- koncertu salėmis, teat 

AUKSINIS INKARAS 
JAV turėtų grįžti prie auksu padengto dolerio 

Rimties valandėlei 

PER ANKŠTUS VARTUS 
l DANGAUS KARALYSTĘ 

rais, paveikslų galerijomis" 
Pacituoja ir A. Drilingos „Per 
galėj" 1979 Nr. 3 nusiskun
dimą, kad dabar vadinama 
mūrinė Lietuva užpildoma 
gelžbetoninėm dėžėm, kad 
„v isur m ū r i n ė Lie tuva 
vienoda, rodos ne žmonių, 
automatų, konvejerių statyta, 
kurioje nerasi to, apie ką žmo
gus pasakytų, jog tai šildo 
širdį ir glosto akį, nerasi to, ką 
žmogus iš tikrųjų pamiltų, kuo 
žavėtųsi, ir galbūt po šimto 
metų, o gal ir anksčiau, griau
dami tuos namus ; kuriuo s mes 
statėme, būsimieji gyventojai 
mus keiks paskutiniais žo
džiais arba nusispjaus ir 
pasakys: kur buvo jų akys!" 
Pripažįsta ir tas rašytojas Dri-
linga, kad tik bažnyčios bokš
tas iškyla virš tos „statybos" 
ir kad be jo, be bažnyčios Lie
tuvos peizažas būtų be galo 
liūdnas. 

* * * 

Vartant albumą ypač verta 
sustoti prie tikrai liūdnos Klai
pėdos bažnyčios istorijos. Apie 
ją jau Žinome daug. Žino ir 
platus pasaulis. Knygon su
dėtos net 34 nuotraukos, pra
dedant bažnyčios projektu, 
tęsiant statybos eigą, ją už
baigus ir galų gale kas iš jos 
paliko, kai brutalūs barbariš
ki komunistiniai valdovai 
atėmė, nugriovė bokštą ir pa
vertė „liaudies filharmonija". 
Šios į vieną vietą sutrauktos 
nuotraukos, aprašyta istorija 
bus amžiams liudininku, bus 
pačių okupantų sau pasta
tytas gėdos paminklas. 

Ne vien architektūriniai ir 
medžiaginiai paminklai su
rinkti. Knygoje sudėtos ir gali
mai visos Telšių vyskupijos 
vyskupų ir kunigų nuotrau
kos, o Paulius Jurkus duoda 
platesnę Senosios Žemaičių 
vyskupijos apžvalgą, buvusių 

Respubl ikonų pa r t i j o s 
konvencijoje priimtoje veiklos 
programoje iškeltas įdomus 
pasiūlymas - grįžti mone
tarinėje sistemoje prie aukso 
standarto. Auksas ne tik Ame
rikos ūkiško progreso išug-
dime, bet ir apskritai visų tau
tų ekonominiame gyvenime 
yra suvaidinęs didelį vaid
menį, nes jis buvo tas inkaras 
kuris sulaikydavo įvairių aud
rų blaškomas valiutas, neleis
damas joms žūti infliacijos ar 
depresijos bangose. Amerikai 
atpalaidavus dolerį nuo auksi
nio inkaro, stipriai buvo su
krėstos viso pasaulio pini
ginės s i s t emos , kur ios 
daugumoje buvo pagrįstos do
lerio auksiniu standartu, neiš
skiriant ir nepriklausomos 
Lietuvos lito, kuris buvo prily
gintas vienam dešimtadaliui 
dolerio arba 0,150.462 gr. 
gryno aukso ir iki pat Sovietų 
Sąjungos užpuolimo išlaikė sa
vo auksinį inkarą. 

Smark ia i sumažėjusi 
dolerio ver tė 

Dolerį paleidus laisvai plū
duriuoti pasaulinėje piniginė
je rinkoje, buvo manoma, kad 
jis pats susiras savo vertę tarp 
kitų valiutų, nes jis kad ir at-
palaidotas nuo auksinio pa
grindo, bet pridengtas Ameri
kos pramone galybės laikysis 
infliacijos ar depresijos ban
gose. Bet atsitiko priešingai, 
nežiūrint jo žalios spalvos, ku-

P E T R A S INDREIKA 

bus gautas. Karo ir kitų suiru
čių metu popierinių pinigų kei
timas į auksą dažniausiai 
suvaržomas. Bet Amerika gra
žiausio sambūvio metu su So
vietų Sąjunga 1971 m. atsisa
kė nuo aukso standarto, gal 
net nepagalvodama apie ūkiš
kas pasekmes, kurios iššaukė 
kainų nepastovumą, inflia
cijos padidėjimą ir dabartinę 
depresiją. Kritus dolerio per-
kamajai ganai, jis jau nebe-
atstoja vertės mato pareigų ir 
jo pakaitalui ieškoma kitų 
priemonių ne tik europiečių, 
bet ir kitų kraštų. Grąžinti do
leriui jo turėtą padėtį būtų vi
sų pageidaujamas reiškinys — 
gal ir OPEC jį mieliau imtų ir 
Iranas greičiau paleistų įkai
tus. Tarptautinė prekyba pa
gyvėtų ir Iranas greičiau pa
leistų įkaitus. Tarptautinė 
prekyba pagyvėtų ir prekių 
apykaita taptų laisvesnė, kas 
žymiai atsilieptų į pramonę ir 
bedarbių skaičiaus sumažėji
mui. Dabartinis dolerio vertės 
nepastovumas skaudžiai atsi
liepia į visą krašto ūkį apipin
tą biurokratiniais potvarkiais 
ir reguliavimais, kurie jam 
suteikia mažiausiai naudos — 
stabdydami laisvas varžybas. 

Buvo blogai padary ta 
Antra vertus, dominuojant 

doleriui pasaulinėje piniginėje 
sistemoje,ūkiškai atsilikę kraš-

Evangel i jas ska i tydami , 
stoka nuo šio pagrindo buvo atrandame, kad reikia daryti 
atsisakyta. Net dešimtmečiui Į atgailą, kad sunku įeiti į dan-
nepraėjus, visi pajuto, kad; gaus karalystę, kad reikia eiti 

ri neatstojo aukso blizgesio ir tai dažnai nusiskųsdavo, kad 
jis neteko patrauklumo arabų 
Šeikam8 ir tarptautinėje pre
kyboje. 

Visi gerai prisimename, kad 
taurieji metalai: sidabras dar 
iki 1970 m. maišėsi Amerikos 
metaliniuose piniguose, o 
užsieniečiai lengvai galėjo po
pierinius dolerius iškeisti į 
auksą, kas amerikiečiams įsta
tymu buvo draudžiama. Da
bar „The Grand Old Party'įbe-
sivaržydama dėl Baltųjų rūmų 
ir būdama grynai politinis vie-

Amerika, Japonija, Vak. Vo
kietija ir kt. juos išstumia iš 
laisvų varžybų. Ekonomiškai 
stiprūs kraštai pasinaudodami 
technikine pažanga, kapitalo 
koncentracija vienose ar ki
tose rankose, automatiškai ga
li patvarkyti prekių ir pa
tarnavimų kainas, tuo pačiu 
metu dar labiau pabloginda
mi atsilikusių kraštų padėtį. 
Bet kapitalistinėje sistemoje, 
kuriame bet koks biznis yra 
tvarkomas laisvais pagrin-

blogai padaryta, nes į tarp
tautinį ūkišką santykiavimą 
įnešama suirutė, kuri slepia 
įvairių pavojų. 

Suriku k la idas pata isyt i 
Grįžimas prie aukso stan

darto nėra lengvai išspren
džiamas uždavinys. Aukso 
uncijos kaina su jokiomis pre
kių kainomis ir vargiai būtų 
galima pasiūlyti: tiek ir tiek si
dabro ar aukso uncijų už kvie
čių bušelį. Centraliniams ban-
k a m s t a i s u d a r y t ų 
nepaprastai didelių sunkumų 
išvesti palyginamąją kainą 
automobiliui ar kitam daiktui. 
Reikėtų Saliamono išminties, 
kad būtų suvienodinta aukso 
kaina ir jo nors maža dalis pa
skirta piniginio vieneto pa
grindu, šiuo atveju — dolerio, 
pagal kurį rikiuotųsi kitų kraš
tų valiutos. 

Jeigu respublikonai laimėtų 
Baltuosius rūmus, gal rastų 
būdą savo pasiūlymo įgyven
dinimui. Atrodo, kad leng
viausias kelias - kongresui iš
leidžiant įstatymą ir įsteigiant 
kontrolės įstaigą, kuri pri
žiūrėtų pinigų tvarkymą, jų 
gerumą ir kad jie neperšoktų 
tautos ūkio pajėgumo, nuo ku
rių priklauso viso krašto tvar
kingas reikalų tvarkymas, ku
rio dabar pasigendame. Kad 
nereikėtų kaip tam Myron 
Scottui iš Laningsburgo. 
Mich., atsiskaitant už fede-
ralinius mokesčius 292 dol. 
išrašyti čekio ant savo marš
kinių nugaros. Šis keistas če
kis pasiekė net Federal Reser-
ve Board banką ir mokesčių 
įstaigos buvo mielai priimtas 
biudžeto subalansavimui. 

vyskupų sąrašą, jų gyvenimo netas būtų savo veiklos prog- dais ir į pirkėją ar pardavėją 
ir veiklos istoriją 

Džiaugiantis išleistu tomu 
(lygiai 400 puslapių), reikia 
neužmiršti, kad laukia dar 
penki kiti tomai kitoms vys
kupijoms. Nuotraukos ir kito
kia medžiaga teberankio-
jama. Būtų labai gera, ir tegul 
kiekvienas iš mūsų jaučia 
pareigą padėti autoriui, kad 
būsimieji tomai būtų kiek 
galima pilnesnį, kad neliktų 
nepaminėta jokia bažnytėlė ar 
koplytėlė, esanti ar jau nu
griauta. Kas turi kokių nuo
traukų, prašoma jas pasko
linti, jos bus grąžintos. Antras 
prašymas — knyga, kokia ji 
bebūtų, teikia leidėjams tik 
deficitą, o šis leidinys jeigu 
būtų ir visas išplatintas, duos 
Amerikos Lietuvių bibliotekos 
leidyklai 10,000 dol. nuostolių, 
nežiūrint, kad autorius ir kiti 
talkininkai ne tik nebuvo ir 
nebus atlyginti, bet ir savo 
lėšomis rankiojo medžiagą ir 
viską darė. Tą numatomą 
pirmo tomo deficitą baigia' 
išlyginti Telšių vyskupijos 
kunigai, mecenatai ir kiti 
gerieji žemaičiai. O kaip bus 
dar su Vilniaus ir Kauno arki
vyskupijom, Vilkaviškio, 
Panevėžio ir Kaišiadorių vys
kupijom? Reikia manyti, kad 
ir tų kitų vyskupijų kunigai ir 
tikintieji suorganizuos gali
mybę sulaukti ir savo vysku
pijos albumus. 

Autorius, talkininkai ir 
leidėjai savo žody dar pri
deda, kad jie „bus laimingi, jei 
šis darbas bent iš dalies pra-
skleis kietą ir tamsią uždangą, 
parodys skaitytojams mūsų 
protėvių sukurtas vertybes ir 
bent mintimis bei vaizdais 
nuves jį į tėvų — bočių žemę, iŠ 
kurios mes esame kilę ir kurios 
dvasia gyvename". 

m 

ramoje įtraukusi — grįžimą 
prie aukso standarto', juk auk
sas visada varžė politikų ran-
kas / apribodamas popierinių 
pinigų spausdinimą. Gyveni
mo patyrimas rodo, kad kokia 
partija besėdėtų Baltuosiuose 
rūmuose, jai visada trūksta 
pinigų, o prisilaikant aukso 
standarto pinigų spausdini
mas yra ribotas nustatytu do
leryje aukso kiekiu, kuriuos 
keičiant šis kiekis aukso įsta
tymu garantuojamas, kad jis 

veikia pasiūlos ir paklausos 
dėsnis ir valstybė nesikiša į 
ūkinius reikalus, kaip Sovietų 
Sąjungoje, pats natūralus 
gyvenimas išskiria silpnes
niuosius, palikdamas tik tuos, 
kurie geriau sugeba patar
nauti. Bet nežiūrint į tai, kilo 
tariamai trečiojo pasaulio 
sąjūdis, inspiruojamas So
vietų Sąjungos prieš kapi
talistinę ūkininkavimo sisic 
mą, ypač stiprų dolerį,pagrįsta, 
auksu,ir tik dėl neapdairumo 

per ankštus vartus. Ypač tur
tuoliams būsią sunku įeiti į 
dangaus karalystę. Vienas iš 
klausytojų paklausė Kristų, ar 
maža bus išgelbėtų. Iš tokių 
kalbų, kurias klausytojai gir
dėjo, atrodė, kad mažai bus 
išgelbėtų. Teologai, darydami 
išvadas iš Kristaus žodžių, 
vieni mano, kad bus išgelbėtų 
mažiau negu pasmerktųjų, kiti 
sako, kad turėtų būti išgelbėtų 
daugiau, nes Kristus turi 
daugiau laimėti. 

Vienaip ar kitaip, jeigu pa
smerktųjų bus labai daug, tai 
Kristaus kentėjimai, mirtis ir 
prisikėlimas iš numirusių 
Dievo garbės šviesoje liktų lyg 
ir pritemdyti laimėjimai. Apie 
tai, kiek bus išgelbėtų ir kiek 
pasmerktų, yra tik spėlio
jimai. Kristus kalbėjo žydams 
apie pamatymą Dievo kara
lystėje Abraomo, Jokūbo. Žy
dai juo netikėjo, todėl jis nesi
gailėjo aštrių žodžių: „Patys 
būsite išvyti laukan" (Lk. 13, 
29). Ateis iš rytų ir vakarų, iš 
šiaurės ir pietų ir sėsis prie 
stalo Dievo karalystėje, kai 
išrinktosios tautos vaikai bus 
pašalinti. Kristus žydams kal
bėjo apie viso pasaulio žmo
nes, kurie nepažinojo tikrojo 
Dievo ir visi buvo pagonys. 

Iš tokių Kristaus kalbų susi
darė įspūdis, kad krikščio
nybė yra nuliūdusiųjų, atgai
lautojų ir visokio nusiminimo 
religija, o Kristus atėjo į šį 
pasaulį skelbti linksmos nau
jienos. Skaitant evangelijos 
posmus apie amžiną pasmer
kimą, apie atgailos reikalą, 
apie palaiminimus liūdin
tiems ir verkiantiems dėl tei
sybės, susidaro įspūdis, kad 
Kristus visą gyvenimą buvo 
liūdnas ir dažnai verkė. Jeigu 
jis toks būtų buvęs, tai vaikai 
jo būtų nemylėję. O jis su vai
kais visada rasdavo bendrą 
kalbą. Jie jį visur sekė ir laukė 
ateinant. 

Gub. Ronald Reagan, respublikonų 
kandidatas i prezidentus 

Visi didieji Kristaus pamo
kymai yra pasakyti vaišių 
metu, kur žmonės susirenka 
ne verkti, bet džiaugsmu pasi
dalinti. Ir apie dangaus kara
lystę visi didieji palyginimai 
yra paimti iš vestuvių. Vestu
vės anais laikais žydų tautoje 
buvo didelis įvykis. Jos truk
davo gana ilgai, ir svečiai 
linksmindavosi. Todėl Kristus 
dažnai iš vestuvių džiaugsmo 

skelbia žmonėms apie dan
gaus karalystę, kur bus amži
nas džiaugsmas ir laimė. 
Negalime įsivaizduoti, kad .. 
Kristus vestuvėse ar kokiame 
dideliame pokylyje verktų, 
būtų nuliūdęs ir visiems sve
čiams gadintų linksmą nuo
taiką. 

J i s savo apašta lavimo 
darbą, linksmos naujienos 
skelbimą, pradėjo stebuklu 
kaip tik vestuvėse. Jis Kanos 
vestuvėse pavertė vandenį 
vynu, kad svečiai būtų links
mi. J i s su besidžiaugiančiais 
džiaugėsi, su budinčiais liū
dėjo, bet jo juokas ir džiaugs
mas šioje žemėje buvo apraiš
ka nekaltos ir šventos sielos, 
kuri visą laiką buvo atvira 
amžinybei ir ieškojo Tėvo 
valios įvykdymo. 

Šioje žemėje džiaugsmas 
džiaugsmui nėra lygus. Vieni 
džiaugiasi, dainuoja ir juo
kiasi, bet viduje yra labai pri
slėgti. Jie viduje daugiau 
verkia ir liūdi kaip džiaugiasi. 
Kiti kenčia kūno kančias, bet 
jie turi vidaus ramybę. Iš 
pasakojimų Sibiro kankinių 
susidaro vaizdas, kad tie, 
kurie juos persekioja, muša ir 
kankina, yra labai nelai
mingi. Apaštalai džiaugėsi, 
kai jiems teko kentėti dėl Kris
taus. Žydų taryba, pasišau
kusi apaštalus, „nuplakdino 
juos, uždraudė kalbėti Jėzaus 
vardu ir paleido. 0 tie ėjo iš 
tarybos džiaugdamiesi, kad 
dėl Jėzaus vardo užsitarnavo 
panieką" (Apd. 5, 40—41). 

Kristaus mokslas yra links
ma naujiena, nes tas mokslas 
yra ne iš šio pasaulio ir teikia 
žmonijai išgelbėjimą amži
na jame gyvenime, o čia 
žemėje n e š a g y v e n i m o 
palaimą. Kristaus atėjimas ir 
jo mokslas yra didžioji Dievo 
malonė, kuri yra už Žmogaus 
supratimo ribų. Šių laikų teo
logai malonę supranta kaip 
Dievo susitikimą su žmogumi, 
kuriam jis atskleidžia save 
paslaptis ir perteikia savąją 
gyvybę. Žmonių gyvenime, jei 
vienas kitam atskleidžia savo 
mintis, patiki savo gyvenimo 
paslaptis, tai galima šitai 
suprasti taip pat kaip savo 
rūšies malonę. O susitikime su 
Dievu visada įvyksta kas nors 
naujo. Pirmiausia mūsų dan
giškasis Tėvas pašaukė mus iš 
nieko, pasakytume, savo kūry
boje j iš mus susitiko ir 
pašaukė į dievišką kilnumą, 

(Nukelta į 5 psl.) 

ANTRAS 
PASAULIS 

ALOYZAS BARONAS 

(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano) 

Šniūras, ties tą "šlamštą" išreikšdamas kiek 
skambesniu ir ne tiek jau labai estetišku žodžiu. 

— Mes vyrai, kaip rožės, — gynė savo draugijos 
garbę Matulis, o kadangi jis buvo ne bažnytinis, tai 
Šv. Antano draugijos adresu ištardavo ne visai 
palankų žodį. 

— Būkim geruoju, būkim geruoju, — įtikinėdavo 
Tyla, bet jis visai nepažino žmonių, nes kas gi šiame 
pasauly nori būti geruoju? Visi kaip tik labiausiai 
nori muštis. 

Rožių draugijos vyras Matulis susižavėjo viena 
naująja ateive, tikrai gražia našlike. Ir kaip tinka 
žavaus vardo Rožių klubo vyrui, pradėjo prie jos 
suktis. Žinoma, jis buvo vyresnis ir už našlikės tėvą, 
bet jis buvo turtingas amerikonas ir tai yra pagrin
dinis dalykas, kad, anot Tarno, pirmadienį užtekėtų 
saulė.Matulis padarė didelę Raudonos Rožės klubo 
išdavystę, jis vedė. Po metų našlikė išėjo, 
nusinešdama dalį to vyro, kaip rožės, santaupų, 

išvažiavo našlikė nauju automobiliu, 
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— Būkim geruoju, būkim geruoju, — lyg taikos 
šauklys vis sakydavo senasis kareivis, turįs ne 
karišką, gal tikriau žvalgybos vardą Tyla. 

— Būkim geruoju, — pasakydavo ir kiti vėliau, 
Tylai tyliai iškeliavus į amžiną tylą. Vis atsirasdavo 
tokių, kurie šį Tylos posakį kartojo, nors 
nepasakytume, kad labai sėkmingai. To gerumo ne 
tiek daug pasitaikydavo, bet tai jau tolimesnė tax^. sakant 

kuriuos pasipuošusi kelių tūkstančių dolerių vertais istorija. Smulkutis, visai ne toks, apie 
dainuoja, girdi, va, žengia vyrai milžinai. Tyla 
užsukdavo pas Tarną ir tuoj: 

— Būkim geruoju vyrai, Būkim geruoju, Šlico 
buteliuką. 

— Kaip pirmadienį teka saulė, — pastumdavo 
Tarnas butelį ir stiklelį. 

— Nutilk, Stepai rėksny, matai, kad čia yra 
Tyla, — sušukdavo koks nors Garmus, bet rėksnys 
dar garsiau pradėdavo aiškinti tai, kas tiesiog 
pavyzdingai niekam neįdomu. Ak, ir gazolinas 
skystas kaip vanduo, bet kažkodėl ugnies juo 
negalima užgesinti. 

O Raudonos Rožės seniokas Matulis pabrėždavo: 
— Mūsų draugystė pati svarbiausia, net 

svarbesnė ir už kareivių, pas mus vyrai, kaip rožės. 
— Jei raudona, tai ir šlamštas, — tuoj pašokdavo 

kailiniais. Sudiev, Matuli. O Matulis pas Tarną. Kur 
gi tu rasi paguodos, jei nesi bažnytinis? Negi 
skųsiesi kokiai valgyklos padavėjai, o pas bartenderį 
nueini, pakalbi, saldžių lašelių kartumą nuo širdies 
nuplauni. 

— Tu sukišai bobai pinigus, tu paskutinis 
kvailys, — skelbia lyg nuo sakyklos antaninės 
pirmininkas Maikis. 

— O tu sukiši viską klebonui, — nepatenkintas 
liūdnos istorijos priminimu, ginasi Raudonos Rožės 
buvęs kavalierius. 

— Būkim geruoju, būkim geruoju, — sako 
Kareivių draugystės a ts tovas Tyla, visai 
nesuprasdamas, kad niekas nenori būti geruoju. 
Žmogus žemėje sukurtas muštis, tam ir Kareivių 
draugijos, nors šiaip jau ši Kareivių draugija buvo 

skirta negyviem saugoti. 
Ir kartą atėjo tyla. Iškeliavo Maikis, iškeliavo 

Tyla, pagaliaus iškeliavo ir nelaimingos meilės 
sugraužtas Rožės vyras Matulis. Rodos, lyg likimo 
pirštas visos trys draugijos pradėjo braškėti, o vietoj 
jų nebuvo ką statyti. Visi tie akivaizdiniai nuostoliai 
veikė ir Tarno įstaigą, bet žemėje taip jau tobulai 
viskas sutvarkyta, kad tuščios vietos nelieka. Ir pas 
Tarną neliko dirvonuoti tušti plotai, nors draugijos 
žengė į amžinybę ir tai gana linksmai, kas gal 
nelabai ir pritiko draugijų laidotuvių momentui. 

Susirinko kareiviai ir nutarė, kad po antrojo 
pasaulinio karo, žydams sumažėjus, nebebus kam 
Kristaus grabą vogti, todėl nebereikalinga ir draugi
ja, juo labiau, kad ir narsūs kareiviai krito vienas po 
kito, lyg kokių priešų užpulti. Nutarė susirinkę 
kareiviai draugystę uždaryti, kadangi kasoje buvo 
apsčiai pinigų, tai kiekvienas, net ir be jokių karo 
akademijų išsilavinimų suprato, kad jų negalima 
laidoti, reikia juos panaudoti. Reikia, kad pinigai, 
skirti brangiems karių žygiams remti, nenueitų taip 
šunims, kad jie nepavirstų į nieką, poeto Donelaičio 
žodžiais tariant, apie kurį didžioji draugystės dalis 
mažai ką buvo girdėjusi. Ir suprantama, saugoti 
grabą nuo žydų poezija visiškai nereikalinga. 

Draugystės karių gretos beveik vieningai, kaip ir 
t inka mūšiuose užgrūdintiems kariams, priėjo 
nuomonės, kad iždą reikia pasidalinti. Ir, žinoma, 
kiekvienam narsuoliui išėjo po trejetą šimtelių. 
Suprantama, kad tai nedidelis atlyginimas, bet vis 
šis tas už karinius žygius Velykų metu. Nors mūšių 
ir nebuvo, visgi draugystės nariai nešė Velykų 
laikotarpiu sunkią budėjimo naštą. 

Bet reikėjo, kad išliktų ir karinės galybės liudyto
jai, todėl vėl visi vieningai nutarė draugystės didelę 
šoblę įteikti Amerikos lietuvių tarybai. 

^_« . (Bus daugiau) .—. 
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Saulių dalinių vėliavos kultūrinio savaitgalio atidarymo metu Lietuvių namuose, Geveiande. Invokaciją skaito 
kun. G. Kijauskas Nuotr. P. Malėtos 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Lemont, 111, 

PRISIMINTAS A.A, PROF. 
DR. VITAS MANELIS 

Lemonto ir apylinkės lietuviai, 
kiekvieną pirmąjį mėnesio sek
madienį susirenka D e Andrei ku
nigų seminarijos koplyčion ir čia 
(kunigas dr. Juozas 'Prunskis lie
tuviškai atnašauja šv. Mišias ir 
pasako pamokslą. Lietuviai labai 
patenkinti, daug ju ir susirenka. 
U ž tai visi dėkingi Lemonto LB 
apylinkės vadovybei, kad tas lie
tuviškas pamaldas suorganizavo. 

Dabar jau ir už savos šeimos 
mirusiuosius užprašo šv. Mišias. 
Tai suprantama, kad čia pato
giau, nes nereikia toli važiuoti 
kaip aukščiau į Chicagą, ar ki
tur. 

Štai ir rugpiūčio 3 d. Šv. Mi
šios buvo skirtos prisiminti, prieš 
15 metu mirusį prof. dr. Vitą Ma
nelį. Pasirūpino žmona Fausti-

mes 1910 metais vasario m ė n . 17 
d., Miškinėliu km. Šimonių valsč. 
Panevėžio apskr. Rusijos okupuo
toje Lietuvoje. 

Nepriklausomybės laikais, Liet 
voje baigė agronomijos mokslus 
daktaro laipsniu. 

Sovietu Sąjungai 1944 m. oku
puojant Lietuvą, su šeima pasi
traukė į vakarus. 1948 m. atvy
kęs į JAV įsigijo magistro laipsnį, 
prekybai administruoti ir toje 
srityje dirbo. Jis taipgi buvo veik
l a ir lietuviškoje verkioje. Pasku 
ciniais metais, prieš mirtį yra bu
vęs ir Ateitininkų sendraugių są
jungos pirmininkas. 

Apie 1960 m. su žmona agro
nome Faustina įsigijo sodybr 
prie Lemonto ir gražiai įsikūrė, 
tik mirtis' peranksti jam pastojo 
kelią. Jia mirė 1965.VHI.5. 

Šv. Mišias, kaip,ir visada, at
našavo kun. dr. Juozas Prunskis, 
patarnavo Saulius Šoliūnas, ma l 
das skaitė svečias iš Cicero dr. 

i das Prapuolenis , vargonais—Ali -
dona Prapuolenytė. šv. Mišių au
ką nešė buv. žmona Faustina 
Manel ienė - Mackevičienė ir s ū 
nus dr. Juozas Manelis. 

Šv. Mišios užbaigtos prašymu 
į Šv. Mariją, g iesme "Marija, Mari 
ja". 

Da lyv ių .buvo pianą erdvi kop
lyčia, ga l būtų dar daugiau, 
netilpę, je i b ū t ų anksčiau ži
noma, kuria intencija jos atna
šaujamos. Dauguma dalyvių su
žinojo tik laike šv. Mišių. D a l y 
vių tarpe b u v o geras būrys cicer-
riškių ir chicagiškių, kurie ž ino 
ję, nes buvę specialiai pakviesti. 

Kaip ir visada po šv. Miš ių 
dauguma susirinko į čia pat e s a n 
čią valgyklą pabendravimui 
prie kavos ir skanumynų, gi spe
cialiai pakviestieji nuvažiavo pas 
prof. Mečį ir Faustiną Madkevi-

žas būrys dceriškių ir chicagiš 
kių, o taip keli lemontiškiai. 

Takiu būdu pagarbiai buvo 
prisimintas žymus mūsų tautos 
žmogus, netikėtai prieš 15 m. iš 
mūsų tarpo atsiskyręs, sulaukęs 
tik 55 m. amžiaus, prof. dr. Vi
tas Manelis, nepriklausomos Lie
tuvos, Žemės ūkio akademijos 
prorektorius. 

Pamaldų reikalu Lemonte LB 
apylinkės valdyba yra sudariusi 
komisiją: pirm. dr. Algis Mockai-
tis, reikalų vedėjas Kazys Laukai
tis. 

Daugiausia pareigų turi reika
lų vedėjas. Turi žiūrėti, kad at
vykę šv. Mišioms visi būtų suso
dinti. Jei trūksta vietų, turi at
nešti pristatomų kėdžių. Taipgi 
pasirūpina maldų skaitytojų, šv. 
Mišių aukos nešėjais, vargoni
ninku. Svarbiausia organizuoja 
lėšas, juk reikia sumokėti koply
čios nuomą ir sumokėti išlaidas 
kunigui, na ir 'kitus įvairiausius 
reikalus atlikti. Turėtų būti ir čia 
tik vienas tvarkytojas. Pašaliniai 
asmenys turėtų susilaikyti nuo 
ne jiems pavestų pareigų o pa 
likti juos tvarkyti LB apylinkės 
pasikirtai komisijai 

Lemonto LB apylinkės valdyba, 
šias šv. Mišias suorganizavo, su
sirado ir išsinuomavo koplyčią, 
susirado ir susitarė su kun. dr. 
Juozu Prunskhi, tad ir toliau no
ri tą reikalą pati tvarkyti, 
per tam reikalui sudarytą komi
siją. O tos komisijos reikalų ve
dėjas norėtų ir prašo visų Lemon
to ir apylinkių lietuvius įskaitant 
Cicero, kurie norėtų ir galėtų kuo 
nors ir kiek nors prisidėti šv. Mi
šių reikalu. Gal i kreiptis į jį nors 

gražiai susitarta, sklandžiai atlik' 
ta ir bus malonu visiems gražiai 
bendradarbiauti. Reikalų vedėjo 
telef. 312-323—5326. 

Komisija žada neužilgo pa
ruošti šv. Mišių reikalu bendraš-
tį. Jis bus visiems prisiųstas paš
tų. Andrius Laukaitis 

E S T Ų G E N E R O L A S 
LAIDONEKIS 

Didžiausias šulas e s t ų kariuo 
menės vadovybėje ir v isame E s 
t ijos valstybiniame g y v e n i m e 
buvo, be abejo, jų kariuomenės 
vadas generolas Laidoneris. I š 
viso ko sus idarydavo jspūdis, 
jog tai y r a tikrai e s tų persona 
prima. Anksč iau buvau girdė
jęs i š kitų, kad gen. Laidonerio 
vaidmuo Est i jo je esant is net di
desnis n e g u paties respublikos 
prezidento Paetso , s eno polit iko 
ir labai nusipelniusio kovotojo 

dėl estų tautos laisvės. Tris 
dienas praleidęs gen. Laidone
rio draugystėje ir pamatęs j į di
plomatų, karių, es tų politikų ir 
net jo šeimos aplinkumoje, a š 
pasidariau tokią pat išvadą. 
Per priėmimus respublikos pre
zidento pily ir e s t ų jūrininkų 
karininkų klube pa t s mačiau, 
kaip ne tik patys estai, bet ir 
užsieniečiai stengėsi pasikalbėti 
ne tiek su prezidentu, kiek s u 
generolu Laidoneriu. 

S. Raštikis ( iš "Kovose dėl 
Lietuvos") 

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAUJŲ KAJLJNJŲ 
KĄ ESATE MATE 5 

Taip pat persiuvame jūsų senus kailinius — 
atrodys vel nauji ! 

JAVUREK FURS, 6615 Weet Cermak, Benvyn, m. 
Mastcr Oiarge TeL 484-0617 Visa — Lay Away 

S K Y V I E W R E S T A I 7 R A N T 
A t d a r a s 24 valandas. 

Salotų baras. 
Pietvakarių kampas 63 ir Cicero Ave. 

T E L . 767-1896 
na, sūnus dr. Juozas, na gal ir dar Į Petras Kisielius. Kelias giesmes pa 
kiti giminės ar draugai prisidėjo.! giedojo, tarp jų "Kad skausmas 
Prof. dr. Vitas Manelis buvo gi-1 Tau širdį suspaus" sol . Bernar- Į 

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO 
fAtkelta iš 2 psU 

ATEITININKU N A M Ų VAJUS 

Mieli ateitininkai ir jų Bičiuliai, 
Ateitininku namu fondo vasa

ros vajus tęsiasi toliau. Kadangi 
ne visus pasiekė išsiuntinėti laiš
kai, pakartotinai pranešame, kad 
kiekvienas asmuo įnešęs bent tam 
tikrą sumą tampa Ateitininku 
Namu fondo nariu ir turi vieną 
balsą Fondo nariu susirinkime. 

Laukiame ir maJesniy aukų, 
jei šiuo metu du šimtai yra neį
manomi. Už visokias aukas A. N. 
Fondo taryba yra ir bus dėkinga. 

Ypatingas ačiū ateitininlkams, 
kurie, gyvendami toli nuo Chica-
gos atsiliepė į vajų. Jie supranta, 
kad Namai yra didelė Dievo do
vana, per a>uką dešimties ateiti
ninku ir ju bičiulių šeimų, visai 
ateitininkijai. Jie supranta, kad 
ty namu išlaikymas yra visos atei-
tininkijos rūpestis ir į jį įsijungia. 
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AABAli—24 V A U PATARNAVIMAS 
Centr. krosnys & Boileriai išvalomi 
ir pataisomi. Naujos dalys Įdedamos 
visų išdirbysčių krosnims: Gazo — 
Alyvos—Anglių. Per 27 metus atlie
kamas geros kokybes darbas už pri-
einamą kaina. DTTVLiAP HEAT1NG 
CO. 423-2270 ar 224-7212. 

Tačiau yra daug Chicagos ir jos 
apylinkių ateitininkų, kurie tuo 
rūpesčiu dar nesidalina, ir kurių 
prašome tapti Fondo nariais, arba 
bent kokia auka įsijungti į Atei
tininku N a m ų šeimą. 

Aiikos yra "tax-exempt" ( N o . 
36 - 30- 9403) . Čekius prašome 
išrašyti ir siusti: Ateitis Founda
tion, P. O. Box 282, Lemont , 111. 
60439. 

Garbė Kristui — 

Ateitininkų n a m ų fondo 
taryba 

PARĖMĖ ATETTININTJ 
N A M U S 

Aldona J-uozevičienė a. a. dr. 
Juozevičiaus atminimui atsiuntė 
Ateitininkų namų fondui 100 dol. 
surinktų iš jos ir daktarų K. Am
brazaičio, R. Šležo ir A. Rasučio 
aiikų. Tai sektinas būdas įam
žinti savo mirusius artimuosius. 

N E W G O L D OOAST E N N 
Family Fish Fry Friday Nights. 

I^ovely Banquet Room, We<*dings, 
Snowers. Birthdays, Funeral Luncb-
eons, e t e 

Your Hosts. R O \ and KAM. 
2525 W. 71st St. 434-414» 

WAGNER and SONS' 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 

5610 So. Pulaski Rd.. Caicago 
Pbone — 581-4U1 

Lemonto Maironio lituanistinės 
mokyklos mokytoja Jedvyga 

Penčylienė. Mokiniai ją labai 
mėgsta. 

Nuotrauka Algio Mockaičio 

iimiiiiiiiiiiimmiiiiimimmiiiiiiiimiiin 
CARPENTRY 

S T A T Y B O S D A R B A I 
Namų pataisymai — Priestatai. 

Nauja statyba 
Apdraustas ir sąžiningas darbas. 

PETRAS GRIGALIŪNAS 
TELET. — 9251518 

•unitmnmnunnnintmimnimnimimi 

Nemokamai įvertinsime jūsų 
namą. Jokio įsipareigojimo. 

Century 21—Erwin J. Michaels 
4637 S. Archer Ave. 254-8500. 
Ra.y WerteJka kalba lietuviškai 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 

MT IRAI 

ALL NEW FURNITURE 
Sočiai Sec. — ADC — Short Time 
on Job? Tou can open & ciedit acc't 
now! No co-aagnor needed. Fast 
Free Delivery. 

SHOWCASE FURNITURE 
651S So. Halsted TeL 84S-1S6S 
» M H > H | H « 4 > M > M I 

GREENWOOD FUN 
HOME persikėlė j 

5570 W. 95tb S t , Oak Lawu, • . 
TEL. — 445-3400 

Josepft A. Dolik, įsteigėjas 
Robert B. Xuen*ter, direkt. 

For eye care krformation 
OaU SIGHTLINE — 425-6644 

This is a pnbMc sesnrioe o* 
DR. JAMES G. CVSTAKD and 

ASSOCIATES, Optometrists 
2537 W. *5th St., Everg^een Park 

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus iš lauko 
ir i š vidaus. 

Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina St. 
( T o m of Lake) 

Skambinti 927-9107 

Padangos . Priekinių ratų reguliavi
m a s u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
t i pataisymai. F I R E S T O N E TTRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes . Shock absorbers. Mufflera 
a n d pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W«$t 59th StrMt - Ttl. M 6-7777 

Veikia nuo 7:00 va i . ry to iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7 : 0 0 v a i ryto iki 4 vai. popie t 

n 

DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS! 
PIRMAS AR ANTRAS SĄRAŠAS KNYGŲ — TAI 
PUIKI IR NEBRANGI DOVANA BET KURIA PROGA 

HmniiiimmmiimmuiuuMUMMiinnuH 
c & m miMimiM I>-STALLATIOXS 
Namams dedame a'.uminijaus "sld-
ing'\ "soffit" ir "fascia" ir "seamieas 
aluminum" nutekamuosius vazdžius. 
Nemokamas apAaičiavįm&s. 

Kreiptis i CHUCK teL 445-4872 
lillIltlIlltlIHIltillIlllHllIlIillIlliUkllHinili 

P U S M E Č I U I 
$121.00 Chic&goje 

$93.00 
C i c e r o j e 

(10/aO/5/TJM) 
P — M a k s i m auto spdrauda 

AnUBus 6 iki 80 m. 
6529 S o . Kedzie Aveirae 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 

WEDDLNGS & BAJN~Q07rS 
GRA>'D MANOR 

On Arcbear % bJocfc W « * of Cicere 
Reasonable Prices and Packages. 
Larg-e Dance Floor in Bar Areas; 
Highest CJuaJity ot Food &. CocSctaiis 

CAtX, — 7*7-3300 

iiiimiiimiitiiiiiimiimiititiniimimtmii 
Special: Prof e«skmal 

Carpet Cleaniiy; by 
CAKPET ( A B E SYSTEMS 

Any size Livin? Rm. & Hali $29.95. 
Living & Dinim? Rm. & Hali $3«M 

Authoriz«d application: 
Sootchgarrt Carpet Protector 

CaU Joseph K. Wrjgbt (3J2) 445-8982 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIHIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIH 

DR. THFODORE F. WEBER 
announces the relocation of hls Of
fice, podiatrie medicine, surgery. and 
injuries of the foot, to 

Dodge r»rng * Medicai BfcJg. 
323S W. l l l t h (t M. W. of Kedzie) 

TEL. 312—238-7270 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

• M£G£JAMS 

'--T- "•^••r"rf?- pykdami iii 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu pianu atidedant pasirink
tos resniems ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtu foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketviitad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

UZmkydami ar pirkdami visas karta žemiau išvardintas knygas moka
te tik $10.00 ir $2.00 ui persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00. 

Siuntinys No. I 
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaučys. Anglų rašytojų novelių 

antologija. 460 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaučys. Lotynų 

Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 pusi. 
VYSK. P. P. BŪCIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda

gavo J. Vaišnora, MIC. I ir U dalis. Dvi knygos. 580 pusi. 
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Vefaio bala. Žmogus ir šuo ir 

kitos novelės. 213 pusi. 
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris, žvilgsnis i mūsų laiko

tarpio žaizdas h* skaudulius. 187 pusi. 
BREKSMES NAŠTA Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pusi. 

Siuntinys Mo, 2 
Knygų originali kaina $35.00. Pardavimo kaina su persiuntimu taip pat 

$12.00. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys. 230 pusi. 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI I d. F. M. Dostojevskis. 265 pusi 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI II d. F. M. Dostojevskis. 290 pusi. 
MARIJA DANGUJE ER ŽEMĖJE. Vysk V. Brizgys. 142 pusi. 
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Votartas. Premijuotas romanas, 

273 pual. 
SŪNUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sneea. 174 pusi. 
AIDAI IH ŠEŠĖLIAI. Vacys Kavaliūnas. Premijuotas romanas. 234 pusi. 
Uiaakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. «Srd St, CUeafe, DL $0829 
>jaus gyventojai dar prideda prideda 50 et. valstijos mokesčio. 

II "Lietuviškų vestuvių" pastatymo ateitininkų moksleivių stovykloje, Dai
navoje. Jaunoji — Audra Kontrimaitė, jaunasis — Edis Kuliavas, piršlys 
— Giedrius Sodonls 

JAY DRUGS VAISTINf i 
2759 W. 71«t St., Chicago, Dl 60829 

• R«PESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Aldai* Hokiadienisia nuo 9 *aL ryta U 10 «J. rtkan, 
Ssfcrassdteniais ano 9 v*l. ryto tkd 8:30 vai. vakaro. 

D. KUMLMAN, B.S.. RefUtnjotaa vaJstiainlcaa 

TeL — 4 7 8 - 2 2 0 6 
-M! , . * _ ^ _ _ _ _ £ U _ ^ ^ ^ ^ 
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A. T V E R A S I 
LAJKRODflAI IK RRANG12>miWS į 

Pardavimas ir Taisymas 
W S91* Street _ TUL RE 7-1941 = 

Nuotr. Rūtos Muamytės ^iniIllimilHIlIllfttIIfltItlfllllII1fIlllllUll1l1lfl1llll1ii|if IltmiiUiHHIMlHtfHiiHIHtfi; 

1990 MBTŲ mmmmtm \ UBnJVĄ. U B08IONO/NEW YORKO 

DAR YRA VU7TŲ ŠIUOSE GRUPfiSE: 
Rngsėjo 24 d. — $899.00 fipntto 8 d. — $87»JQ9 

Graodfio 26 d. — 977*40 

KELIONĖS I LIETUVĄ 1981 M. PRASIDEDA KOVO 25 D. MEM8EP 

Registracijas Priimama Dabar. 

TRANS-ATUHTIC TRAVU SBVICE, INC ^ 
39$ We*t ^oadsvay, P.O. Boa 116, So. Boston, Hhs i 02127, TeL 017-40aV6764 

Įstaigai vadovauja Aldona ADOMONIENe ir Albtna RUDZTUNIENft. 
Norintiema atsikviesti gimines ii Lietuvos atostogoms, tvarkome dokumentus 
asmeniškai ir paatu. 

rr---m wr« b*Md on doubU oceupaBey A ar* nibjAct to eba&saa. 4 foal aareaaraaa. 
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DU STRATFORDO VIDURVASARIO PASTATYMAI 
ALFONSE NAKAS 

Rugpjūčio 8 — mano paskuti
nė šią vasarą diena Stratforde, 
nors sezonas baigsis tik už trijų 
mėnesiu. Traukė tik ką į repertu
arą iglausti du veikalai: vaka
rykščiai pradėtas visai publikai ro
dyti (po trijų premjeriniu spek
taklių) ,Joxfire" ir viena iš gar
siųjų Čechovo dramų "Žuvėdrą", 
kaip tik mano lankymosi dieną 
eilinei publikai vaidinama pirmą
jį kartą. Pirmasis veikalas stato
mas Avon teatre, o antrasis — 
Festivalio. Abu repertuare liks 
iki spalio 12 ir bus suvaidinti dau
gelį kartų. 

Kas yra forire, ar foxfire, kaip 
daiktavardis, ne visuose žodynuo
se rasite. Tai paslaptinga, balzga
na pūvančio medžio švieselė. To
kių esame matę ir Lietuvos miš
kuose. "Foocfirė" dramą parašė 
Susan Cooper su Hume Cro-
nyn'u, veikėjus išžvejoję iš 
"Foxfire" knygų. O "Foxfire" 
knygos? Ai, jau toliau nebeaiš
kinsiu. Jomis užversti visi knygy
nai Kas domisi — sužinos be 
manęs. Aš čia apie dramą. Jau
dinančią Apalačijos skurdžiu ūki
ninku dramą, kurios centre — mi
rusio ūkininko žmona, nuolat su 
velioniu besikalbanti ir jį matan
ti, kai joks kitas veikėjas nemato. 
Ir moderniu folkloro muzikan
tu /tapęs sūnus, kuriam nebe
svarbios Apalačijos ,,šaknys", ku
ris įsikūręs Floridoj, ten turi šei
mą, po visą Ameriką su gitara 
koncertuoja. Ir Apalačiją pami
lusi jaunutė mokytoja, muzikan
tui neslepianti sentimentų, bet 
nesistengianti prie jo artėti. Ir 

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atkelta i i 3 pusi.) 

kad taptume jo vaikais. 
Šis pašaukimas reikalauja 

sielos gyvenime pasikeitimo 
jos gelmėse. Todėl Dievas 
žmogui įkvepia savo gyvybę ir 
savąjį kilnumą. Šv. Petras 
antrajame laiške rašo, kad 
Dievas per Jėzų Kristų 
„dovanojo mums didžiausius 
ir brangiausius pažadus, kad 
jūs jais pasidarytumėte die
viškos prigimties dalyviai" (2 
°etr. 1, 4). 

Dieviškos prigimties tam
pame dalyviai, kai mūsų siela 
gauna dievišką pažinimą ir 
paties Dievo išmintį. Šitai 
ateina iš dieviškų paslapčių 
pripažinimo. Mūsų dieviškas 
pažinimas yra labai ribotas ir 
žmonių išminties yra daugiau 
aptemdomas kaip paryški
namas, bet yra tikras daly
vavimas Dievo pažinime. 
Todėl toks pažinimas teikia 
viltį išeiti iš šio mįslingo 
pasaulio ir pamatyti viską 
amžinoje tikrovėje. Iš čia ir 
linksma naujiena visai žmo
nijai ir didis džiaugsmas, ko
kio negali suteikti šis pasaulis. 

Dar tobulesnį dalyvavimą 
dieviškoje prigimtyje teikia 
Dievo meilė, kuri turi sekti 
Dievo įkvėptą pažinimą. Tik 
Dievo meilė gali padaryti 
žmogų laimingą, nors jam dėl 
Dievo išpažinimo tektų per
sekiojimus kentėti. Dievo 
meilė atneša sielai dieviškos 
prigimties gyvybę. Šv. Po
vilas sakė, kad jame gyvena 
daugiau Kristus, kaip jis pats, 
o apaštalas Jonas Dievą 
vadina meile ir meilę Dievu. 
Tai reiškia, kad per meilę mes 
tampame sudievinti. 

Visi mes žinome, kaip sun
ku šiais laikais išlaikyti tą die
višką gyvybę žmogaus sieloje. 
Prieš ją kovoja visos pasaulio 
jėgos. Dėl tos gyvybės nai
kinimo pilnos yra koncentra
cijos stovyklos tikinčiųjų ateis
tiniuose kraštuose. Dievo 
niekas nepasiekia, nes jis 
gyvena neprieinamoje švie
soje. Jį betgi galima pasiekti 
žmogaus sieloje. Todėl reikia 
dievišką gyvybę saugoti, nes 
sunku ją išlaikyti. Dabar 
galime suprasti, kodėl reikia 
įeiti į dangaus karalystę per 
ankštus vartus. 

V. Rmš . 

nekilnojamo turto prekybininkas, 
kuriam niekas taip nerūpi, kaip Į 
prikalbinti skurdžius ūkininkus, 
kad savo žemeles išparduotų jo
kių sentimentų neturintiems atė
jūnams. Ak, ir miręs ūkininkas, 
kiuris arba kitų nematomas tik su 
pačia kalbasi, tariasi, arba, pra
ėjusio gyvenimo epizodus karto
jant, kelis kartus grįžta ir pil
nakraujų veikėju. 

Jessica Tandy (ūkininkės An-
nie Nations rolėje) palieka giliau
sią įspūdį. Ji ne vaidina, o gyve
na ir į jos gyvenimą net nesisteng
damas žiūrovas pats įsijungia. 
Nemažiau įspūdingas Hume Cro-
nyn (jos miręs vyras, Hector Na
tions). Kai sudvasintas — toks 
melancholiškas, truputį pašaipus, 
kur nors scenos gilumoje visus be-
stebįs, bandąs kalbėtis ne tfk su 
žmona (su, „Ma"), bet ir su jo 
negirdinčiais veikėjais, kurių ne-
reagavimas daro jį dar daugiau 
melancholišką. Kai gyvas — 
griežtas, ūmus, greitas. Šiedu dra
mos žiūrovams ilgai iš atminties 
neišdils. Bet ilgai neišdils ir Brent 
Carver (jų sūnaus Dillard) daly
vavimas. Šis ne tiek nustebino 
vaidyba (kuri irgi be priekaišto), 
kiek puikiu solo dainavimu. Su 
elektrine gitara prie mikrofono 
jis atliko keletą Johanthano C. 
Hotzman'o komponuotų (Susan 
Cooper, Hume Cronyn ir paties 
Holtzman'o žodžiai) dainų, su 
kiekviena išsaukęs audrą publikos 
plojimu. Tokio švelnaus, vibruo
jančio, į sopraną panėšinčio te
noro Stratforde iki šiol niekada 
neteko girdėti. Rašydamas Gol-
doni'o „Dviejų ponų tarno" įs
pūdžius minėjau, kad Brent Car
ver turi didelio aktoriaus priva
lumų, net nežinodamas apie jo 
dainavimo talentą. Manau, kad 
Stratfordas bandys jį kuo ilgiau 
išlaikyti ir su juo dar daugelį kar
tų susitiksime... Donna Good-
hand (mokytoja Holly Burreli) 
savo didelę rolę visai neblogai 
apvaldė. Richard Monette (žemių 
prekybininkas Prinz Carpenter) 
vykusiai padėjo išryškinti Apala
čijos žemdirbiu tragediją. 

Veikalas surežisuotas Robin 
Phillips ir Peter Moss labai iš
radingai, fantaziją su realybe vy
kusiai kaitaliojant 

Man tai buvo vienas iš pačių 
gražiausių šio sezono spektaklių. 
Jis atminty liks ne mėnesiais, o 
metais. 

Prieš į Stratfbrdą važiuodamas, 
labai atidžiai perskaičiau Anton 
CechoVo .Žuvėdrą" („The Seo 
gulV). Nors autorius per kažko
kį nesusipratimą veikalą pava
dinęs komedija, nieko komiško 
ten neradau, išskyrus kelių vei
kėjų ironiškai šmaikščias frazes. 
Priešingai: kuone visi veikėjai iki 
kaulų smegenų čia tragiški! Ką 
vienas ar viena myli, tas ar ta ki
to ar nepaiso, ar tiesiai neapken
čia. Antai, Irina Arkadina die
vina rašytoją Trigoriną, o tas vi
lioja (ir suvilioja) Niną Zareč-
ny; Konstantinas Treplevas dėl 
Ninos du kartu šaunasi (antrasis 
kartas fatalus); Simonas Medve-
denko savo meilę tol dūsauja Ma-
Šai, kol ši už jo išteka, bet ištekė
jusi ima atvirai jo nekęsti, nes jos 
idealas — Konstantinas, kuris ja 
bodisi, net šlykštisi; pagaliau Po-
lina Samrejeva iki ausų įsimylė
jusi daktarą Eugenijų Domą, bet 
šis jai šaltas ir sarkastiškas... Tai
gi — „komedija", persunkta dū
savimų ir dejonių, pasibaigianti 
Konstantino šūviu užkulisy į šir
dį ar į galvą. 

Čechovo ,JZuvėdros" veikėjai 
— carinės Rusijos aukštesnės kla
sės atstovai: garsi teatrų aktorė, 
buvęs universitetų studentas, dva
rininko duktė, į pensiją išėjęs ar
mijos leitenantas, rašytojas, dak
taras, mokytojas bei jų šeimų na
riai. Aprengti jie visi dailiai, sa
kytum aristokratiškai, pagal de
vynioliktojo šimtmečio galo ma
das. Jei ne bekalbiai ar vieną ki
tą žodį ištaria tarnai, rėdyti tik
rai rusams tipingom „rubaškom", 
apauti auliniais batais („čeba-
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S A N T A R O S - Š V I E S O S 
S U V A Ž I A V I M A S 

Iš Stratfbrdo teatro vidurvasario pastatymų. Kairėje — scena iš *Toxfire": aktoriai Jessica Tandy — Annie Na
tions IT Brent Carver — Dillard Nations rolėse. Dešinėje — Čechovo "Žuvėdrose": Brian Bedfbrdas vaidina Tri
goriną ir Margie Smitii — Arkadina 

net suabejoti, kad tie visi saloni- „linksmumu". Žvengė ir žven-
niai dūsautojai rusų, o ne anglų! gė! Dėl niekų. Dėl pigesnių fra 
dvare stypinėja (Festivalio te
atro scenoje dekoracijos apčiuo
piamos rolės nelošia; šį kartą vi
sus keturius veiksmus „dekora
vo" bjauriai išsikerojęs medis, be- šampaną. Trigorinui nosine šluos-
ne ąžuolas). Ypač keista buvo j tant lūpas po bučinio. Domui 

au . Irinai bešūkaujant, kad ji 
neturi pinigų. Ninai deklamuo
jant apie žemės mirtį. Mašai 
šniaukiant tabaką ar geriojant 

reikšmingai" tylint su ironiška 
šypsena veide. Tik kai žemėtu 
veidu Konstantinas apleidžia sce
ną, kai už minutėlės trinkteli šū
vis, gagenimas nuščiūva. Jei ne 
tos paskutinės kelios ketvirtojo 
veiksmo minutės, tikrai tebūta 
tik komedijos... Tai jums paliu
dys didelė dauguma žiūrovų. 

kai kurių veikėjų elgsena. Štai 
Brian Bedford (rašytojas Trigori-
nas) pasakoja Robertai Maxwell 
(Ninai) apie savo rašytojiškus 
vargus. Tai nepaprastai svarbi 
scena, nes jis, Trigorinas, čia — 
liepsna, o ji, Nina —peteliškė, 
besiveržianti liepsnoj sudegti. 
Ne vien žodžiais, bet ir manie
rom jis turėtų pasistengti. Deja, 
dešinę ranką įbruka į kelnių ki
šenę ir per visą ilgą monologą — K^P žinoma, pirmasis mū-
neištraukia. Tas pats Trigorinas, sų dienraštis pasirodė 1904. XII. 
trečio veiksmo gale niekam ne->; *0 d. Vilniuje. Kaip kadais dr. 
matant Niną ilgai bučiavęs, beg-! J. Basanavičius, "Aušrai" įžan-
damas prie karietos demonstraty-1 gą parašęs, perskaitė ir pravir

tais"), apjuosti plačiais diržais ir 
apmaustyti kepurėm, galėtum 

viai išsitraukia baltutėlę nosinę 
ir dideliu mostu nuo lūpų brau
kia Ninos kosmetinius dažus, ku
rių devyniolikto šimtmečio devy
niolikmetė panelė nenaudojo. 
Mažiausia vienu atveju (bet ga
lėjo būti dviem ir trim, nes pra
džioje atidžiau nesekiau) gracin
gai ištiestą ateinančios damos 
ranką įžymus veikėjas pagriebia 
ir bučiuoja... sėdėdamas. Tokių 
„smulkmenų" gali nepaisyti re
žisierius Robin Phillips. Bet kaip 
gi praleido jo padėjėjas Urjo Ka-
reda, kuris apie anų laikų rusų 
manieras turėtų daugiau žinoti? 

Nepaisant kelių neigiamų pa
stabu, žuvėdra" vaidinama 
įdomiai ir įspūdingai. Maggie 
Smith (Irina Arkadina) — pui
ki isteriška aktorė, nepaprastai 
impresyvi Trigorino meilužė, po
roj scenų ir švelni Konstantino 
motina, Jack VVetherall (Kons
tantinas Treplevas) pirmame 
veiksme gal be reikalo siūbavimu 
ir trūkčiojimais rodo savo nervin
gumą, it šiuolaikinis narkoma
nas. O Sorino skundas, kad Kon
stantinas dveji metai nešioja tą 
patį švarkelį ir neturi apsiausto, 
keistokai interpretuotas — jis ga
vo tarnų apdarą. Tik ketvirtam 
veiksme jį regime dėvintį tinka
ma eilute. Čia ir vaidyba — pas
kutinės minutės su Nina —ne-
užmirštamiausia. 

VVilliam Iiutt (daktaras Dom) 
— šaltas, ironiškas, lėtakalbis. 
Veltui Jennifer Phipps (Polina) 
bando prie jo artėti. Jis — nepa
siekiamas, nors ne vienam pata
rimus dalina. Robertą Maxwell 
(Nina) — labai patraukli pane
lė. Tik gal permažai rodė jaunat
viško žavesio pirma Konstanti
nui, paskui Trigorinui. Pat 
Gallov/ay (Maša) — ideali ne
laimingos meilės kankinė. Jauna, 
o pilko veido, negyvų akių, žiau
ri savo vyrui, uostomo tabako ir 
alkoholio vartotoja. Net be žo
džių, tik ilgesingais žvilgsniais į 
Konstantiną ji traukė publikos 
dėmesį. Lewis Gordon (Sorinas) 
ir Graeme Campbell (Šamreje-
vas) — puikiame kolektyve savo 
roles gerai sulošė. 

Ak, pradžioje skundžiau, kad 
Čia ne komedija, kad visi veikė
jai kiaurai tragiški. Toks man 
slegiantis įspūdis veikalą skaiti-
nėjant Bloga iš anksto perdaug 
žinoti!... Stebėjausi publikos 

ko, taip ir čia, Vilniuje, anot J. 
Jablonskio, visi tie, kuriems bu 

vo lemta vartyti tik ką iš maši
nos išimtus "Vilniaus žinių" eg
zempliorius, jaudinosi. Jaudinosi 
redaktoriai, jaudinosi skaityto
jai (vienas tautietis iš Charbino 
rašė — atsiuntė broliai tėvynės 
kvapo!). Kilus Pirmajam pašau 
liniam karui, atseit, vos 10 metų 
tepraėjus, Vilniuje jau ėjo 9 liet. 
laikraščiai. 

J. Ciceras 
(Iš "Vilnius tarp audrų") 

27-siB Santaros - šviesos suva
žiavimas įvyksta rugsėjo 4-7 
dienomis Tabor Farmoje, So
dus, Mich. 

PROGRAMA 
Ketvirtadienis, rugsėjo 4 d. 2 

vai. Vytautas Kavolis "Pra
džios ir pabaigos". Romas Misiū
nas, "Pabaltijo valstybių priklau 
somybės periodo lyginimo pro
blemos". 8 vai. Bronius Vaške
lis — "Keliai ir keleliai į lietu
vių teatro Amerikoje istoriją". 

Penktadienis, rugsėjo 5 d. 10 
vai. Mykolas Dranga — "Tie
sos ir laisvės santykis". Santa
ros-Šviesos Federacijos ir AM 
ir M. Leidinių Fondo organizaci
niai posėdžiai. 2 vai. Leonardas 
Gerulaitis — "Raštas ir spauda 
Lietuvos Didžiojoje kunigaikšti
joje". 

Romas Misiūnas, Romas Sa-
kodolskis, Rimvydas Šilbajoris 
ir kt., "Pokalbis apie lietuvių 
ir ukrainiečių studijų centrus 
Amerikoje". 8 vai. Viktoras 

Šeštadienis, rugsėjo 6 d. 10 
vai. bus pašnekesys apie Ąžuo
liuko chorą ir Lietuvos muzikinį 
gyvenimą. 2 vai. Liubomir Haj-
do, "Lietuva ukrainiečių aki
mis". 

Jurgis Blekaitis, Bronius Vaš
kelis ir Tomas Venclova, "Lie
tuviai poetai svetimoje aplinko
je : Donelaitis, Baltrušaitis, Ra
dauskas". 8 vai. Daugiakalbė 
poezija: Jurgis Blekaitis ir Al. 
Žolynas. Daraius Lapinsko 
'^olrninkiemio kantata" piani
nui, mezzosopranui ir smuikui: 
Laima Lapinskienė, Darius La
pinskas, Aras Lapinskas, "Grės
minga poezija": Julius Linta-
kas, Liūtas Mockūnas, Rimas 
Vėžys. 

Sekmadienis, rugsėjo 7 d. 10 
vai. Violeta Kelertienė — "Mo
terų proga ir moterys prozoje 
1890-1937". Suvažiavimo metu 
— Lino Katino akvarelių paro
da. Norintieji dalyvauti kvie
čiami registruotis iš anksto: Su
važiavimo rengimo komisija c-o 

Vizgirda, "Modernizmo ir pri- j Mr. V. Adamkus, Tabor Farm, 

iiiliiiliiilliliiiiiilliiiliililllliiiilliillllllilli 

PALERMO'S 
IStella Del Mar) 

3751 W. 63rd Street 
Chicago'8 most elegam and Xewest 

Italtan Restaurant 
PARTIES TO 200 — 2 ROOMS 

PHONE — 585-5002 
ITALIAN CUISINE SUPREME 

Open wcekdaya from 4 p. m. ttll 
11:30 p. m. Fridays & Saturdaya 
from 4 p. m. till 1 a. m. Sundaya 
open from 2 p. m. till 11:30 p. m. 

Closed Tueadaya. 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

mityvizmo pradai lietuvių dai
lėje". 

Sodus, Mich. 
6404). 

(Tel. 616— 925-

llllilillllllllllillllllllllllllllllillliiiiiiiliiiiliiiiiililiilllllilililllllllllllliliillliilllllllililli 

"GETTING AROUND 
WITHPAT" 

From the practical... to the exotic- --InMerchandiseand Service— 
Ali Over Chicagoland!! 

iiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiU: 

LITHUANIAN NATIONAL GOSTUMES ( 
ANTANAS and ANASTASIA TAMOŠAITIS | 

Pobttahed by LitimaaJaa Folk Art Institute. = 
Toronto, Oanada, 1979 i 

Veikalas didelio, liuksusinio formato , 258 psl., gausiai ilius- £ 
truotas nuotraukomis, istoriniais ir š iaip piešiniais, gera dalis S 
iliustracines medžiagos spalvota. Knyga r imta moksline studija. S 
Taip pa t graži, vertinga dovana bent kok ia proga. = 

Knygos kaina su persiuntimą — $27.50 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chlcago, IL 60629 | 
niimois gyventojai dar prideda $1.56 valstijos mokesčio 

! 

riuiiiuujuiuiiitiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiuiiifiuiiiMniu? 
•£llllllllliillllillliliililll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllilllllilllllllllllllllllllllll>£ 

I 
The best dressed women we know shop at 
En t re Nous Designers Resale Shop. 
Join them! Find fabulous fashions at a 
fraction of their original price. 
On the 2nd floor — 1051 N. Rush. 

De 7-2919 

I 

Want 11%% to 12% on your regular 
savings? A call te Gene Sparing, the 

Dr. Bruce C. Gronner, D.D.S. has j insurance man, will be most profitable. 
deniai patients of ail ages. Speak to any Į He's expert at tailoring a program to 
one of them — all are satisfied. For 
appointment call 6 4 2 - 0 0 6 6 . Dr. 
Gronner's at 46 E. Oak, *350, Chicago. 

your 8pecific needs. 

J u s t phone 748-6888. 

Headaches? Dizzy? Tense? Back \ Breakfast, lunch and dinner, the place 
ache?SeeDR.MICHAELLOTITOfor! for home cooking is the Home 
these ar.d other problems. Graduate and į Res taurant . Both Bohemian and 
teacher from Palmer Chiropractic | American. Open 7 days a week. 
College, was on the staff of two of the 
largest elinies in the country. 6831 W. Ogden Ave., Berwyn. 

Phone 788-4104 7318 W. Madison, Fores t Pa rk . 
Call 366-3000, 24 h r s . Mateo's is the place for great Mexican 

Likę magic! Sherwood Kitchen turns and American dining. And the every 
old kitehens into new by laminating new'• Wednesday special is fantastic! A whole 
fronts on old metai or wood cabinets.! red snapper with vegetable and salad 

only 5.95. 
5451 N. Lincoln Ave. 

271-3350 

Completely new look at half the price! 

Free estimates — Call: 620-0179 

Newest way to send a message? On a 
balloon! A balloon in a box, that is. 
Balloons Away will do it for you. And 
they have many colors and messages. 
(Great party idea, too.) 

Just call 951-1085. 

Pasaulio Lietuviti Bendruomenes 
| IŠVYKA Į AUSTRALIJĄ 
| Gruodžio 20 d. iki Sausio meti, 10 cL, 1981 į 
s Kaina iš Los Angeles į Sydnėjų ir atgal — $1200.00 § 
= s 
s Iš Chicagos i Los Angeles ir atgal $222. = 
= Prie šios išvykos gali prisijungti keleiviai iš visų kitų Amerikos S 
"s miestų! Jų kainos bus atskirai apskaičiuotos iki Los Angeles. = 
| PRAŠOME REGISTRUOTIS IR SUMOKĖTI UŽ BILIETUS NEVĖLIAU | 
1 RUGSĖJO MEN. 7 DIENOS. VIRŠUJE NURODYTOS KAINOS YRA = 
| GARANTUOTOS TIK IKI ŠIOS DATOS!!! 
5 Vėliau užsiregistravusiems kelionė gali kainuoti 
= Kreiptis Į: 
I AMERICAN TRAVEL 
| SERVICE BUREAr 
r 9727 Soutifci Western Avenne 
1 Chicago, niinois 60643 
1 TeL (S12) 238-9787 
^i l i i i i l l l l i i i l i i i i l i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i l f i l i i i i i i i i i f i i i i i i i l i i i i in i i i i i i i i i i i i i i^ 

žymiai brangiau, g 

mm 

You'll want more and more when you eat 
Vince's Pizza. Enjoy it there or pick it 
up. Vince even delivers — in a limited 
area. For a treat try it today! 

6217 W. 63rd St. 
Call 586-8550 

All of Michigan Ave. looks to Alper-
Richman Furs, Ltd. for value end 
ąuality. 57 years in the šame place, and 
3 generations of experience. The shop 
for impressive furs! 

645 N. Michigan Ave. 266-1800 

Winter's ahead. Get sėti Call Midway 
Heating & Air Conditioning Ser
vice for cleaning and repairing your 
fumace and boiler. Fast service, fine 
work. 

5619 W. 63rd. Phone 735-1291 

For an understanding ear, its Laurie A. 
Shatsoff, the woman attorney, concen-
trating in family law cases such as 
divorce, separation, child custody. Free 
consultations. 

Call 782-5978. 

Want more cash? I. Harr i s & Son Co. 
gives it to you for old gold jewelry -
diamonds, too. 3 generations' ex-
perience, 40 years in the šame location. 
Ask for Brian. 

5 S. Wabash, Suite 1306. 
263-5552 

WARSAW IN 
6250 West 63rd Street Tel. 586-0410 

Polish Style Smorgasbord L u n c h . . , . . $3.75 
L U N C H H O U R S Monday thru Friday 11:30 am to 2:30 pm 
D I N N E R H O U R S Mon. thru Thurs. 4 pm to 9 pm; Fri. & Sat 
4 to 10 pm; SUN. & HOLTDAYS — Noon to 8 pm. 
BANQUET ROOM AvattaMe For Any Oocasioa — TeL 586-0410 

i 

Savanorio ir Kontražvalgybintnko Atsiminimai 
Tai Lietuvos žralgybos ii kontraifalgybos paslapty? 

tarias aprašo I. DEMERECKIS 
Kaina minkitais virUliai $4.00, kietais $5 00 

Gaunama 
ORiUGAS, 4546 W. 63rd St.. Chtoef* III. 66629 

įįt.:i::.:.....:....iik........iiu,. •••.•uitnuiiiiiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIHIIH^ 

VALIO J A U N Y S T E I ! 
Loa Angele* LB Jaunimo Ansamblio 

''SPINDULYS" choras — 80 dotnintnfeų 

ES, Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur tas šal
tinėlis. Kurteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk 
mergele. Tėvynės maršas. Kad aš jojau. Šiandien mūsų 
šventė. V'*io. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau 
vakar. PI Aia sau laivelis. Per tamsią naktelę ir kitos 
populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom
pozitorių. 

3 Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Bronius 
s Budriūnas. 
]§ Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė i r Ona 
S Barauskienė. 
š Smuikininkas Raimundas Mickus. Fieitistė Kristina 
E Mickutė. Akordeonistas Rimas Polikaitis. 
f PlokStelę išleido Los Angeles LB Jaunimo ansambUs 
§ "SPINDULYS". Kaina su persūmtimu U-95. Užsakymus = 
| siųsti: DRAUGAS, ĄStf W. 6Srd St., Chioago, IL 606t9. | 
nll1IIIUIMIUIIIUUHratlUIIIIIIIUIHII1MUIllH>IIIIIIIMiniHt«Mlinil1IIIUIUIII|||IHIIiml 



Mokytojai - lietuvybės švyturiai 
Mokytojų studijų taraite (1) 

Mūšy kolonijose 
JUOZAS MASIUONIS 

Lietui lyjant, nedulkėtais ke
liais rugpiūčio 17 d. popietę rin
kosi mokytojai į Dainavą, į ketu
rioliktąją studijų savaitę, {važia
vus į stovyklavietę, pasitiko ma
tyti veidai iš ankstesniųjų metų: 

, „. J. ir A. Kregždžiai iš New Yorko, 
V. ir G. Bučiniai iš Clevelando, 
Br. Krokys iš Rochesterio, L. Ei
mantas iš Kanados Londono, Pr. 
Zaranka iš Detroito, daug iš Chi-

'.~' cagos. Yra ir jaunimo, bet ne tiek 
daug, kai būdavo kartu ir ju sa
vaitė. 

Aplinka ta pati kaip ir anks
čiau, tie patys penki kryžiai ant 
Kryžių kalno, tas pats prie įva
žiavimo, ateitininkų virtuvės. Me-

lyvius sveikino JAV LB pirm. 
V. Kurkus, įvertindamas moky
tojus, su pasiaukojimu lietuviško
se mokyklose dirbančius ir tėvus 
savo vaikus į jas leidžiančius. 
Mokytojus jis pavadino lietu
vybės švyturiais. Kvietė ir vie
nus ir kitus prisidėti prie skelbia
mo vajaus ir padidinti lit mokyk
las lankančiųjų skaičių .Dėkojo 
Br. Juodeliui už gautą paramą 
mokytojų studijų savaitei, dėkojo 
į Vasario 16 gimnaziją išvyks
tančiam JAV LB Švietimo tary
bos pirm. J. Kavaliūnui. Pranešė, 
kad nauju švietimo tarybos pir
mininku yra pakviestas Juozas 
Plačas, dabartinis Švietimo ta-

džiai ūgtelėję, tik visi mokytojai, ryk* *ekr. Žinia buvo priimta 
kurie kasmet į tokias savaites va-, su entuziazmu ir gausiu plojimu, 
žiuoja, vis dar nepasiduoda, vis1 Sveikinimo ir atsisveikinimo 
dar entuziazmo pilni, sveikinasi į žodį tarė J. Kavaliūnas, iškelda 
su seniai nematytais kolegomis, 
ryg dar šimtus metų gyventu. 

Užkandus ūkvedžio Bro
niaus Krokio pirmojo davinio — 
pieno su pyragaičiais. 6 v.v salė
je pradėta keturioliktoji mokyto
ju studijų savaitė, trumpu atida
romuoju JAV LB Švietimo tary
bos pirm. J. Kavaliūno žodžiu. 
Jis pranešė, kad yra užsiregistra
vę 77 mokytojai ir 20 svečių. Sa-

,^ yo kalboje supažindino su sto
vyklos vadovybe: Bronius Juode
lis — projekto direktorius, Juozas 
Plačas — dieninės programos va
dovas, Ingrida Bublienė — valca 

mas JAV liet švietimo laimė
jimus, kuriais stebisi kitos tauti
nės grupės. 

Po trumpus sveikinimo žo
džius tarė ir savo pareigas stovyk
loje apibūdino pareigūnai — Br. 
Juodelis, Br. Krokys, Br. Ketura
kis (Bronių valdžiai), Ingr. Bub
lienė, o Chicagos Liet mokyto
jų sąjungos vardu sveikino Ap. 
Bagdonas. 

Užbaigos žodyje iškilmingojo 
posėdžio pirm. ir naujasis švieti
mo tarybos pirm. Juozas Plačas 
prašė visus mokytojus ir visas mo
kyklas glaudžiai bendradarbiau-

rinės programos vadovė, Bronius £ » P * ^ J a m Jjfkf îas sun 
Keturakis — sporto vadovas, Bro
nius Krokys — ūkio vadovas, 
kun. K. Pugevičius — kapelionas. 
Atidaromajam posėdžiui pirmi
ninkauti pakvietė J. Plačą. Jis į 
garbės prezidiumą pakvietė JAV 
LB krašto valdybos pirm. V. Kut-
ku, Dainavos adm. J. Damušienę, 
J. Kavaliūną, anksčiau minėtus 
pareigūnus ir paskaitininkus V. 
Kavaliūną ir J. Masilioni 

Pirmiausia studijų savaitės da-

kias pareigas. Posėdis baigtai tau
tos himnu. 

Po vakarienės buvo susipaži
nimo vakaras su dainomis, vadi-
nimėliais, kuriuos pravedė Pr. 
Zaranka ir Ingr. Bublienė. 

NETIKĖTA STAIGMENA 
Kaip iš dangaus Houstone at

sirado dvi lietuviškos šeimos — 
Agna ir Algirdas Reventai ir An
gelė ir Valdas Stanaičiai. Jos su
gebėjo surasti ir suburti keletą 
lietuviškų šeimų. Sumanė suruoš
ti Motinos dienos proga gegužinę 
Galvestone prie Meksikos įlan
kos. Paleido krivulę, parinko vie
tą ir, kad žmonės surastų susiti
kimo vietą, kaip kelrodį, įbedė 
stulpelį su trispalve ir parašu 
„Gegužinė". Suvažiavo apie tris
dešimts asmenų — jaunų, senų ir 
vaikų — ir praleido Motinos die
ną draugiškame susibūrime. 

Negana to pirmo draugiško su
sitikimo. Reventai sumanė rug-
piūčio 3 d. prie savo gyvenvietės 
esančiame klube surengti antrą 
pobūvį. Ir koks pasisekimas! Vėl 
susirinko apie trisdešimts asmenų, 
bent pusė jų visai naujų, kurie 
pirmą kartą nedalyvavo. Visiems, 
atrodo, buvo malonus ir nuotai
kingas susitikimas. Daugelis išgir
dę apie lietuvių susibūrimą atvy
ko net iš tolokų Houstono apy
linkių. Besigardžhiodamies Ag-
nos Reventienės labai skaniai ir 
skoningai paruoštu maistu, tau
tiečiai susirado bendrą kalbą. Kai 
kas susitiko ir su buvusiais moks
lo draugais, su kuriais ilgai bu
vo nesimatę. 

Yra planuojami nauji susitiki
mai kitų ddlyvių namuose ir taip 
pat kalbama apie lietuviškas Kū
čias. Laima Gaižutienė suran
kiojo visų dalyvių adresus ir iš
spausdinus visiems išsiuntinėjo, 
štai ir turime užuomazgą mūsų 
lietuviškos kolonijos tolimam Te-
xase 

Keršydamas žmogus prilygs
ta savo priešui, bet atleisdamas 
— jis daros aukštesnis. 

F. Bacon 

K. Černienė 
« • » > 

ŠACHMATŲ 23NIOS 
r — Brocktone rugpiūčio 13 
mirė a. a. Petras Kontautas, 84 
m. Palaidotas VTn.16 Bostono 
Naujosios Kalvarijos kapinėse, 
po gedulingų mišių, atlaikytų 
So. Bostono klebono kun. Kan
tauto šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, Brocktone. Į kapi
nes atlydėjo ilga vilkstinę auto 
mašinų vedamų dukros Ados 
Monkienės ir sūnaus Felikso šei 
mų su artimais velionės drau
gais ir pažįstamais iš Bostono, 
Brocktono ir aplinkos. Prie ka
po maldas atkalbėjo kun. Kon
tautas, o atsisveikinimo žodį ta
rė So. Bostono LPD šachmatų 
klubo pirmininkas, šių eilučių 
autorius. Po laidotuvių visi jų 
dalyviai buvo pakviesti į Mom-
kų namus pasidalinti mintimis 
apie velionį ir pasivaišinti. A. a 
Petras Kontautas prieš 30 me
tų ir vėliau buvo aktyvus So. 
Bostono lietuvių šachmatų klu
bo narys, iškovojęs 1950 Bos
tono "B" meisterystę. 1950 ir 
1951 metais lietuviams atiteko 
abu Bostono šachmatų titulai: 
1950 "A" klasės — Kaziui Škė

mai ir "B" — Petrui Kontau-
tui, o 1951 — K. Škėmai ir Jo
nui Starinskui. "Boston Herald" 
1950JL15 rašė: "Two Iithua-
nian DP's lašt night made a 
complete sweep of the Boston 
Chess Toumament by winning 
the Class A and Class B cham-
pionships". Velionis eilę metų 
žaidė Bostono MET lygos pir
menybėse. 1952-53 p-bėse bu
vo geriausias lietuvių koman
dos taškų rinkėjas, pelnęs 7 tš. 
iš 12, o įsitraukęs į korespon-
dencinį žaidimą, kurio neaplei
do iki š. metų pavasario, išlaikė 
smegenis ir protą pilnoj veikloj, 
sprendžiant painias partijų pa
dėtis bei ieškant geriausio ėji
mo. Kontauto vardas daugel 
kartų buvo skelbiamas Chess 
Review Postai Chess garbės są
rašuose. 

— So. Bostono LPD Šachma
tų klubo turnyras pradėtas rug
piūčio 14 davė tokias pasekmes: 
J. Starinskas—K. Makaitis 0-1 
J. Zoza — R. Grauslys 0-1 

K. Merkis 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
Didž. Gerb. Pone Redaktoriau, 

Prašau patalpinti Jūsų veda
mo laikraščio "Draugo" arti
miausiam numeryje sekantį 
mano pareiškimą. 

Jūsų vedamam laikraštyje 
"Drauge" Nr. 192 (1980 rug
piūčio 16 d.) buvo paskelbta 
Broniaus Nemicko, kiek tai atro 
do iš aprašymo, minima mano 
profesija, vardas ir pavardė, 
liečia mano asmenį, apsilankius 
Lietuvoje ir susitikus su eile 
ten esamų pareigūnų. 

Turiu pareikšti, kad aš, pali
kęs Lietuvą II-jo Pasaulinio ka
ro metu, iki šiol nesu joje apsi
lankęs, tai ir aprašymas apsi
lenkia su tiesa. 

Apgailestauju, kad klaidinan
čių žinių paskelbimas Jūsų laik
raštyje "Drauge" sudaro nema
lonumų ir Jūsų redakcijai. 

Su gilia pagarba 
Vincentas Gruzdys, 

Pbiladelphia, Pa. 

SUKLYDAU 
Did. Gerb. Draugo Redakcija, 

Savo laiške, paskelbtame 
1980.Vm.16 "Draugo" nr. 192, 
dėl vardų identiškų inicialų su
maišęs su kitu Gruzdžiu Vin
centą Gruzdį, nepagrįstai tariau 
jį viešėjus okupuotoje Lietuvoje. 
Apgailestaudamas savo klaidą, 
atsiprašau už iš to išriedėjusius 
nepagrįstus priekaištus, sietus 
su menama jo viešnage okup. 
Lietuvoje. Br. Nemickas 

k Australijos lietuviai domisi šachmatais. Nuotraukoje vyriausias amžiumi 
Sydnėjaus liet. §*c*matininkų klubo narys Juozas Kapočius (kairėje) iSban-
<k> savo jėgas so jauniausiu klubo nariu Antanu Sar kaustai. ?»*»*tm^ stebi 
kiti klubo nariai ii k.: M. Oulstianson faustraJasi. Sr Rimkus. A Oiruūnas. 
JL t H i l l fr V. AugUBtinavtčius 

DRUSKA H CHEMIKALO 
Goodyears Tire ir Rubber 

bendrovė paskelbė suradusi bū
dą iš nuodingo PCB (polychlo-
rinated bipbenyls) chemikalo 
gauti nekenksmingą valgomąją 
druską. Tai padės šios rūšies 
pramonės atliekas vieton taršos 
medžiagų padaryti naudingo
mis. Goodyear vadovybė mano, 
kad tas atradimas padės gamin
ti žmonėms nekenksmingus 

Į vabzdžių ir piktžolių naikinimo 
chemikalus. 

Po sunkios ligos S. m. rugpiūčio mėn. 3 d. mirė mūsų brangi 
mamytė, močiutė, uošvė 

A.f A. 
ONA ŠEŠTOKIENE 

gimusi 1905 m. spalio mėn. 7 d., Pajavonio valsčiuje, Stolaukio kai
me. Palaidota rugpiūčio mėn. 7 d., Prisikėlimo kapinėse, Hulmville, 
Pa. 

Gili mūsų padėka giminėms, draugams ir pažįstamiems už 
gausų lankymą velionės koplyčioje, dalyvavimą gedulingose pa
maldose, palydėjimą į amžinojo poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame už tiek daug paaukotų šv. Mišių už my
limos mamytės, močiutės, uošvės sielą. Aukas Jos atminimui 
Lietuvių Tautos Fondui. Laiškus, kupinus užjaučiančių, stiprinančių 
minčių Gražias gėles, puošusias Jos paskutinę kelionę. 

Širdingai dėkojame klebonui J. Degučiui, prelatui Martusevi-
čiui, kun. A. Sakalauskui už atnašavimą šv. Mišių. Solistei Onai 
Salč.unienei ir vargonininkui Vyt. Matoniui už jautrias giesmes. 

Ypatinga mūsų padėka kun. Kajatonui Sakalauskui už pasku
tinių sakramentų suteikimą, maldas koplyčioje, bažnyčioje ir ka
pinėse. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui Mykolui 
Bigeniui ir poniai už labai rūpestingą patarnavimą. 

Liūdinti duktė Ona Puuskomenė, lenta* Kęstuti*, anūkės 
Danutė ir Rimutė 
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Mūsų mylimas vyras, tėvas ir brolis, ulonų pulko 
kapitonas 

MA. 
STE PONAS VALYS 

mirė 1980 m. rugpiūčio mėn. 2 d Australijoje. 
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugpiūčio 

31 d.f sekmadieni, 9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Nuliūdę: 

žmona, dukterys Dalė su šeima, 
Birutė ir Jūra, brolis Mečislovas, 
seserys Aldona Gasnersenė, Alė Muraus
kiene ir Lietuvoje Adelė Martinonieiiė 
ir jų šeimos. 

PADĖKA 
A . f A . 

VINCAS TIKNEVIČIUS 
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1980 m. rugpiūčio 13 d. ir 

buvo palaidotas rugpiūčio 16 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutini pa
tarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. kieb. J. Stankevičiui, kun. A. Rut
kauskui ir kun. A. Valančiui, kurie atlaikė gedulingas pamaldas 
už jo sielą. Dėkojame kun. J. Stankevičiui už maldas koplyčioje ir 
palydėjimą j kapines bei pašventinimą paminklo. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame p. I. Petrauskienei už giesmes ir p. A. Skriduliui už 
vargonavimą bažnyčioje. 

Dėkojame Saulių centro pirm. K. Milkovaičiui už atsisveikinimo 
kalbą koplyčioje. Dėkojame šauliams už garbės sargybą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime galimybės padėkoti. Dėkojame grabnešiams „Klaipėda" 
kuopos nariams. Dėkojame laidotuvių direktorei S. Butkienei už 
malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
žmona Ona, suma Vincas TDadus ir šeima 

Visiems man pareiškusiems užuojauta 

broliui ROMANUI mirus, 

nuoširdžiai dėkoju. 

VYTAUTAS MARIJOSIUS 

A. f A. Tomui Sauliui Zauniui mirus, 
jo mamai VINCEI JONUSKAITEI - ZAUNIENEI, sese
rims GIEDREI, dr. AUGUSTAI ŠAULIENEI ir jos šei
mai, sūnui DOVUI ir kitiems giminėms širdingą užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi 

ALDONA ir VIKTORAS NAUDZIAJ 
ONA KANAUKIENĖ 

Dipl. agronomui 

A. f A. 
JURGIUI BAUBLIUI mirus, 

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

Lietuvių Agronomą Sąjungos Vaidyba 

POIIZRIŲ MITŲ KUTUS SUIAITIS 

ALBERTAS VENGRIS 
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvelį, kurio nete
kome 1975 m. rugsėjo 5 d 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime 
užmiršti Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugsėjo 5 d, 
penktadieni, 8 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus prisiminti a. a. Albertą savo maldose. 

Liūdi: Žmona Nijolė ir dukra Auksė 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S 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 Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
SSEŠ Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 W. 69»h STREET Tel. REpublic 7-1213 

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

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave.. CICF.RO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 
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X Kun. Bruno Markaitis, jė
zuitas, kompozitorius, buvo nu
vykęs j Putnamą, Conn., pra
vesti 8 dienų metines rekolek
cijas Nekalto Prasidėjimo Ma
rijos seserims. Tai buvo jo sep
tintos rekolecijos šiame vienuo
lyne. Paskui jis sustojo Chi-
cagoje pas jėzuitus ir, pasitaręs 
su įvairiais asmenimis apie jo 
muzikos koncertą 1981 m., kom
pozitorius Markaitis išvyko į 
Los Angeles, Calif. 

x Rašyt. Paulius Jurkus bai
gia ruošti spaudai istorijos ir 
geografijos pratimus aštunta
jam skyriui. Knygą leis JAV 
LB Švietimo taryba. 

x Ateitininku Namu fondo 
metinis narių susirinkimas bus 
rugsėjo 28 d., sekmadienį, 1 v. 
p. Ateitininkų namuose, Le-
mont, UI. Visi fondo nariai ar 
nariais tapti norintys prašomi 
dalyvauti. Dienotvarkėje fondo 
tarybas rinkiniai. 

X "Ginai tikime, kad mūsų 
spauda dar ilgai neužges" — 
rašo mums Mega Barniškaitė iš 
Clevelando, siųsdama auką. 
Očiū. 

x Aukomis po 10 dolerių sa
vo dienraštį parėmė: 

J. Vencius, St. Petersburg, 
Dr. J. Dėdinas, Elmhurst, 
Marijonas Pūkelis, VVaterbury 
M. Stašaitis, Chicago, 
K. B. Mykolaitis, Detroitas. 

Visiems esame labai dėkingi. 

x Nijolė Vokietaitienė, iškili 
profesionalė modeliuotoja, mo
deliuos ir šį rudenį Putnamo 

x | ••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 "Vytis", Vytauto Didi 
šaulių rinktinės tautinių šokių 
grupė išpildys programos dalį 
Jaunimo centro dienoje. "Vy
tis" liepos 4 d. dalyvavo Auro
ros miesto rengtoj eisenoj ir iš
pildė programą, švenčiant JAV 
nepriklausomybės šventę. 

X Paurs Liouor House, 4916 
W. 14th St., Cicero, ir Stefa-
Benius Pundai, 4830 W. 15th 
St., Cicero, paaukojo vertingų 
dovanų "Draugo" gegužinės lai
mėjimams. "Draugo" parengi
mų komitetas jiems nuoširdžiai 
dėkoja. Gegužinė ruošiama šį 
sekmadienį, rugpiūčio 24 d. 

x Moterų rekolekcijos šiais 
metais bus lapkričio 7, 8, 9 die
nomis Cenolle vienuolyne. Jas 
praves kun. A. Saulaitis, SJ. 

x PreL Vytautas Balčiūnas 
Ateitininkų namų bibliotekai pa 
dovanojo visą seriją "Krikščio
nis gyvenime", viso 16 knygų. 
Kiti knygų leidėjai taip pat ža
da pasekti tuo pavyzdžiu. 

x Antanas Mažiulis Boston, 
Mass., žinomas kraštotyrinin
kas, grąžindamas 'Draugo" lai
mėjimų knygeles, atsiuntė 20 
dolerių auką. Labai ačiū. 

X Vladas Keiba, čikagiškis, 
palinkėjo "Draugui', kad jis dar 
daugelį metų lankytų savo skai
tytojus ir atsiuntė auką. Ačiū. 

x Kazys Trečiokas, Union, 
N. J., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 12 dol. auką. La
bai ačiū. 

x Lietuvių Fondo rudens 
vajus jau prasidėjo. Val
dyba rūpinasi, kad šis vajus 

seselių rėmėjų madų parodoje i P a ^ ^ t ų , nes norima antro mi-
spalio 5 d. Jaunimo centre. Ji | ]iJono užbaigtuves atšvęsti spa-
nuo pat pirmos madų parodos ! l i o 1 1 d- T a P r°ga bus pokylis 
nuoširdžiai talkina rengėjoms 
savo patarimais ir pamoko mė
gėjas modeliuotojas, už ką ren
gėjos yra dėkingos, ši paroda 
jau yra 19-toji iš eilės. (pr.) 

x Irenos Veleckytės Baleto 
ir Piano Studijos rudens sezo
nas prasideda š. m. rugsėjo 
mėn. 2 d., antradienį. Nauji mo
kiniai prašomi registruotis iš 
anksto skambinant 254-4012 po 
5:00 vai. vak. Visos klasės pra
sideda nuo antradienio. Studijos 
adresas 2541 West 45th Place, 
Brighton Parke. (sk.) 

x Terros prekyba uždaroma 
Š. m. spalio pradžioje. Šiuo me
tu parduotuvėje vyksta galuti-
nas prekių išpardavimas, labai S S « ^ Z " l ^ T 2 i S 
nupigintomis kainomis. Asme-' " ' ~ " * * b a l e t ° S t u d l J 0 3 e 

nys, norį pasinaudoti išparda-

Carlisle pokylių salėje, Lom-
bard, 111. Mieli tautiečiai, visi 
kviečiami įsijungti į šio garbin
go Fondo eiles. Paaukoję vos 
100 dolerių, tapsite nariais ir 
gausite vieną bilietą į pokylį. 
Įnašus siųsti, ar pavienius bi
lietus įsigyti į pokylį galima L. 
Fondo raštinėje — 2422 West 
Marąuette Rd., Chicago, DL 

(pr.) 
x Jaunučio Puodžiūno Bale

to Studija persikėlė į naują vie
tovę. Adresas: 2418 W. Mar
ąuette Rd. — (Buv. Noreikos 
foto studija prie Margučio). Ru
dens sezoną pradės po Labor 
Day — rugsėjo 2 d. Naujus mo
kinius prašoma registruoti tel 

x Vytintas ReHajus, kuriai 
prieš du mėnesius Chicagoj pa
minėjo 50 metų liaudies šokių 
veiklos sukaktį, gavo praneši
mą, kad jam yra paskirtas 
"NDA Plaudit Award". Šį at-
žymėjimą National Dance As-
sociation skiria tiems, kurie ypa 
tingu būdu pasižymi liaudies 
šokių platinimu. Jo vardu yra 
paskirta auka įsteigimui Heri-
tage Dance Center, Reston, Vir-
ginia. Beliajus yra "Vilties" 
žurnalo redaktorius. Jis specia 
lizuojasi visų tautybių šokių 
propagavime. Lietuvių šokiai 
visada randa sau tinkamą vie
tą "Vilties" puslapiuose. 

x Vladas Kulbokas, Little-
ton, N. M., žinomas lituanistas 

I ir bibliografas, "Draugo" ben
dradarbis, parėmė savo dienraš
tį 15 dol. auka. Esame jam dė
kingi. 

X K. Račiūnas, Beverly 
Shore, Ind., padėkojo už laimė-

I jimų knygeles ir atsiuntė 15 
dol. auką. Labai ačiū. 

x M. Robertas, Mipling, 
JMinn., buvo į Chicagą atvykęs, 
į Užsukęs į "Draugą", nusipirko 
į lietuviškų knygų ir muzikos 
j plokštelių už 30 dolerių. 

x Aukų atsiuntė: 10 dol. — 
Domanskis; po 5 dol. — dol. — 
Juozas Bumbulis, A. Skėrys; 7 
dol. Paulina Balčiūnienė. Vi
siems tariame ačiū. 
x Dėkodami už "Draugo" lai
mėjimų knygeles, aukų po 10 
dol. atsiuntė; 

Marija Achenbach, 
A. ir P. Aušiūrai, 
B. Pranckevičius, Chicago, 
Petras Juška, Hohokus, 
Dalia Woss, Fox River Grove, 
Z. A. Gedminas, Hamilton. 

Visiems rėmėjams esame dėkin
gi-

x Gavę dovanų paskirstymo 
knygeles, į "Draugo" rėmėjų ei
les, aukodami po 10 dolerių, įsi
jungė: 

Vyt. K. Kubilius, Bollingbrook 
Lucy Kurkulis, Rochester, 
Vyt Girnius, Chicago, 
St. Čenkus, Howard Beach, 
A. Radžius, Baltimore. 

Visiems maloniai dėkojame. 

Mirga BankaitytS, skambindama kanklėmis muz. A. Mikulskio veikalus, 
sendraugių ateitininkų stovykloje, minint 70 metų ateitininkijos sukaktį. 

Nuotr. V. Rimšelio 

LAIŠKAI PREZIDENTUI - KOVA UŽ LAISVI 

/SARTI IR TOLI 

Liepos 18 d. būrys lietuvių, 
jų tarpe Simas Kudirka ir kun. 
Kazimieras Pugevičius, demons
travo prie Sovietų ambasados 
VVashingtone. Demonstrantai 
užblokavo gatvę mašinomis, iš
tiesė plaktus, kurie skelbė "Lais 
vės Lietuvai", "Lietuva 1940 

jų byla buvo atmesta Aišku, 
įkaitų problema Irane žymiai 
prisidėjo prie bylos atmetimo. 
Bet lietuviai, kurie demonstra
vo už Lietuvos laisvę, rizikavo 
areštu ir palaikė vyriausybės 
politiką ir ramiai be jokių smur
to demonstravo — ar jie netu-

— Afganistan 1980" ir kitus, retų būti paleisti? 

Al Žolynas, Australijoje ir 

Pasisekė aštuoniem prisirakinti 
grandinėmis prie ambasados 
vartų. Demonstracijos tikslas 
buvo pasiektas: Amerikos ir pa 
šaulio visuomenei priminta pa
vergtos Lietuvos padėtis, reika
laujant laisvės Lietuvai. 

Demonstraciją ir suėmimus 
aprašė daugelis Amerikos laik
raščių, buvo skelbta per radijo 

monstrantai buvo areštuoti ir 

Prašome visus lietuvius para
šyti po vieną trumpą laišką į 
Baltuosius rūmus, prašant by
los atmetimo. Laiškai turi būti 
parašyti ir išsiųsti kuo greičiau
siai, nes teismo diena artėja — 
o bylos atmetimo procesas yra 
ilgas ir sudėtingas. 

Duodamas ir laiško pavyzdys 
angliškai Jis turi būti pasiųs-

programas ir televiziją. Visi de-, t a s Attn. Dr. Stephen Aiello. 
President Jimmy Carter 

tą dieną praleido 7 valandas A t t n ; ^ s t e p n e n Aiello 
kalėjimuose — buvo tardomi, 
fotografuoti ir pirštų nuospau
dos darytos. 

Šie demonstratoriai buvo kal
tinami ir suimti dėl to, kad de
monstravo arčiau negu 500 pė-

The VVnite House 
Washington, D. C. 20500 
Dear Mr. President, 

On July 18th, 1980, eighteen 
Americans of Lithuanian des-

dų nuo ambasados. Jie buvo iš-; c e n t v e r e a r r e s t e d for demons-
leisti iš kalėjimo su sąlyga, kad ; trating at the Soviet Embassy. 
sugrįš rugpiūčio 12 dieną į "sta- į -j^ese people, among them Si
tus hearing", tai yra bylos pa- Į m a s Kudirka, were acting in 
dėties tolimesnį įvertinimą ir 

Amerikoje augęs poetas, nese-; taip pat telefonu prisistatys kas 
niai pasirodžiusio "The New 
Physics" poezijos rinkinio au
torius, dalyvaus Santaros-Švie-

savaitę teismo administracijai. 
Rugpiūčio 12 dieną buvo tos 

bylos įvertinimas. Ten buvo mi
sos suvažiavimo rugsėjo 4-7 d. j statyta data pirmajai teismo 
Tabor Farmoje, Sodus, Mich., į dienai — tai yra iWgaijc 16 d. 
literatūros vakare. (pr.) Tada bus sprendžiama, ar de

monstratoriai kalti ar ne. 
Šiuo metu yra vedama laiškų 

vimu prašomi paskubėti, nes 
pasirinkimas mažėja kasdien. 
Terra, 3237 W. 63 St., Chicago, 
m. 60629. Tel. 434-4660. (sk.) 

X Gintaro vasarvietėje. Michi-
gano ežero kopose, Union Pier, 
jūsų jau laukia nerūpestingos 
ir malonios atostogos. Čia gali 
rasti malonų poilsį ąžuolų pa
vėsyje ar saulės spinduliuose, 
tiek šeimos, tiek pavieniai as
menys. Galima išsinuomoti 
kambarius pagrindiniame name 
su pilnu išlaikymu arba moder
nius vasarnamius prie pat pa
plūdimio su virtuvės įrengimais 
ir patiems gamintis maistą ar
ba valgyti vasarvietės valgyklo
je lietuviikam skoniui pritai
kintą Šviežią ir sveiką maistą. 
Cia yra lauko teniso aikštelė, 
stalo tenisas, biliardas, krepši
nis ir kiti žaidimai. Dėl infor
macijų ir rezervacijų prašome 
skambinti 616 — 469*298 ar
tas rašyti: Gintaras Resort, 
15860 Lakeshore Road. Union 
Pier, Mlckigan 49129. (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokė ji mais ;r priei-

bet kuriuo laiku. Senųjų mo
kinių pamokos vyks įprasta 
tvarka. (8k.) 

x Advokatas Jonas Gibaitis, 
su trimis padėjėjais, klientų pa
togumui moderniai įrengė ir 
pirmą aukštą. Dabar užima 2 
aukštų patalpas. Tai viena iš 
didesnių advokatų įstaigų Chi
cago je. Advokatas Jonas Gi
baitis sąžiningai lietuvius at
stovauja civilinėse ir kriminali
nėse bylose. ADRESAS: 6247 

| S. Kedzie Ave. Tel. 776-8700. 
(sk.) 

X Akiniai siuntimui \ Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio, 2437 V2 W. Li
thuanian Plaza Ct. (69th S t ) , 
Chicago, m. 60629. Telef. — 
778-6766. (sk.) 

x Baigiasi vasaros atostogos 
ir Jaunimo centre vėl užvirs gy
venimas, čia gimsta lietuviš
kos operos, Dainavos ansamblio 
pastatymai ir kiti muzikiniai 
renginiai, o pianinas, vartoja
mas repeticijoms nepataisomai 
susidėvėjęs. Jį reikia būtinai 
pakeisti. Jeigu kas galėtų pa
aukoti pianiną Jaunimo centrui 
ar duoti piniginę auką jo pir-

nuoSimciais. Kreipkitės j Į kimui, prašome skambinti į 
Mutual FederaI Savings 2212! Jaunimo centrą tel. PR 8-7500. 
West Cermak Road — Telef. j Visos aukos nurašomos nuo pa-
VI 7-7747. (sk.) jamų mokesčių. (pr.) 

x Dailininkas Antanas Petri-
konis rašo iš karštos Floridos, 
kad šią vasarą neturėjo atosto
gų, nes intensyviai ruošiasi me
no parodai, kuri bus atidaryta 
spalio 3 d. Čiurlionio galerijoj. 
Parodą atidarys Balfo centro 
valdybos pirmininkė Maria R u j P^ike Carteno vynausybes po-
j . . , . ; atiką, skelbdami paramą Mask

vos Olimpiado boikotui, protes-
x Muziko Jeronimo Kačinsko tuodami prieš Sovietų invaziją 

kompozicijų koncertas įvyks Į Afganistane ir JAV-ių nepripa-

rašymo akcija i Baltuosius rū
mus, prašant, kad prezidentas 
prašytų Teisingumo departa
mento atmesti bylą. Laiškai tu
ri aiškinti, kad demonstrantai 

i spalio 25 d. Marijos aukštesnio-
jsios mokyklos auditorijoj. Iš 
i Bostono atvyks 40 asmenų — 
į instrumentalistų, kurie išpildys 

žimmą Lietuvos inkorporavimo 
į Sovietų Sąjungą. Be to, maž
daug po savaitės nuo lietuvių 
demonstracijos iraniečiai kelias 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Kun. Charles Mockevičius, 

Rockville Centro vyskupijos ku
nigas, buvo paskirtas karo tar
nybos kapelionu į Veteranų li
goninę Northport, N. Y. 

— Sigita Kondrataitė, baigu
si aukštuosius mokslus JAV-se 
ir po to studijavusi Prancūzijo
je, yra susižiedavusi su dr. Sau
lium Naujokaičiu iš Wasbing-
ton, D. C. Ji yra aktyvi Liet. 
B-nės veikėjų Elenos ir Balio 
Kondratų, gyv. "VVaterford, 
Conn., dukra ir dr. Ramūno 
Kondrato, gyv. Washington, D. 
C , sesuo. Sutuoktuvės įvyks š. 
m. rugsėjo 20 d. Waterforde, 
Conn. 

— Almio ir Birutės (Kazlaus
kaitės) Vitėnų, gyvenančių 
Middletown, N. J., pirmagimis 
sūnus buvo pakrikštytas Los 
Angeles lietuvių Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Pakrikštijo prel. J. 
Kučingis. Krikšto tėvais buvo 
Vytas Kazlauskas iš Chicagos 
(jį atstovavo jo tėvas I. Kaz
lauskas) ir Asta Vitėnaitė iš 
Texas. 

— Prel. Petras Celišius dviem 
mėnesiams išvyko į Europą. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Išleistas katekizmas. — 

Bolševikinėj spaudoj buvo įdėta 
tokia žinia: "Tenkinant tikin
čiųjų pareikius, Lietuvos Vys
kupijų ordinarų kolegija 60 
tūkstančių egzempliorių tiražu 

Leidinys 
prancūzų 

kunigas V. Aliulis, 
iliustruotas XDC a. 
dailininko Gustavo Dorė pieši
niais". Jeigu tikrai būtų at
spausdinta tiek, kiek skelbiama, 
ir tai vienas katekizmas tektų 
50-čiai tikinčiųjų, nepaprastai 
mažas tiražas, bet kaip žino
ma, jokia knyga nespausdinama 
tokiu tiražu, kaip knygos gale 
pažymėta 

— Danutės čiurhonytės-Zu-
bovienės 70 metų amžiaus su
kaktis. Ši M. K Čiurlionio ir 
rašytojos S. Čiurlionienės dukra 
augo ir brendo literatūrinėje 
aplinkoje, stebėjo per 14 metų 
vykstančius motinos namuose 
pagarsėjusius literatūrinius šeš
tadienius ir, motinos paskatina, 
pati pradėjo rašyti. Vaikiškų 
apsakymėlių išspausdino Vytu
ryje. Vėliau (1946) ji sukūrė 
"Jonoko Dunduliuko teatrą" 
— vaidinimą lėlių teatrui Rašė 
vaidinimėlius mokykloms. Jie 
sudėti į knygą "Miško mokyk
la" (1957). Čiurlionytė išvertė 
į lietuvių kalbą J. Verno "Nuo 
žemės į mėnulį", "Aukštyn ko
jom", P. Berne pasakas "Nere
gys ir šuo", "Arklys be galvos", 
Š. Vidrako "Liūto akiniai", K. 
Čiukovskio "Daktaras Aiskau
da", "Džekas milžinų nugalėto
jas". Sukaktuvininkė šiuo metu 
ruošia spaudai savo motinos dar 
nespausdintus kūrinius. 

— Prie Panevėžio* už Skai-
stakalnio parko, baigtas .rengti 
pramoninio vandentiekio tven-

; neeilinį koncertą. Bilietai jau ! dienas demonstravo Washingto-
dabar gaunami J. Vaznelio pre- ne. Jų demonstracijose buvo 
kyboje. Rengia L. Fondas. naudojama jėga, žmonės sužeis-

(pr.) ti. Bet per Baltuosius rūmus 

w V- V. 

Lietuviai protestuoja prie Washingtono teismo rugpiūčio 12 d., kad būtų 
atmesta byla prieš 18 demonstrantų, kurie buvo policijos suimti liepos 
18 d. prie Sovietų ambasados Iš kairės; N. Gureckaite. A. Gureckas. P. 
Bernotas Nuotr. R. Stirbio 

support of your administrations 
policies. That is, they support-
ed the boycott of the Moscow 
Olympics, the invasion of Af-
ghanistan and the U. S. non-
recognition of the occupation 
and annexation of Lithuania. 
The Justice Department is con-
tinuing to prosecute the demon-
strators. The Lithuanian de-
monstration was peaceful. But 
the Iranians who demonstrated 
in Vvashington were violent and 
protested against everything j 
that America stands for and 
yet their charges were dropp-v 

ed! 

I ask the Presidents inter-
cession in this matter and ask 
that charges against the Lithu-
anian-Americans be dropped, 

Sincerely yours, 

išleido katekizmą (127 psl.). Jį k i n y s g i s } 1 ] r ^ . 
parengė kunigas daktaras N. 
Skurslds (jau miręs), redagavo 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

UNIVERSITETO TEATRAS 
Chicagos universitetas turi la

bai gerą dramos teatrą. Jo 
vaidinimai vyksta didelių rūmų 
kieme, 57 gatvės ir University 
sankryžoje. Teatras turi gerų 
aktorių ir režisorių bei pasiren
ka klasiškus dramos veikalus. 
Vasaros sezone stato tris vei
kalus. Statoma italų rašytojo 
C. Cordoni linksma komedija 
"The Servant of Two Masters". 
Tai turbūt bus geriausia kome
dija iš visų Chicagoje statomų. 
Režisorius R. Skloot. Salia to 

tuose sukaupia2 milijonus kubi
nių metrų vandens, užima 80 
hektarų plotą. Aplink jį 270 
hektarų plote numatoma įreng
ti poilsio zoną su 4 pliažais ir 50 
valčių elingi. Šioje poilsio zo
noje ateity bus įrengtas sporto 
kompleksas su futbolo aikšte, 
bėgimo ir dviračių takais. 

DEMONSTRUOS LENKAI 
Lenkai Chicagos rotušės aikš 

tėję šeštadienį, rugpiūčio 23 d 
12 vai. ruošia demonstracijas, 
paremdami streikuojančius Len 
kijos darbininkus. 

MOKYTOJŲ UŽPUOLIMAI 
Chicagos valdžios mokyklose 

mokytojų užpuolimai žodžiais ir 
veiksmais padidėjo. Nuo 1979 
m. liepos iki 1980 m. birželio 

linksma "Love's Labor's Lošt 
kur juokiamasi iš vyrų, pasiža
dėjusių nekreipti dėmesio į mo
teris ir paskęsti vien studijose. 
Antra Šekspyro drama: "All's 
Well That Ends Well". Tai di
dikų vedybų drama. 

HAŠIŠO SPEKULIANTAS 
O'Hare aerodrome areštuotos 

dvi moterys: W. Hogan, 20 m., 
ir jos sesuo Glynis iš Orlando, 
Fla. Jos turėjo prie savo kūno 
prisikabinusios plastikinius ha
šišo aliejaus maišelius, kuriuo
se buvo to narkotiko už 400,000 
doL, skaitant gatvėse parduo
dama kaina. 

JAUNAS PLĖŠIKAS 
Veteranų parado metu Michi-

gan Ave., Chicagoje. policija pa
sivijo ir areštavo T. Thomas, 19 
m., kuris Grant parke peršovė 
L Barnes, 27 m., norėdamas jį 
apiplėšti. Šis ir kitas užpulta
sis kaltininką atpažino. Jis ban
dė pabėgti. 

aiiiniiiiiiiiHuiiiiiiuiiiiiniiiiiimmiliininmmilHiiiimiiinmilHiniiiiiiinimmilrs 

i "DRAUGO" GEGUŽINE I 

mėn. tokių užpuolimų įregis-
statomos dvi Šekspyro dramos: truota 961, 6% daugiau negu 

negu ankstybesmais mokslo me
tais, bet mažiau negu 1974— 

PAPLŪDIMIUS UŽDARYS 
Chicagos parkų distriktas 

praneša, kad 16 miesto paplū
dimių oficialiai bus uždaryta 
nigsėjo 1 d. 9:30 vai. Visi mau
dymosi baseinai ir Humboldt bei 
Douglas parko kūdros bus už
daryti rugpiūčio 31 d. 

Bus skanių lietuviškų valgių 

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

| Kviečiame atsilankyti "Draugo" skaitytojus ir f 
| lietuviškos spaudos rėmėjus. § 
?<njmiHH!iiMaiHHiuuuuiuiitiiii«iiuH*H«ii«niimnMiimuinMijuuiĮiniiiiiuiii? 

1975 m., kada užpuolimų buvo 
1,628. 

DIDELIS ATNAUJINIMAS 

Planuojama Chicagos pieti
niame Englewood rajone pra
vesti didelį atnaujinimą 225 ak
rų plote, atnaujinant geresnius 
namus, nugriaunant blogesnius. 

fliiimniiiitiiiiiimmiiHiiimraiiiiiiiium 
Advokatas 

GINTARAS P. KKNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. T. 
šsitad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

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

2649 W. 63 Street 
Chicago, m. 60629 

IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. - 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

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

DENGIAME IR TAISOME 
VISU RCŠIU STOGUS 

Ui savo darbą garantuojant 
ir t ume apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KEELAI 

Tel. — 434-9655 


