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SKANDALAS LENKŲ 
PARTIJOS VIRŠŪNĖSE 

Lenkų "naujosios klases" gyvenimo stilius 
Varšuva. — Šalia darbininku 

streikų ir ekonominiu sunkumų 
Lenkijos komunistu partija per
gyvena nemažą skandalą Valsty
bės Radijo ir Televizijos vado
vybėje. Lenkai vadina šį skan
dalą „Varšuvos Watergate". 
Įvelta pati aukščiausia masinės 
komunikacijos priemonių vado
vybė. Vyriausias vadas Maciej 
Szczepanski paguldytas ligoni
nėn, nors negalavimai nežinomi. 
Gandai sostinėje kalba apie ašt
ry alkoholizmą, kiti sako, kad 
Ščepanskis eina iš proto. 

Varšuvoje kalbama, kad Gie-
reko širdies negalavimus padėjo 
sukelti ir Ščepanskio nemalonu
mai, nes Gierekas buvo geras 
Ščepanskio draugas. Kada Giere
kas prieš 10 metų buvo Silezijos 
komunistu partijos pirmininkas 
Ščepanskis ten redagavo „Tribū
na Robotnicza". Gierekas, persi
kėlęs į Varšuvą vadovauti ko
munistu partijai, pasiėmė su sa
vim ir Ščepanski, paskirdamas jį 
iradijo ir televizijos komiteto pir
mininku. 

Skandalas patvirtina, jog so
cialistinėje Lenkijoje išaugo „nau 
joji klasė", apie kurią rašė ir 
vyriausybės malonės neteko Ju
goslavijos disidentas, rašytojas 
Milovan Djilas. Lenkijos radijo 
ir televizijos vadovai buvo 
ryškus tos „naujosios klasės" at
stovai. Ščepanskis ir jo pavaduo
tojas Eugenijus Patyk, kancelia
rijos viršininkas Zbignievv Lys-
zyk, vyriausias režisorius Kovvals-
ki (paskutinieji trys laikomi na
mu arešte) per eilę metų naudo
josi liuksusiniais butais Varšu
voje. Ščepanskis valdė 10 butų, 
jam priklausė 32 akrų aviu ūkis 
medžiotojų trobesys vienoje girio
je. Namelis turėjo plaukymo 

JAV turi atgailauti 
Teheranas. — Irano premje

ras Mohammed Ali Rajai savo 
kalboje pacitavo iš JAV valsty
bės sekretoriaus Muskie gautą 
laišką, siūlantį atnaujinti diplo
matinį dialogą apie amerikiečius 
diplomatus, laikomus Irane įkai
tais. Šis laiškas laikomas švelniu 
ir nuolaidžių. Irano premjeras 
pabrėžė, kad Amerika turi paro-
rodyti „atgailavimą", tuomet bū
sią galima kalbėtis. 

Britanija pradėjo antradienį 
ištremti iraniečius, kurie buvo 
suimti demonstracijose Londone. 
Kartu Britanija atšaukė namo 
savo paskutinius tris diplomatus 
Teherane. Britų užsienio reikalų 
ministerija pabrėžė, kad diploma
tiniai ryšiai nėra nutraukiami. 
Šiuo neramiu laikotarpiu Britani
jos interesams Irane atstovaus 
Švedija. 

Vengry ministeris 
atvyko į Boną 

Bona. — Vakarų Vokietijoje 
vieši Vengrijos užsienio reikalų 
ministeris Frigyes Puja, atvykęs 
tartis su vokiečiais dėl prekybos 
ir kultūrinio bendradarbiavimo 
klausimų. Jo vizitas yra pirmas 
iš Rytų Europos satelitiniu ša
lių po Lenkijos neramumų, todėl 
laikomas reikšmingu ir svarbiu. 
Nežiūrint Rytų—Vakarų santy
kių atšalimo, V. Vokietijos ry
šiai su Vengrija yra gan artimi. 
Gegužės mėn. Vengrijoje lankė
si ekonominių reikalų ministeris 
grafas Otto Lambsdorff, o rug
pjūčio mėn. — žemės ūkio mi
nisteris Josef Erti. 

baseiną ir moderniausius baldus, 
kurių kaina 1 mil. zlotų. Name 
visą laiką gyvenusios keturios 
prostitutės. Ščepanskis ir jo drau
gai turėję vilą Graikijos saloje 
ir slaptą banko sąskaitą Londo
ne. Televizijos veikėjai važiuo
davę medžioti į Keniją, turėję sa
vo žinioje tris lėktuvus ir penkis 
automobilius. Įstaigos centre bu
vo įrengta speciali ištaiginga pir
tis, nusamdyti masažavimo spe
cialistai, įrengtas specialus teat
ras, kuris rodydavęs partijos va
dams pornografinius filmus, ku
rių rasta 900 kolekcija. 

Nors televizijos ir radijo va
das ligoninėje, jo darbus tiria j 
valstybės kontrolės komisija, šče
panskis iš savo užimtos vietos j 
pašalintas rugpiūčio 24 &? ta
čiau jis tebėra partijos centro ko
miteto 'ir seimo narys. Jam iš
keltą 21 kaltinimą tiria ir par
tijos kontrolės komitetas. Lenki
jos televizija turėjo biznio inte
resų su Britanijos televizijos sto
timis. Kaltinime sakoma, kad 
Lenkijos korespondentas Londo
ne Kornackis, artimas Ščepanskio 
bičiulis, yra įnešęs Londono ban
ke apie 1 mil. dol. Kamackis 
Anglijoje kažkur dingo, kores
pondentai jo neranda. 

Ščepanskio gynėjai Varšuvoje 
tvirtina, kad partija, norėdama 
patenkinti , liaudį", ieško atpir
kimo ožių. Jų tarpe esąs ir Šče
panskis. Kita versija sako, kad 
Giereko politiniai priešai siekia 
diskredituoti jį, apkaltindami 
Ščepanskį. Manoma, kad Ščepans
kis bus ne tik išmestas iš parti- | 
jos, (darbo jis jau neteko), bet 
jam gali tekti ir kalėjimo baus
mė. 

DAR STREIKUOJA 
ATSKIROS ĮMONĖS 

Partijos spauda įspėjo K0R komitetą 

Lietuviai, kuriems reikalinga moraline ir finansinė parama. Washingtone suimti demonstrantai su advokatu E. Raš
kausku. Iš kaires: L. Kojelis, E. Raškauskas, V. Rukšys, C. Hardy, V. Gureckas, Virgus Volertas, L. Bernotas, G. 
Damušytė, B. Zdanyte, M. Aistis, A. Banionyte, D. Vaičių laityte, kun. K. Pugevičius, J. Krasauskas, Vytas Voler
tas jr., O. Baršketyte, Jūratė Krokytė-Stirbienė, Simas Kudirka. R. Stirbys. Nuotr. E. Raškausko 

Senatorius Javits 
pralaimėjo rinkimus 

Ginčai del moterų lygos debatų 
tikui Alfonse Washingtonas. — Moterų Bal 

suotojų lyga oficialiai pa 
nepartinį kandidatą John 

D'Amato. Senato-
ie tė jnaus amžius, — 76 metai ir joj 
An- | silpnėjanti sveikata buvo pralai 

Šešios divizijos 
neparuoštos karui 

IVashingtonas. — Gynybos de
partamento viešųjų reikalų asis
tentas sekretorius Thomas Ross 
antradienį paskelbė, kad kai ku
rios JAV armijos divizijos yra 
nepilnos, joms trūksta ginklų, 
kareivių ir pasirengimo karo 
veiksmams. Visos 16 divizijų, lai
komų užjūriuose, priešingai, yra 
pilnai paruoštos ir aprūpintos. 
Iš namie esančių 10 divizijų, še
šios laikomos nepilnomis. 

Sekretoriaus asistentas pabrė
žė, kad departamentas dėl šios 
padėties nėra susirūpinęs, nes tai
kos metu daugelyje kraštų, net 
ir pačioje Sovietų Sąjungoje esan
ti panaši padėtis. Tik trečdalis 
Raudonosios armijos yra pilnai 
paruoštas karo veiksmams, pa
sakė Thomas Ross. 

Suimtas žmogaus 
teisių gynėjas 

Maskva. — Užsienio spaudos 
agentūros pranešė, kad Maskvo
je buvo suimtas dar vienas žy
mus rusas žmogaus teisių gynė
jas — matematikas Aleksandras 
Lavout. Jis ypač pasireiškė ko
voje prieš piktnaudžiavimą psi
chiatrijos mokslu politiniais su
metimais ir gynė į Aziją depor
tuotų Krymo totorių teisę sugrįs
ti atgal į tėvynę. Milicija, prieš 
suimdama matematiką Lavout, jo 
bute padarė kratą, konfiskuoda
ma jo raštus ir kai kurias kny
gas. Kratos buvo taip pat įvyk
dytos dviejų matematiko Lavou-
to bičiulių — istoriko Vladimi
ro Tolts ir fizikės Natalijos 
Kravchenko — butuose. 

dersoną dalyvauti prezidentinių | rnėjimo priežai-sji. Balsuotojai 
kandidatų debatuose, kurie ruo
šiami Baltimorėje rugsėjo 21 d. 
Debatuose jau sutiko dalyvauti 
respublikonų kandidatas Ronald 
Reagan. Prezidento Carterio ko
mitetas paskelbė, kad preziden
tas pirmiausia pageidauja turėti j m a r i ! sumušusi tris Įeitus kandi-
viešus debatus su Reaganu, o Matus. Holzman Atstovų rūmuo-
vėliau būsią galima debatus S-Įse daug dirbo imigracijos ir na-
plėsti. Carteris nesutinkąs išeiti į tūralizacijos komitete, kuris pri-
prieš du kandidatus: Reaganą ir | vertė teisingumo departamentą 

praplėsti ir pagyvinti nacių karo 
nusikaltėlių ieškojimą Ameriko-

nutarė, kad sen. Javits, keturių 
kadencijų senatorius, turėtų iš
eiti poilsio. 

Demokratų partijos pirminius 
rinkimus New Yorke laimėjo 
kongreso narė Elizabeth Holz-

An dersoną. 

Komentatoriai sutinka, kad ir 
Reaganas ir Andersonas abu res
publikonai, nors Andersonas 
kandidatuoja šiuo metu kaip ne 
partinis. Jiedu debatuose abu pul
tų ir kritikuotų Carterį. Be to, 
menkai remiamas Andersonas, 
tesurinkęs mažai lėšų, debatuo
se gautų puikią progą pasigarsin
ti visų televizijos stočių translia 

je. Manoma, kad demokratė 
Holtzman New Yorke nugalės 
D'Amato ir taps senatore. 

Buvęs Nevv Yorko senatorius 
James Buckley, respublikonas, 
laimėjo pirminius rinkimus Co-
nneetieute, kurio demokratas 
sen. Abraham Ribicoff šiemet pa
sitraukia iš pareigų ir daugiau 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kandidatas į prezidento vie
tą Ronald Reagan, kalbėdamas 
biznio organizacijos suvažiavime, 
žadėjo mažinti federalinės val
džios išlaidas ir jos imamus mo
kesčius. Federalinės sumos daug 

\ prisidedančios prie infliacijos. 
— Iranas paskelbė, kad kovo

se su Irako jėgomis numušti vie
nas Irako lėktuvas ir vienas he
likopteris, Iranas praradęs vieną 
lėktuvą, tačiau sunaikinęs daug 
Irako tankų. 

— Trečiadienį, saulei leidžian
tis, prasidėjo žydų Naujieji 5741 
—ji metai, Rosh Hashanah. Po 
10 dienų bus Yom Kippur, — At
gailos diena. Pirmą kartą Chi-
cagos sinagogose iškilmėms va
dovaus moteris rabine Ellen 
Dreyfus, 28 m. 

— New Yorko Metropolitam 
opera atidėjo sezono atidarymą 
rugsėjo 22 d., kada planuota 

Buvusių britų 
kolonijų posėdžiai 

cijose, kurias apmokėtų moterų į nebekandidatuoja. Buckley lap-
organizacija. .kričio mėnesį turės nugalėti de-

jmokratų atstovą Christooher 
Andersono komitetas moterų; D o d d ) b u v u s } o ^ 

lygos pakvietimą su džiaugsmu j D o ( J d s Q n ų 
priėmė, nes moterys buvo paskel
busios, kad jos kvies tik tokius 
kandidatus, kurie turi didesnį 
balsuotojų užnugarį ir gali lai
mėti nemažiau kaip 15 nuoš. vi
sų balsų. Ronaldas Reaganas pa
skelbė, kad jis neturi nieko prieš 
Andersono dalyvavimą debatuo
se. Jis pats būsiąs Baltimorėje, 
pasirengęs atidengti tautai da
bartinės vyriausybės silpnumą. 

Šiuose debatuose panorėjo da
lyvauti ir menkai žinomos „liber-
tarian" partijos kandidatas Ed 
Clark. Jo komitetas iškėlė Balti
morėje teismo bylą, reikalauda
mas, kad teismas įsakytų ir jį 
pakviesti į moterų lygos organi
zuojamus debatus. Kandidatas 
Clark spaudžia ir demokratų 
partiją, kuriai jis esąs artimesnis 
savo politine programa, kad ji 
reikalautų įsileisti Clarką, jei kvie
čiamas Andersonas, kurio pa
kvietimą rėmė respublikonai. 

New Yorko pirminiai rinkimą' 

Varšuva. — Lenkijoje neofi
cialiai veikiančio vadinamojo 
"Socialinės savisaugos" komiteto 
suteiktomis žiniomis, Lenkijoje 
vyksta nauji darbininkų streikai 
protestuojant prieš aukštas mais
to produktų kainas ir reikalau
jant padidinti darbo užmokestį. 
Komiteto suteiktomis žiniomis, 
šiuo metu vyksta darbininkų 
streikai Lubartow stiklų pramo
nės įmonėje, centrinėje Lenkijo
je, ir kai kuriose kitose pramo
nėse įmonėse vakarinėse krašto 
srityse. Streikuojantiem darbi
ninkam solidarumą išreiškė ne
oficialiai Lenkijoje veikiantis 
žemdirbių savisaugos komitetas, 
kuris užsienio spaudai skirtame 
dokumente iškelia labai neigia
mą Lenkijos žemės ūkio padėtį, 
sukeliančią sunkių pasekmių 
krašto ekonomijai, ypač gi gy
ventojų aprūpinimui maisto pro
duktais. 

Naujasis komunistų partijos 
sekretorius Kania važinėja po 
streiko paliestas įmones. Kato-
wicu plieno liejykloje, didžiau
sioje visoje Lenkijoje, jis kalbėjo 
apie reformų reikalingumą eko
nominio planavimo ir vadovavi
mo sektoriuje. Darbininkų unijos 
turėtų artimai bendradarbiauti 
su vadovybėmis ir ginti darbinin
kų interesus, kalbėjo Kania. Da
bartiniai streikai buvę nukreipti 
prieš vadovybės klaidas. Kania 
patvirtino, kad Lenkijos gauti už
sienio kreditai yra daug didesni 
už valstybės pajamas. Visas ak
mens anglių eksportas negali pa
dengti paskolų. Todėl reikės keis
ti visą planavimo ir vykdymo 
sistemą. 

Lenkijos spauda pradėjo pulti 
savisaugos komitetą (KOR), ku
ris palaikęs ryšius su užsienio 
spauda įr pasinaudojęs darbinin
kų nerimavimais savo pačių tiks
lais, kurie nieko bendro neturį su 
socialistinės Lenkijos tikslais. 
Tr ibūna Ludu" įspėjo komite

to narius neplanuoti pakirsti pa
čių pagrindinių socialistinės siste 

joje. Plieno liejykla Katowicuose 
buvo uždaryta tik 24 valandų, 
tačiau streikas tebevyksta Mielec 
lėktuvų įmonėje. Stebėtojų nuo
mone, atskiri streikai išreiškia 
lenkų nepasitikėjimą, kad vyriau
sybė laikysis savo pažadų Steti-
no ir Gdansko darbininkų komi
tetams. Sekretorius Kania Kato-
wicuo.se pasakė, kad jo svarbiau
sias uždavinys yra atstatyti žmo
nių pasitikėjimą partija ir vy
riausybe. Jis kartu įspėjo klau
sytojus, kad vyriausybė kietai ko
vos su tais, kurie bandys pakenk
ti socialistinės valstybės ir tau
tos interesams. 

„Turadont" su Luciano Pavarotti. 
Streikuoja, reikalaudami didės- ' mos šaknų, nesėti nepasitikėji
mų atlyginimų, 93 orkestro na- mo ir įtempimų sėklų. 

New Delhi. — Indijoje pasi
baigė buvusių britų kolonijų su
važiavimas, kuriame dalyvavo: 
Indija, Bengalija, Sri Lanka, Sin
gapūras, Malaizija, Australija, 
Naujoji Zelandija, Tuvalu, Va
nuatu, Kribati. Nauru, Vakari
nė Samoa, Fiji, Tonga ir Solo-
mono salų atstovai. Po penkių 
dienų diskusijų šios britų komon-
velto šalys pasisakė prieš Afga
nistano padėtį, tačiau neminėjo 
sovietų invazijas. Atviriau buvo 
pasisakyta prieš Vietnamo įsiver
žimą į Kambodiją, iš kurio reika
laujama išvežti svetimas kariuo
menes. Indija tarp konferencijos 
dalyvių vienintelė pripažįsta 
naują, Vietnamo pastatytą, Kam
bodijos režimą. Premjerė Gan-
dhi paaiškino spaudai, kad In-

riai, 743 darbininkai ir 1,219 pa
galbinių darbininkų. 

— Izraelio darbo unijų ir dar
bo partijos rinkimuose daugiau 
vietų laimėjo buvusio gynybos 
ministerio Shimon Perės remia-

Thomas į mų kandidatų, kurie nugalėjo 
buv. premjero Rabino kandida
tus. Iš to sprendžiama, kad Pe
rės bus partijos premjeras. 

— Olandijos policija Amster
dame susirėmė su jaunais radi
kalais. Panašūs neramumai vyks
ta Šveicarijos Ciuricho mieste, ku
ris paprašė vyriausybės kariuo
menės jėgų. 

— Zimbabvės vyriausybė pla
nuoja perkelti 17,000 buvusių 
partizanų į Salisburio priemiesty
je pastatytus civilių butus. Buvę 
kovotojai nenori atsiskirti su tu
rimais ginklais. 

Amerikos žydai 
krypsta nuo Carterio 

VVashingtonas. — Prezidentas 
Carteris susitiko su įtakingiausia 
Amerikos žydų organizacija — 
garbesnių JAV žydų organi
zacijų pirmininkų konferencija. 
Jos pirmininkas Hovvard Squad-
ron pareiškė, kad daugumas 
Amerikos žydų dar nežino, už ką 

sudavė skaudų smūgį ilgamečiui djjos pripažinimas Heng Samrin Į balsuoti lapkričio mėnesio rinki-
senatoriui Jacob Javits, respubli
konui. Jis pralaimėjo rinkimus valdo didesne Kambodijos terito 
mažai žinomam Long Island poli- Į rijos dalį 

režimui grindžiamas tuo, kad jisjmuose. Pabrėžiama, kad 1976 m. 
Carteris gavo 70 nuoš. žydų bal 

kad Šiemet šis nuošimtis bus 
daug mažesnis. Carteris laiko 
Saudi Arabiją draugiška valsty
be ir bando patenkinti visus tos 
karaliios reikalavimus, pareiškė 

sų, tačiau įvairūs tyrimai parodė, Sąuadron. 

Šiuo metu Lenkijoje dar strei
kuoja Poznanės spaustuvės, stik
lo fabrikas Bydgoszcz provinci-

R. Vokietijoje vyksta 
karo manevrai 

Rytų Berlynas. — Rytų Vokie
tijoje prasidėjo kariuomenės ma
nevrai, kuriuose dalyvauja So
vietų Sąjungos, Lenkijos, Rytų Vo 
kietijos, Čekoslovakijos, Vengri
jos ir Bulgarijos daliniai, viso 
apie 40,000 vyrų. Podsdame įvy
ko šių manevrų atidarymo cere
monijos, kuriose dalyvavo ir so
vietų gynybos ministeris marša
las Dimitrijus Ustinovas. Rumu
nija į manevrus atsiuntė tik ste
bėtojus, kariuomenės štabo kari
ninkus. Kariniai pratimai vyks 
daugiausia Rytų Vokietijoje, bus 
desantininkų iškėlimas iš Balti
jos jūros į Rytų Vokietijos pa
krantes. 

Apie šiuos manevrus Vakarai 
buvo informuoti prieš mėnesį, 
pagal Helsinkio susitarimą, to
dėl manevrai nerištini su įvykiais 
Lenkijoje. Jie buvo planuojami 
prieš lenki} streikus. 

Albanija kritikuoja 
Lenkijos valdžią 

Viena. — Reuteris skelbia apie 
Albanijos komunistų reakciją į 
Lenkijos įvykius. Komunistų par
tijos laikraštis „Zeri i Popullit" 
vedamajame smerkia laisvųjų 
darbininkų unijų steigimą Len
kijoje, kuri žengianti į kapitaliz
mą. Unijos būsiančios reakcinių 
jėgų Lenkijoje platforma ir tai 
esąs gėdingas revizijonistų Lenki
joje pralaimėjimas. Giereko reži
mas padėjęs kurstyti lenkų strei
kus, norėdamas plėsti savo ne
priklausomumą nuo Maskvos, 
rašo albanų valdžios dienraštis, 
kaltindamas lenkus komunistus 
planingu žygiavimu į kapitalis
tinę sistemą. 

Sudužo naujausias 
JAV karo lėktuvas 
Londonas. — Naujausias JAV 

karo aviacijos naikintuvas F-18 
pasirodė Britanijos aviacijos pa
rodoje —Farnborough Air Shovv. 
Šis lėktuvas turi pasiekti JAV 
aviaciją tik 1982 m. Parodomaja
me skridime lėktuvo motorai už
sidegė, lakūnai, vienas jų civilis 
McDonnell Douglas korporacijos 
lėktuvų bandytojas, kitas — ma
rinų lakūnas, vos spėjo iššokti 
parašiutais. Lėktuvas sudužo. 
Britų policija atėmė foto nuo
traukų filmą iš 13 metų berniu
ko, kuriam pavyko nufotogra
fuoti žemėn smingantį lėktuvą. 

Norvegija įsileis 
JAV ginklų sandelius 

Oslo. — Norvegijos darbo par
tijos vyriausia taryba pritarė vy
riausybės planui pradėti derybas 
su JAV vyriausybe dėl karinių 
sandėlių įsteigimo Norvegijos te
ritorijoje. Šis klausimas buvo su
kėlęs Norvegijoje ginčus. Ameri
ka norėtų turėti Norvegijoje san
dėlius, kuriuose būtų laikomos 
sunkios karinės mašinos, didžio
sios patrankos ir pan. Norvegi
jos kariuomenės štabas suti
ko priimti Amerikos ginklus 
šiaurinėje šalies dalyje, tačiau 
vyriausybė nutarė tokius san
dėlius steigti centrinėje Norvegi
joje. Sandėliai būsią taikos garan
tija, o ne agresyvių intencijų sim
bolis, pareiškė užsienio reikalų 
ministeris Knut Frydenlund. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 11d . : Protas, Regulė, 
Gintautas, Sungailė. 

Rugsėjo 12 d.: Valerijonas, En-
svida. Diemedis, Mantminė. 

Saulė teka 6:25, leidžiasi 7:09. 

ORAS 
Debesuota su pragiedruliais 

temperatūra dieną 75 L, naktį 60 
L 

http://wicuo.se
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PIRMININKO PRANEŠIMAS 
SEIMUI 

Šiais metais dalyvavau ketu
riuose centro valdybos posė
džiuose, jiems pirmininkavau ir 
paruošiau dienotvarkę. Kelionės 
išlaidoms sumažinti trys posė
džiai buvo netoli New Yorko ir 
vienas Bostone. Pirmųjų trijų 
posėdžių eigos trumpi aprašymai 
paskelbti "Vytyje". 

Išsiuntinėjau daugiau kaip 150 
laiškų organizacijos reikalais ir 
bandžiau nuo vieno posėdžio iki 
kito laiškais arba telefonu palai
kyti ryšį su centro valdybos na
riais. Dalyvavau visuose komite
tuose, kurie sudaromi spręsti ko
kiam reikalui iškilus. 

Paskutiniais metais Lietuvos 
Vyčių organizacija pasidarė žino 
ma Amerikoje kaip katalikiška 
tautinės mažumos organizacija, 
besirūpinanti Amerikos užsienio 
politika Sovietų Sąjungos atžvil
giu ir tos politikos pasėkomis Lie 
tuvai. Aukšti Amerikos valdžios 
sluoksniai jau atsiklausia Lietu
vos Vyčių nuomonės. Kaip orga
nizacijos pirm. atstovavau Vy
čiams Baltuosiuose rūmuose praei 
tais metais tris kartus: 

a ) Spalio 6-tą, kai preziden
tas Carteris priėmė pas save šven 
tąjį tėvą Joną Paulių II-jį. 

b) Balandžio 11-tą, tautinių 
organizacijų vadų suvažiavime, 
sukviestame Baltųjų rūmų tau 
tinių reikalų įstaigose, galėjau 
pasikalbėti su prezidentu ir įteik 
ti j am vyčio ženkliuką. 

• c ) Liepos 29-tą, pasimatyme 
su Valstybės Sekretoriumi Muskie 
ir prezidentu Carteriu, kai Mad 
rido konferencijai besiruošiant, 
buvo peržiūrimi Helsinkio susita 
rimų pažeidimai. 

Spalio 13-tą dalyvavau de
vintajame Amerikos lietuvių kon 
grese Clevelande, kaip didelės 
Vyčių delegacijos pirmininkas, 
pasveikinau kongresą Vyčių var 
du, pažadėjau visokeriopą para
mą ir kviečiau besikivirčiančias 
lietuvių grupes susitarti. 

Pavasarį dalyvavau seminare 
dėl Madrido konferencijos, kurį 
Valstybės departamentas ir Eu
ropos saugumo ir bendradarbia
vimo komisija buvo suruošę 
Hun te r Koledžo patalpose New 
York mieste. 

Atstovavau organizacijai ir 
New Yorko devintojo JAV skon-
gresinio distrikto užsienio politi
kos diskusijose, kurias buvo su-
ruošusi Kongreso atstovė Geral-
dine Ferraro. Taip pat dalyvavau 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
komiteto konferencijoje New Yor 
ke birželio 21-mą. 

Apie savo dalyvavimą čia mi
nėtuose suvažiavimuose rašiau 
"Vytyje" ir paruošiau prane-
žimus Spaudos komiteto pirmi
ninkei, kad jie būtų paskelbti 
vyčių tarpe. Susisiekiau su "Lie
tuvių dienų" leidėju Antanu 
Skyriumi ir daviau jam žinių 
apie Lietuvos vyčius kurios bu
vo atspausdintos balandžio mė
nesio numeryje. 

Negalėdamas asmeniškai da
lyvauti, sveikinimus raštu pa
siunčiau: Illinois-Indiana apygar 
dos "Lietuvos Atsiminimų" ban 
ketui, Lietuvių skautų suvažia
vimui Chicagoje; Vyčių šokė
jams ir chorui Chicagoje, jų daly 
vavimo Tautinių šokių šventėje 
proga, pop. Jonui Pauliui II, kai 
jis pasakė kalbą Jungt tautose; 
garbės nariui kun. Anastazijui 
Valančiui, jo jubiliejaus proga, 
Šokių šventei, kartu sutikdamas 
būti jos garbės komitete. 

Vykdydamas 1979-tųjų metų 
seimo nutarimą, Jungtinių Vals 

Thomas Kelly įteikiau įrėmuotą 
Lietuvos katalikų bažnyčios kro 
nikos 37-to numerio ištraukų 
lietuvišką tekstą bei jo vertimą į 
anglų kalbą, kur Lietuvos kata 
likai dėkoja jam ir vyčiams už 
maldos dieną 1979-tais metais 
vasario mėnesį. 

Rūpindamasis mūsų seimų 
veiksmingumu, paskelbiau "Vyty 
je" straipsnį seimo rezoliucijų 
reikalu ir skatinau centro val
dybą iš anksto suredaguoti visas 
rezoliucijas. 

Per 43-čios kuopos suruoštą Šv. 
Kazimiero šventę Pittstone pa
sakiau kalbą. 

Kadangi mano įsitikinimu, vy
čiai turi būti dalis platesnio Ame 
rikos lietuvių visuomeninio gy
venimo Jungtinėse Valstybėse, 
ieškojau būdų bendradarbiauti 
su kitomis lietuvių organizacijo
mis, kurios turi panašius tiks
lus. Po susirašinėjimo su Ameri
kos Lietuvių Romos katalikių 
motery sąjungos pirmininke Ju
lija Mack, ta organizacija nutarė 
prisidėti prie vyčių pastangų 
remti arkivyskupo Jurgio Matu 
laičio beatifikacijos bylą ypač 
maldomis ir renkant tuo reikalu 
parašus. Su ateitininkų federaci
jos pirmininku Juozu Laučka su 
sirašinėjome dėl bendros lietuvių 
katalikų veiklos. Per vyčių at
stovą Amerikos Lietuvių tarybo
je, tyrinėjau, kokiu būdu vyčiai 
galėtų vaidinti didesnę rolę Altos 
veikloje. Panašus ryšys buvo pa
laikomas su Lietuvių katalikų 
susivienijimu, su Amerikos lietu
vių Romos katalikų federacija ar 
su Lietuvių bendruomene. 

Paruošiau keletą pasiūlymų 
dėl Shenandoah Valley Pennsil-
vanijoje mokyklų apygardos tau
tinių mažumų programos, pa-

, siųstos centrinės valdžios progra-
\ mų koordinatoriui ir Baltųjų Rū-
| mų tautinių mažumų įstaigai. 

Pagal nusistovėjusį paprotį, 
siunčiau centro valdybos užuo
jautas mirusių vyčių šeimoms, 
jei apie mirtį buvo man praneš
ta. 

Lietuvių jaunimas, dalyvavęs Lietuvių dienose BarnesvUle, Pa., rugpiūčio 17 d. ir painformavęs žmones apie areštą 
18-kos jaunuolių už demonstracijas prie Sovietų ambasados Washingtone. Dalyviai stebi fotografijų iš demon
stracijos parodėlę. Nuotr. Vyt Maciūno 

DR. JUOZAS STANKAITIS PASIRINKO 
ROCHESTERIO UNIVERSITETĄ 

Šiomis dienomis Rochestery, 
New Yorko valst., atidarė savo 
kabinetą dr. Juozas Stankaitis, vi
daus ligų specialistas, prieš ket
verius metus baigęs Connecticut 
universiteto medicinos mokyklą. 

Naujasis gydytojas, Hartforde 
gyvenančių Olgos ir dr. Alfonso 
Stankaičių sūnus, grįžo į savo 
gimtąjį miestą, kuriame ir pra
džios mokyklą lankė. Tada dar 
veikė šv. Jurgio Lietuvių parapijos 
mokykla, kurioje mokė seselės 
pranciškietės, o parapijai vado
vavo veiklusis kun. Jonas Bakšys. 

Kai Stankaičiams teko išsikelti į 
Buffalo, Juozo pasiruošimas lie
tuviškoje mokykloje pasirodė 
esąs labai aukšto lygio, nes nau
joje vietoje jis lengvai peršoko 
vieną klasę — vidurinę mokyklą 
jis baigė būdamas 16 metų. 

Bostono kolegiją (jėzuitų ve
damą Boston College) Juozas 
baigė 1972 metais B.S. laipsniu 
su magna cum laude pasižymėji
mu. Jo studijų pagrindinė šaka 
buvo biologija. Tais pačiais me
tais Juozas įstojo į Connecticut 

talpose atidarė ir savo privatinės 
praktikos kabinetą. 

Dr. Juozas Stankaitis mielai 
dalyvauja ir lietuviškame gyve
nime. Priklauso tautinių šokių 
Rochesterio grupei, L. K Susivie
nijimui, ateitininkų sendraugių 
skyriui, globoja moksleivius atei
tininkus. Visi Juozo draugai ir 
pažįstami linki jam gražiausios 
sėkmės tiek profesiniame, tiek as
meniniame gyvenime. 

d. j . 
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LOŠIAMOSIOS KORTOS 

Pirmoji žinia apie lošiamąsias 
kortas yra išlikusi iŠ 1376 gegu-

universiteto medicinos mokyklą, j ž ė s 23. Tada Florencijos miestas 
išleido jas draudžiantį įsaką. 

Keletą šimtmečių Bažnyčia yra 

.-merkusi jas, todėl iš anikstyves-
nių amžių maža kortų teišliko. 

Lošimas kortomis pradžią bus 
gavęs aukštuosiuose sluoksniuo
se. Plačiau kortos ir lošimai jo
mis pasklido 15 amžiuje. Tada 
kortos pradėtos spausdinti nuo 
medžio raižinių. 

Normali kortų kaladė turi 52 
kortas. Tačiau ikai kurios kaladės 
turi po 97 ar po 78 kortas. Vo
kietijoje įprastos 32 ir 40 kortų 
kaladės. 

Senovinės kortos paviršiuje ne
turėdavo jokių pamarginimų. Iki 
1890 kortų kampai būdavo sta
tūs. Dvigalviai piešiniai kortose 
iki 1850 buvo retenybė. 

umiimiHiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiininiiru 
NUMIZMATIKA 

Jonas K. Karys 

Žodynas, r a š t a i 340 pusi. 
Kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $16.00. Spausdino Im-
maculata Press, Putnam, Conn. 

OllilHlllllllllllllllllllllllllllIlHlllKIIiilllII 
Advokatų Draugija 

VALDEMARAS B Y L A H I S 
IR 

VINCAS BRIZGYS 
Teisių daktara i 

2458 W. 69th St., Chicago, 111. 
Visi teL 778-8000 

Valandos pagal susi tar ime 

Dr. Juozas Stankaitis 

LIEUTUVIA1 PATARĖJAI 

kurią baigė 1976 m. Reziduojan
čiu internir priimtas į Rocheste
rio universiteto ligoninę, kurio
je išbuvo trejus metus. Pernai pa
kviestas pasilikti ten vyresniuoju 
rezidentu vidaus ligų skyriuje. 
Eidamas tas pareigas dr . Stan
kaitis išlaikė ,Board of Intemal 
Medicine" egzaminus ir įsigijo vi
daus ligų diplomuoto specialisto 
pripažinimą. Šių metų vasarą dr. 
Stankaitis pakviestas Rochesterio 
universiteto Strong Memorial li
goninės vidaus ligų gydytoju ir 
vyresniuoju klinikiniu instrukto
rium. Be to, jis paskirtas Gene-
see ligoninės vidaus ligų skyriaus 
kodirektorium. Šalia to, dr. J. 
Stankaitis Genesee l igonino pa-

Man buvo didelė garbė ir 
džiaugsmas būti Lietuvos vyčių 
organizacijos pirmininku praei
tais metais. Iš visos širdies dėko
ju tiems vyčiams, kurie savo suge
bėjimais, bendradarbiavimu ir 
parama padėjo man siekti di
džiųjų mūsų organizacijos tiks-
lu. 

Pilypas Skabeikis 
E anglų kalbos vertė A. 

Pakalniškis Sr. 

DETROITO 
ŽINIOS 
BALFO REIKALAI 

Balfo 76-to skriaus valdyba 
ruošiasi metinei spalio mėnesio 
rinkliavai. Rinkliavos vajui va
dovauti pakviestas inž. Jurgis 
Mikaila. Balfo 76-to skyriaus 
revizijos komisijos pirmininkui 
a. a. Jurgiui Baubliui mirus, jo 
žmona Elena Balfui paskyrė 
100 dol. ir V. ir E . Čizauskai 
10 dol. Balfo surengta išvyka 
rugpiūčio 3 d. O ir Č. sodyboje 
davė skyriui 702 dol. pelno. 

ATITAISOMA 

Šv. Antano parapijai paremti 
pietūs y ra ruošiami rugsėjo 28 
d , 12 vai., sekmadienį, ne rug
sėjo 26 d., kaip mano anksčiau 
parašyta. Norintieji pietuose 
dalyvauti iš anksto praneša 

tybių katalikų konferencijos ge į DLOC valdybos bet kuriam na-
neraliniam sekretoriui vyskupui i riul A. G. 

Kandidatas į senatorius iš Con
necticut, Christopher Dodd, iš
siuntinėjo spaudai pranešimą, 
kad jam padėti sekti ir suprasti 
rytų Europos padėtį susidarė trys 
patariamieji komitetai. Šie uk
rainiečių, lietuvių ir vengrų ko
mitetai taip pat bus ryšininkai 
su šių tautybių amerikiečiais ir 
jam perduos jų pageidavimus ir 
nuomones. 

Lietuvių patariamajam komi
tetui vadovauja dr. Mykolas 
Pakštys iš Niantic ir dr. Elona 
Vaišnienė iš North Raven, o na
riai yra Regina Stankaitytė iš 
VVethersfleld, Faustas Rajeckas iš 
VVaterford, Gintas Žemaitaitis 
iš Norwalk ir Jūratė Vaitkutė iš 
VVaterbury. 

Spaudai pateikta informacija 
teigia, kad Christopber Dodd, ku
ris šešerius metus atstovavo Con
necticut antram distriktui Kon
grese, yra ir anksčiau palaikes ry
šius su šių tautybių žmonėmis, 
yra dirbęs dėl žmogaus teisių, bei 
padėjęs pavieniems asmenims, 
kurie stengėsi atvykti į Ameriką. 

Sužinojęs, kad į patariamąjį 
komitetą Amerikos delegacijai į 
Madrido konferenciją pateko ir 
lietuvis, Dodd telefoniniam pa
šnekesy išreiškė pasitenkinimą to
kiu paskyrimu: "Rimo Cesonio 
susipažinimas su padėtimi Lietu
voj ir jo lietuvių kalbos mokėji
mas padės Amerikos delegacijai Į t 
savo supratimą (apie įvykius L i e - | s 
tuvoj, kurie įeina į Helsinkio su
sitarimų sferą) pagrįsti pirmi
niais šaltiniais ir betarpiškai pa
sinaudoti Šviežiausia informacija 
iš Lietuvos. Tiksli informacija 
yra neįkainojamos vertės reika
luose su Sovietų Sąjunga". 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSIANT A IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Juozapina Daužvardiene 

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujom* 
žmonoms ar marčioms. Daugtlis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu, gi knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organisa-
cijose. 

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

DRAUGAS, Knygų Skyrras 
4545 W. 6Srd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $4.75 
Hiinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 

imiimmimiiiiimimiiiiiiuiiiiiiniiiiiiii 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
UŲ aprašoma dr. I. Vaišnoros, Mlf. 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Karga yra tik teologinė, ji dėl įoo 
mių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
.ovėmis. Knyga didelio formato, 440 
pal. — kaina $3.00. Galima ją įsigyti 
"Drauge". 
'iiuiiMiHHHMUiuuiuuiiuimnmuiiiiiii 
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LIK S V E I K A S 
Raiša,, URBONIENĖ atlieka 

pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GOR-
BULSKIS. 

Garso režisorius Paulius Ja-
siukonis. Išleido GINTARAS, 
filmų ir plokštelių gamyba, Hol-
lyvvood, California. 

Kaina su persiuntimu $8.95 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, JfSIfD W. 6Srd St, 
Chicago, IL 60629 
uimiiiniiiHiiiiiiiimiMmimimmiiiiim 

utiiiiiminiiiiiiiiimiiiimiiimiiiiiiiiimti 

Lietuvos atsiminimai 
• 

Radijo Valanda jau 39 metus tar
nauja New Jersey. New York ir Con
necticut lietuviam* ! 
Kas šeštadienį nuo * iki 5 vai. po
piet iš WEVD Stoties New Yorit« 
1330 kil.. AM ir nuo 7 iki S vai 
vak. 97.9 nseg. FM. 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Sanlit Drive 

Watchrag. N. J. 07069 
TEL. - 75MCM (»1) 

>MlI11IllIIlIIlT1111fIII1l1fltllllMIIII1lllll1llIlt 
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| PAŽINKIME MAŽĄJĄ LIETUVĄ Į 
(JOS 40O9 METŲ ISTORIJĄ) | 

Prof. dr. Povilo KuSnerio studija apie Mažąją Lietuvą: "Pietry- Įj 
5ių Pabaltijo etninė praeitis", išleista Sovietų Moksk) Akademijos, s 
Vertė A. Tendsonas. Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių. Istoriko ~ 
Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 psl. kie- s 
tais viršeliais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet. Miškininkų E 
Sąjunga Išeiv. Kaina su persiuntimu $10.90. Iii. gyv. primoka 50 centų s 
(taksų). Užsakymus siųsti: "DRAUGAS", 4545 W. Ord St., Chicago, H 
IU. S062I. E 

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

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

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51 st Street 
Tel. - G R 6-2400 

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu !r 
Emocinės ligos 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL - BE 3-5893 
Specialybė Akiy ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
00OS U GOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 
OF FAMILY FRACTICE 

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

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

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

Ketv 10 ik* 6 vai. šeitad 10 iki 1 vai. 

TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. iSskyrus 
treč. šest 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 YYest 71st Street 

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

TeL 1 IIM, 373-5***, 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

T» 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenset" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 
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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 
Vai : pirm., antrad., ketv. ir penktad. 2-5 ir 
6-7 — is anksto susitarus. 

Ofs. tel 586 3166: namu 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 We*t 63rd Street 

Vai: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, nes 
jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien
raštis, gi skelbimų kainos yra visiems 
prieinamos. 
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Iš Karibų jūros 

PAVOJUS AMERIKOS DEMOKRATIJA! 

: • * 

Visi girdėjome apie Karibų 
jūrą ir Karibų salas, kurias 
dar vadina Antilų salomis. 
Nuo Kubos į pietryčius yra tos 
salos, kurios seniau pritrauk
davo daug turistų ir atos-
togautojų. Dar ir dabar Jamai-

per Amerikos radiją 
garsinama, kaip ten yra geros 
atostogos. 

Karibų jūros salose ir Cent
ro Amerikos valstybėse daug 
kas pasikeitė per dvidešimt 
metų. Apie jas dabar mažai ką 
girdime, nors jos yra, kaip 
pasakė Kolumbijos buvęs pre
zidentas Misael Pastrana, vie-
ta globaliniam konfliktui. 
Henry Kissinger, buvęs prie 
prezidento Nixono valstybės 
sekretorium, mano, kad tos sa
los dabar mūsų planetoje yra 
karščiausia politinė vieta. O 
Fidel C astro vadina jas velnio 
katilu ir imperializmo tai
kiniu. 

Nuo 1960 metų aštuonios 
angliškai kalbančios tautos 
iškilo kaip suvereninės ir ne
p r ik l ausomos v a l s t y b ė s : 
Jamaica, Trinidad ir Tobago 
(1962), Barbados (1966), Baha
mas (1973), Grenada (1974), 
Dominica (1978), St. Lucia ir 
St. Vincente (1979). Apie jas 
tuo tarpu mažai rašoma ir ma
žai girdima, nes dėmesys 
Amerikoje nukreiptas į rin
kiminę kampaniją, į Irano ir 
Afganistano įvykius. O šitos 
salos turi labai didelę reikšmę 
tarptautinėje arenoje. Jos turi 
tarptautiniame forume savo 
balsą kaip ir kitos valstybės, 
nors jų gyventojų skaičius vos 
4 milijonus tesudaro. 

Šių valstybėlių ekonominė 
būklė yra labai menka. Kai jos 
pradėjo savistoviai tvarkytis, 
viskas taip ir suiro. Pablogėjo 
sveikatos priežiūra, mokyklų 
skaičius sumažėjo, atsirado 
daugybė bedarbių ir iškilo 
rasinės problemos. 

Kitos dar mažesnės salelės, 
turėdamos didelę autonomiją, 
nori būti taip pat nepriklau
somos. Anguilla sala, kuri tu
ri tik 36 kvadratinias mylias 
su 6,500 gyventojų, ieško ne
priklausomybės. Visos tos 
salelės" mato pavyzdį, kaip 
Kuboje yra sutvarkytas auklė
jimas, kaip bedarbiai tvar
komi, kaip yra išrištas svei
katos priežiūros klausimas. 
Jos žavisi Kubos laimėjimais, 
nes Castro agentai varo pro-

- komunistinę propagandą. 

Fidel Castro neslepia savo 
pastangų kaimyninėse salose 
įvesti komunistinę tvarką, su 
kuria eina drauge komunis
tinė diktatūra. Pernai rugsėjo 
mėnesį, kai Havanoje buvo 
neutraliųjų tautų konferencija 
(Nonaligned Nations Confe-
rence), Castro pareiškė, kad 
Kuba visomis išgalėmis rems 
Karibų tautų kovą prieš impe
rializmą. Atseit, Castro veiks, 
kad Karibų salos nebūtų 
Amerikos įtakoje. 

Nepaisant didelės opozicijos 
ir žmonių nepasitenkinimo vi
duje, Jamaico8 vyriausybė su 
Havana palaiko ryšius ir ge
rus santykius. Kubos įtaka 
yra didelė ir Centro Amerikos 
valstybėlėse. Kai Kuba vežė 
kareivius į Afriką, tai Guya-
nos vyriausybė leido lėktu
vams nusileisti aerodromuose 
ir prisipilti benzino. Pereitų 
metų perversmas Grenados sa
loje buvo padarytas su Kubos 
pagalba. Havana pirmoji pri
pažino naują valdžią, kuriai 
vadovauja Maurice Bishop. 
Grenada tapo ištikimiausiu 
Kubos aliantu. Grenada turi 
tik 138 kvadratines mylias ir 
100 tūkstančių gyventojų. 

Kanada ir Venecuela sten
giasi atremti Castro įtaką 
Karibų salose. Pereitais me
tais Maurice Bishop buvo pa
kviestas į Caracas ir priimtas 
labai iškilmingai. Jam buvo 
pasiūlyta 9 milijonai dolerių 
aerodromui pastatyti, bet sta

tyboje dirba Kubos technikai. 
Kolumbijos laikraštis "EI 
Tiempo" skundžiasi, kad Ame
rikos politika kartais yra klai
dinanti ir sunkiai aptariama. 
Nežinia, kas Amerikos poli
tikai vadovauja ir kas ją tvar
ko. 

J.F. Kennedy 1960 m., tada 
prezidentinis demokratų kan
didatas, Miami, Fla., labai 
iškalbingai kritikavo res
publikonų partiją ir preziden
tą, kad nesutvarko pašonėje 
esančios Kubos, kuri nuo Mia
mi yra tik 90 mylių. Tada at
rodė, kad J.F. Kennedy, būda
mas prezidentu, sutvarkys 
Kubą ir pašalins komunistinį 
pavojų iš Karibų jūros. Vėliau 
iškilus Kuboje raketų krizei, 
Chruščiovas nusileido ir tas 
raketas išsivežė, bet visi žino
jo, kad jos ir vėl bus grąžin
tos. Paskui kubiečiams pa
bėgėliams buvo pažadėta 
parama, kai jie mėgino išsi
kelti į Kubą, bet kitą dieną jie 
buvo apleisti. Belaisvius ir 
suimtuosius Amerika gelbėjo 
mainais už traktorius. 

STREIKO LENKIJOJE ENERGIJOS SOSTINĖ VIENOS MYLIOS 
AUKŠTUMOJE 

Vakarų pagalbos nesitiki bet rizikuoja P . INDREIKA 

Apie ateinančius iš Kubos ir 
Karibų jūros Amerikai pa
vojus prezidentiniai kandida
tai nieko priešrinkiminėse kal
bose nesako. Ką jie gali sakyti 
ir ką kaltinti, kai vienų ir kitų 
prezidentai vadovavo poli
tikai, kuri liejosi kaip vanduo į 
visas puses. Amerikos poli
tikos stebėtojai negali pa
sakyti, ką Amerikos politikie
riai ir valstybininkai laiko 
savo draugais ir ką priešais. 
Todėl pagal "EI Tiempo" laik
raštį Amerikos politika neap
tariama. 

Nicaragua buvo Amerikos 
aliantas. Generolo Somozos 
diktatūra buvo palaikoma, kol 
sustiprėjo prieš jį radikalioji 
opozicija. Nicaraguos įvykių 
stebėtojai sako, kad reikėjo se
niai pakeisti Nicaraguos val
džią, kol neįsigalėjo sandinis-
tai. Dabar huntos dešinieji 
atstovai nemato, kaip jie ga
lės išsilaikyti valdžioje. 
Sandinistai, turėdami dau
gumą, įves marksistinę siste
mą. 
Iš huntos atsistatydino dešinio
jo sparno atstovai Violeta 
Chamorro ir Alfonso Robelo, 
kai Amerikos kongresas nesu
tiko Nicaraguai duoti eko
nominės 75 milijonų dolerių 
paramos. Tada Nicaraguos 
vadai turėjo kreiptis į Sovietų 
Rusiją ir jos aliantus. Vėliau 
kongresas nusileido ir sutiko 
duoti prašomą paramą, už ku
rią Nicaraguos hunta kaip ge
ros valios ženklą principiškai 
sutiko palaikyti krašte pri
vačią nuosavybę. Bet įvedus 
marksistinę sistemą, niekas to 
principo nepaisys. 

Nicaraguos atstatyme labai 
aktyviai dalyvauja Kuba. 
Krašte yra 20 tūkstančių ku
biečių ekspertų ir visokių pata
rėjų, kurie tvarko ne tik tech
ninius darbus, bet taip pat ir 
kariškus reikalus. 

Nicaraguos likimas kelia rū
pestį ir dėl EI Salvadoro poli
tinių neramumų, kuriuose žu
vo daugiau kaip 2 tūkstančiai 
žmonių. Septynios šeimos EI 
Salvadore viską turėjo savo 
nuosavybėje, o visi kiti gy
veno didžiausiame varge. Da
bar EI Salvadorą valdo hun
ta. Arkivyskupas Romero, 
kuris buvo socialinių ir poli
tinių pakeitimų šalininkas, 
pavasarį buvo nužudytas 
katedroje. Visi pasaulio laik
raščiai aprašė tą įvykį ir aikš
tėn iškėlė EI Salvadoro krizę. 
Atrodo, kad EI Salvadore tu
rės pergalę kairysis sparnas, 
kurį remia Kuba. Taigi socia
lizmas Karibų jūroje eis tolyn. 
Tai štai kaip Amerikos poli
tika, kurią nežinia kas tvarko, 
susikūrė per Kubą ir iš Kubos 
sau priešų, kurie graso jos 
demokratiją sunaikinti. 

V. Rmš. 

Lenkijoje prasidėjus dides
niems streikams, užsienio len
kai, ypač intelektualai, susi
rūpino savo tėvynės likimu. 
Nors Lenkija, kaip satelitas, tu
ri kai kurias suverenines tei
ses, bet ir ji yra Rusijos tvar
koma. 

Toronto dienraštis "Toronto 
Star" (1980.VIII.24, B 4) duoda 
lenkų intelektualų pasisa
kymų Lenkijos dabartinės pa
dėties reikalu. Dabar Lenkijoje 
streikuojančių darbininkų pa
dėtis yra geresnė, negu buvo 
anksčiau, kai 1970 m. tokio 
streiko metu buvo nušauti 55 
streikuoją darbininkai. Dabar 
Lenkijoje streikuojančių darbi
ninkų kol kas niekas nešaudė, 
bet masinis streikas pastatė į 
keblią padėtį komunistinę Len
kijos ir Rusijos vyriausybę, 
ypač kad streikuojantieji dar
bininkai reikalauja ne tik mais
to produktų, bet ir žmoniš
kesnių teisių kaip žmonės ir 
kaip katalikai. 

Sakoma, kad Lenkijos vy
riausybė savo kariuomenę kon
centruoja prie streikuojančių 
darbininkų rajonų. Ar ta ka
riuomenė bus panaudota strei
kui numalšinti — sunku pa
sakyti. Lenkijos kariuomenėje 
kariai daugiausia yra anti-
komunistai. Ar jie pultų strei
kuojančius darbininkus? Bol-

J . VAICELICNAS 

ševikai didžiavosi, kad 1917 m. 
dalis rusų karių perėjo į de
monstruojančių komunistų pu
sę. Dar kas nors greičiau galėtų 
atsitikti su Lenkijos kariais, 
nes ir jie komunistinį rojų pa
matė. Žinoma, tokia padėtis iš
judintų raudonąją Rusijos meš
ką. Meška, kuri puola naujas 
aukas, nenorės iš savo nagų pa
leisti ir Lenkijos. 

Kokios nuomonės l e n k a i 
intelektualai 

Prof. A. Bromke sako, kad 
Lenkijos darbininkų streikas 
dėl aukštų produktų kainų 1970 
m. iš valdžios balno išvertė ko
munistų partijos vadą W. Go-
mulką. E. Gierekas 1976 m. no
rėjo pakelti maisto produktų 
kainas, bet darbininkų bruz
dėjimas privertė jį nuo to susi
laikyti. Dabar vėl, kai maisto 
produktų kainos buvo pakeltos 
50-60%, darbininkai išėjo į 
masinį streiką. Šis streikas jau 
liečia ne tik ekonominę, bet ir 
politinę sritį: pakeisti valdymo 
sistemą. A. Korbonski sako, 
kad dabartinė padėtis labai su
krėtė Lenkijos komunistinę 
vyriausybę. E. Gierekas dar
bininkams daug žadėjo, bet sa
vo pažadų nepajėgė ištesėti. L. 

Kolakowski sako, kad lenkai 
nebetiki E. Giereku, kuris val
do kraštą melais. Sunku pati
kėti, kad viskas baigsis ra
miai, nes tokių sukilimų — 
streikų buvo ir daugiau. Čia tu
rėtų pasisakyti visa lenkų tau
ta, nes streikai Lenkijoje padė
ties nepakeis. 

Ar tas pavojus Lenkijoje pra
eis ramiai? G. Skiling sako, kad 
tie pavojai galėtų praeiti ra
miai, jei valdžia keistų savo 
ekonominę politiką: duotų žmo
nėms daugiau laisvės, demo
kratijos. Lenkijos vyriausybė 
nepajėgia viską turėti savo ran
kose ir viską tinkamai tvar
kyti. Komunistinė Lenkijos vy
riausybė jau dabar turi skolų: 
20 bil. dolerių Vakarams ir 45 
bil. dol. Comiconui, kurį tvarko 
Sov. Rusija. 

Kas remia streikuojančius 
darbininkus? B. Bociukiw sa
ko, kad streikuojančius darbi
ninkus remia disidentai ir kata
likų Bažnyčia, kuri apima visą 
kraštą, nes tikrų komunistų 
Lenkijoje mažai. Lenkijoje 
Bažnyčia gina žmogaus teises 
ir religijos laisvę. Dėl to 1956 
Lenkijos primas kard. Višins
kį buvo patekęs į kalėjimą. Jis 
stengiasi švelninti įtempimus 
tarp Lenkijos komunistinės vy
riausybės ir tautos, bet nuo 
savo principų neatsisako. Tie 
sa, kai kurie disidentai jau yra 
areštuoti ir laikomi kalėji
me, bet neįmanoma areštuoti 
visos tautos. Streikininkai 
nevykdo blogų darbų — sunai
kinimų. Jie žino, kad Lenkija 
yra Rusijos satelitas. Neįma
noma pertempti siūlą — iš
šaukti mešką iš miško. 

Ar E. Gierekas panaudos 
kariuomenę prieš streikuojan
čius? Rusai tam tikslui pa
naudoja kariuomenę. Ir W. 
Gomulka 1970 m. Lenkijoje pa
naudojo kariuomenę prieš strei
kuojančius darbininkus. Žuvo 
55 darbininkai, bet ir Gomulka 
turėjo pasitraukti iš savo pos
to. E. Gierekas nenorės būti sa
vo tautos žudiku. 

Ar Lenkijos darbininkų strei
kas paveiks kitus satelitinius 
kraštus? Rusai per kitų satelitų 
radijas lenkų darbininkų strei
ko reikšmę mažina. Vargu ar 
tie įvykiai paveiks kitus sate
litinius kraštus. Greičiau jie ga
li paveikti Rusijos pavergtus 
kraštus: Lietuvą, Ukrainą ir ki
tus. 

Ar rusai žygiuos į Lenkiją? 
Rusai žygiuotų į Lenkiją, jei 
Lenkijos partija liktų bejėgė 
prieš esamą padėtį- Jų atėjimo 
nenori nei Lenkijos partija, nei 
opozicija. Jei rusai žygiuotų į 
Lenkiją, tai tas žygis dar la
biau suvienytų lenkus. Jie į 

Daugelis gamtos mylėtojų ir 
jos grožybių mėgėjų/ trauk
dami į vakarus ar Pacifico 
pakrantes,bevažiuodami neap
lenkia uolų kalnų (Rocky 
Mountains) ir Colorado sos
tinės Denverio, kuris yra 
vienos mylios aukštumoje nuo 
jūros lygio. Denverio miestas 
pradėjo augti tik tada, kai 
pasklido gandas, kad čia rasta 
aukso ir sidabro. Savo vardą jis 
gavo vėliau nuo amerikiečio 
politiko ir kario — Denver, 
kuris 1850 m. aktyviai reiškėsi 
Kalifornijoje ir vėliau buvo pa
skirtas Kansas teritorijos 
gubernatoriumi. 

Nuo šios teri
torijos atskilo Colorado, In
diana ir kt, dalį atperkant iš 
Prancūzijos. 

Šiandieną Denver vardas vėl 
pradedamas dažniau spaudoje 
minėti tariant, kad jis neto
limoje ateityje gali tapti Ameri
kos energijos tiekimo centru, o 
gal net energijos „sostine". 
Denveryje jau senokai veikia 
pagarsėjęs saulės energijos pri
derinimo institutas, kurio tyri
nėjimo daviniai jau bandomi 
pritaikyti praktiškam gyve
nimui — namų šildymui ir ki
tiems reikalams. 

Kongresas paskyrė 20 bili
jonų dol. kuro gavimui iš 
skalūno ir akmens anglių, 
kurių didžiausi klodai randasi 
apie Denver ir uolų kalnų papė-

Lenkiją taip lengvai neįžy
giuotų, kaip jie 1968 m. įžygia
vo į Čekoslovakiją. Rusams žy
gis į Lenkiją būtų labai 
nepopuliarus, nes jie dar ne
baigė okupuoti Afganistano. 
Maskva flirtuoja su V. Vokie
tija ir Prancūzija, kad jas at
skirtų nuo JAV. Tai jiems n e 
pavyks. Vargu rusai žygiuos į 
Lenkiją, nes tada susilauktų 
pasipriešinimo ir iš Lenkijos 
kariuomenės. Greičiau, kad 
Maskva pakeis E. Giereką kitu 
komunistu, kuris vėl kelerius 
metus galėtų apgaudinėti savo 
tautą. 

Ką darytų JAV, jei rusai 
žygiuotų į Lenkiją? Korbonski į 
tai atsako trumpai, kad JAV 
dėl to nepajudintų nė piršto, 
kaip buvo 1968 m. ar kitais 
atvejais. Amerikos ginklai 
1973 m. keliavo į Artimuosius 
Rytus, bet Amerikos ginklai ir 
kariai nekeliaus į rytinę Eu
ropą. 

Lenkija iš Amerikos mažai 
ko tikisi, nore Amerikos vy
riausybės aukštose pozicijose 
yra lenkų. Ateitis parodys, kas 
buvo geresni pranašai. 

dėje arba Rocky Mountains 
regione, kitaip vadinamame 
„Amerikos nugarkaulyje" . 
Uolų kalnai yra ne kas kitas, 
kaip tik Kordiljerų kalnų rytinė 
dalis, kuriuos ispanai pava
dino gražiu vardu — nes ispa
niškai „cordilla" reiškia vir
velę. Tačiau Centro ir Š. 
Amerikoje vakarų pakraščio 
ka lnynams jie pavad in t i 
„Adomo (Adams) kalnais arba 
Andais. Plačiausioje vietoje 
uolų kalnai— būtent Colo
rado, Utah valst. jie išsiplečia 
iki 450 kilometrų ir aukščiau
sia viršūnė iškyla iki 3900 m. 
aukšč io . Šis k a l n y n a s 
laikomas jauniausiu žemės 
plutos iškilimu siekiančiu apie 
70 milijonų metų, bet juose ran
dama daug žemės turtų, 
metalų, sidabro, net ir aukso. 

Kalnai išsiskiria savo gro
žiu, viliodami gamtos mylė
tojus, o rastieji mineralai — 
geologus ir biznierius. 

Iškilus energijos trūkumo 
problemai ir vyriausybei ska
tinant jos ieškoti kur tik galima 
jos rasti, akys nukrypo į naftą 
persisunkusius skalūno klodus, 
kurie ištisus amžius ramiai sau 
ilsėjosi mažai žmogaus tepa-
liesti. Skalūnas (shale) yra ran
damas ir Estijoje, kuris dabar 
Sovietų Sąjungos intensyviai 
eskploatuojamas. II p. karo 
metu, vokiečiams okupavus 
Lietuvą ir jaučiant akmens 
anglių trūkumą, Lietūkio buvo 
bandyta „degančių akmenų* 
(kaip žmonės skalūną vadino), 
importuoti iš Estijos, bet jis 
neprigijo, nes šildomos patal
pos gaižiai pakvipdavo žibalo 
kvapu. Pats skalūno naf
tingumas labai daug priklauso 
nuo nuosėdų kiekio, iš kurio 
susidarė nafta. Kaitinant 
skalūną prie tam tikros tempe
ratūros iš jo išgaruoja nafta ir jį 
atvėsinus gaunasi skystas 
kuras. Bet skalūno yra įvai
riausių rūšių ir iš jo daug kas 
gaminama pvz., net moki
niams rašomos lentelės. Jis 
naudojamas plačiai kerami-, 
kos dirbiniams, sienų ir grindų 
plytelėmis, „portland" cemento 
gamybai, plokštelėms sto
gams dengti, ypač grafitas, 
kurio plokštelėmis yra apdeng
tas ir Rokiškio gotiško stiliaus 
bažnyčios stogas. 

Amerikai besirūpinant apsi
rūpinti savu skystu kuru, atėjo 
metas pajudinti skalūno 
klodus, nes apytikriu apskai
čiavimu juose slepiasi apie 50 
bilijonų statinių naftos. Den
ver yra labai patogioje geogra
finėje padėtyje. 

Nukelta į 5 psl. 

DVI SAVAITĖS 
PRANCŪZIJOJE 

Aikštėje demonstrantus lydėjo keli orkestrai, jie 
nešė daug raudonų vėliavų, kėlė nežmonišką triukš
mą riksmu, įvairiomis birbynėmis ir būgnais. Ta
čiau, pėstiems leido jų eiles pereiti. 

Viešbutį „Jeanne DArc" pasiekėme jau po 1 vai. 
p.p. Jis yra netoli St. Paul bažnyčios, Lotynų 
kvartale. Apie 3 vai. išėjome ieškoti kur nore pa
valgyti. Žinojau, kad pavalgyti galima gauti kavi
nėse, restoranuose ir užkandinėse — brasserie. Tik 
tada patyrėme, kad karštą maistą juose galima gauti 
tik ligi 2 vai. p.p. Po to ligi 7 vai. vakaro — tik šaltą 
užkandį su karšta kava ar šaltais gėrimais, įskai
tant ir visokius alkoholinius. Po 7 vai. vakaro resto
ranuose jau duodama vakarienė. Taip mums teko tik 
lengvai užkąsti. 

Ta patirtis pamokė susirasti gerą užkandinę 
priešpiečiams ir restoraną — vakarienei. Pusryčius 
gaudavome viešbutyje. Mūsų susirasta užkandinė ir 
restoranas buvo netoli Notre Dame katedros. Kai 
kada pavalgydavome ir kitur. 

Kavinių ir užkandinių viduje ir ant šaligatvių 
yra daugybė ir visada jose yra pilna valgytojų. Pran
cūzai mėgsta jose išgerti stiklą vyno, Salto gėrimo ar 
karštos kavos puoduką. 

Tos dienos popietę mus aplankė kun. J. Petro
šius. Atvežė Paryžiaus planus, pamatytinų vietų 
sąrašus su aprašymais, taip pat metro — požeminių 
traukinėlių ir autobusų kelių planus. Sužinojome iš 
jo, kad mūsų viešbutyje apsistojo ir daugiau lietuvių: 
prof. Kavaliūnaitė, dėstanti Akrono universitete, ir 
pp. Jonynai iš Toronto. Pusryčių metu sutikome 
profesorę. Ji čia atvažiavusi studijų reikalais keliems 
mėnesiams, o Jonynus sutikome dar kitos dienos 
rytą. Jie jau buvo pasirengę išvykti kelionei po Pran
cūziją su turistų grupe. 

P a r y ž i a u s įžymybių l a n k y m a s 
Atvykus Paryžiun, sekančią dieną pradėjome 

lankyti sąrašuose pažymėtas ir nepažymėtas lanky
tinas vietas, pastatus ir paminklus. Arčiausiai esanti 
Šv. Pauliaus bažnyčia sąrašuose nepažymėta, bet 
mes pasukome vis tiek jos link. Bažnyčia savo prie 
kiu atsiremia į to pat vardo gatvę, kurios vakarinio 
galo pietinis kraštas atkreipė mūsų dėmesį. Visas 
gatvės kraštas nusėtas daugybe mažučių krau
tuvėlių, parduodančių įvairius maisto produktus. 
Krautuvėlės užverstos vaisiais, uogomis, daržovė 
mis, duona, dėžėse ir skardinėse įpakuotais maisto 
dalykais ir pan. Produktais užverstas visas krau
tuvėlių vidus ir šaligatvis. Mėsos, pieno produktų 
bei duonos krautuvės daugiau koncentruojasi vienoje 
vietoje. 

Ties ta gatvės vieta nemažai būdelių ant ratų 
užima visą gatvės pakraštį- Jose parduodamos viso
kios ūkio gėrybės. Matėme daug gėlių, kurios pary
žiečių noriai perkamos. Visa tai primena Kaune 
buvusią turgavietę — „talkučkę", tik čia nebuvo to 
erzelio ir riksmo, kaip kad Kaune būdavo. 

Cia ateidavome ir mes kai ko nusipirkti užkan

dai. Tos krautuvėlės atidaromos apie 9 vai. ryto ir 
uždaromos 7 vai. vakaro. Maisto produktų kainos čia 
daug aukštesnės negu Amerikoje, ypač mėsos. Pvz.: 
obuolių svaras — 1.25 dol., žalios mėsos sv. — apie 4 
dol., maža saldžių žirnių skardinė — 80 cn. ir pan. 

Šv. Pauliaus bažnyčia yra gan stilinga, daug 
paveikslų, vitražų, aukštokai pakeltu altoriumi ir už 
jo daug laisvos vietos koplyčioms. Į akis krinta prieš 
altorių, šoninėje navoje, Kristaus ant kryžiaus 
medžio piaustinys. 

Bastilijos aikštė, kurios viduryje stovi aukštas 
obeliskas su statula viršuje, garsi savo buvusiu 
kalėjimu. Turbūt tą kalėjimą aprašo A. Durna savo 
romane — "Grafas Montekristas". 1646 m. 
kun. Bogušas Radvila kalėjo jame už neleistiną 
dvikovą. Tas kalėjimas buvo išgriautas 1789 m. ir 
dabar net žymės nėra. 

Iš čia pėstute pasukome į Notre Dame katedrą, 
nes ji nelabai toli. Katedra pastatyta ant Senos upės 
salos, o toji sala nemaža, nes stovi ir daugiau istori
nių pastatų. Pati upė sukaustyta aukštų krantinių, 
mūrytų iš marmuro plokščių ir plytų, daro labai gra
žų įspūdį. Upę kerta daugybė tiltų, kuriais skuba žmo
nės, automobiliai ir autobusai. Upe plaukioja puoš
nūs turistiniai laivai ir vienas kitas baidokas, 
varomas dyzelinio motoro. 

Arti katedros, kurios bokštai toli matyti, o varpų 
skambėjimas toli girdėti, juda daugybė žmonių, čia 
pilna automobilių ir turistinių autobusų, turinčių 
užrašus visų laisvų Europos kraštų.Tai p sužinome iš 
kurio krašto autobusas atvežė Paryžiun lankytojus. 
Pati katedra iš vienos pusės apstatyta pastoliais 
remontuoti. 

(Bus daugiau) 
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Prisitaikymo galvojimas, prisitaikymo politika 
Vargiai buvo galima laukti to

kio istorinio susiklostymo, kol" 
gyvename šiandien. Tai yrajc? 
Sovietu Rusija sustiprės į milži
nišką grėsmę visam pasauliui, 
iškaitant galingąsias Jungtines 
Amerikos Valstybes. Dar nuosta
biau, kad per dešimtmečius V a 
karai į tos grėsmės augimą žiū
rėjo indiferentiškai, kaip apsėsti 
ar kokiame idiotiškame sustingi
me paskendę. 

„Draugo" rūgs. 2 d. numery 
Čg. atpasakojo „Readers Digest" 
paskelbtus įrodymus, kad Sovie
tu karinė galybė nėra atsitiktinė 
ar savistovi, bet žymia dalimi 
Vakarų padarinys. „Readers D i 
gest" ją tiesiog vadina „Made in 
USA". Nerimą kelia klausimas, 
kas visą tai įgalino? 

Atrodo, kad tai yra vadinama 
„Realpolitik" — realioji Vakarų 
politika, nežiūrint visokių gražių 
kalbų ir principinių pareiškimų, 
dažnai sukirptų pagal trumpalai
kius dienos reikalus. 

Naujausioji krizė Lenkijoje ryš
kina Vakarų padėties problemas, 
kiek jos kyla iš Vakarų nesveika
tos ir kiek jos temdo mūsų, lie
tuvių, viltis. 

„Chicago Tribūne" laikrašty 
rūgs. 3 d. VVilliam Pfaff politi
nis komentatorius, klausia, ką 
Vakarų vyriausybės yra skolingos 
Lenkijai ir kitiems Sovietų prie
vartiniams satelitams? Ką būtų 
galima daryti? Pfaff sako, kad 
būtų galima teigti, jog skolos 
Lenkijai nėra, jog tautos turi rū
pintis pačios savimi. Tačiau Len
kija nėra kita '68 metų Čekoslo
vakija ar '56 metų Vengrija. N a u 
jas Lenkijos užkariavimas Sovie
tų Sąjungai yra bauginanti pers
pektyva. Karinė akcija galėtų su
kelti neapskaičiuojamą įtaką ki
tiems Rytų Europos kraštams ir 
Sovietų — Jungt. Valstybių san
tykiams. Lenkijos padėtis Krem
liui yra ypatingai sunki dilema, 
kadangi intervencija neštų pasi
baisėtiną riziką, gi Lenkijos dar
bininkai reikalauja nuolaidų, 
grasinančių pačiai komunistų 
struktūrai. Kokia Vakarų pozici
ja? 

Po Stalino mirties Vakarai at
sisakė minties atstumti Sovietus 
ir nusprendė, kad yra naudinga 
palengvinti Sovietų Sąjungai Ry
tų Europą laikyti. Tokia Vakarų 
politika nebuvusi graži, bet pa
teisinama ir patogi, ir jos laiky
tasi iki šiol. Tačiau, Rytų Euro
pos ir Sovietų santykiai blogėja. 
Žinoma, pramatomoj ateity sate
litai turės pasilikti santūriais So
vietų kaimynais. Turės vengti 
visko, kas grasintų ar silpnintų 
Sovietu saugumą. Tai šiandieni
nės Suomijos pozicija, bet R. 
Europoj skirtingai klojasi negu 
Suomijoje. Dabartinė R. Europos 
subordinacija Sovietų ekonomi
nėms ir socialinėms normoms, 
lygiai kaip Sovietų politinis dik
tavimas, yra nuolatinė priežastis 
neapykantai ir pasipriešinimui, 
taipgi tai yra pakartotinų tarp
tautinių krizių, kaip dabartinės, 
šaltinis. Autorius išvadžioja, kad 
R, Europos valstybės sudarančios 
nuolatinę nesaugią zoną Sovietų 
Sąjungai ir ši turinti tai pripa
žinti. Kaip sprendimą, autorius 
siūlo R. Europos finlandizaciją 
Sudėtinės dalys būtų autonomiš
kos, savivalda valstybėse, įskai
tant užsieniu politiką, kuri turė
tų skrupulingai gerbti Sovietų 
saugumo interesus. Tokios vals
tybės turėtų tarptautines garan
tijas. 

Autorius pabrėžia, kad šį 
sprendimą būtų labai sunku pa
siekti, reikalautų protingumo tiek 
ii Vakarų, tiek iš Maskvos, rei
kalautų ypatingo savitvardumo 
iš R. Europos. Tačiau tai esąs 
vienintelis sprendimas. 

Wm. Pfaff straipsnio mintys 
čia atpasakotos kaip prisitaikan
čio galvojimo pavyzdys. Remia
masi prielaida, kad Sovietų agre
sija ir priespauda kyla iš jų sau
gumo siekimo. Visai pražiūrima 
Sovietų doktrina, istorija ir pa
saulio revoliucijos idėjos ir prak
tika, pvz. Afrikoj. 

Tenka manyti, kad Vakarai 
yra nustoję esminio savaranku
mo, jei „vienintelio sprendimo" 
ieškoma prisitaikyme. Atrodo, 
kad R. Europai siūloma finlan
dizaciją yra visos Vakarų politi
kos faktinės finlandizacijos dalis. 

J.A.V. 

Dvi seseles, atšventusios sidabrinį jubiliejų, su savo vyresniąja. 

Mūsų kolonijose 
Lemont, EL 

GEGUŽINĖ 

Netikėtas įvykis visus nustebi
no šiandien: pirmą kartą per 10 
metų Lemonto LB valdybos ge
gužinei neišaušo puiki diena. 
Ne tik kad saulė nesiteikė pasi
rodyti, bet be sustojimo lijo ir 
lijo ir lijo... Ką daryti? Geguži
nę vis tiek buvo per vėlu ofi
cialiai atšaukti, tai vaidyba k 
kiti uolūs darbininkai susirinko 
Uimbrasu sodyboje laukti saulu
tės ir svečių. Niekas per daug 
nenustebo kad saulė visai nepa
sirodė, ir lietus nei truputį ne-
sulėtėjo. Taip pat, nenustebome, 
kad vis tiek susirinko apie 50 
svečių, dauguma iš Lemonto ir 
apylinkių. Maisto buvo daug ir 
taip pat bare nepritrūko geros 
dvasios. Visi svečiai sugužėjo į 
Umbrasų, pastogę, kur skaniai 
pavalgė ir linksmai praleido lai
ką su draugais ir pažįstamais. 
stebėdami vasaros lietų. 

Keli svečiai nutarė, kad tik dėl 
to, kad oras neidealus, nėra prie
žasties nepasportuoti iauke, kaip Rugpjūčio 16 d. dvi Jėzaus Nu- J — Punktualumas yra karalių 
buvo planuota. Po kiek laiko vy- kryžiuotojo ir Gailestingosios Mo- '' mandagumas. Liudvikas XII 

C L A S S I F I E D GU I DE 
B K A L E S T A T E 

Marąuette Parke — 2638 VV esi Lith-
uanian Plaza Court parduodamas 
namas su taverna. 5 kamb. butas. 
Įrengtas beiamentas. Apeauga nuo 
potvynio. 2 maš. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos 
biznio, tinka kitam bizniui. 

Skambint — 776-4856 

ko smarkios tinklinio varžybos 
tarp jaunimo ir tėvų. Visi pasi
raitę kelnes, nusiavė batus ir ne
bijojo po purvą ir balas paslidi
nėti. Nors buvo tik apie 50 žmo
nių, Lemonto dvasia spindėjo per 
lietų. Valdyba jau iš pat ryto 
nutarė, kad gegužinę vėl .ruoš 
sekmadienį, rugsėjo 14 d. Tiki
mės kad visi svečiai, kurie pla
navo atvykti pereitą sekmadienį, 

į atvyks rugsėjo 14 d. pas Umbra -
sus, 103 gatvė ir Lemont Road. 

| Valdyba pažada dirbti kaip tik 
gali per savaitę, kad saulė švies
tų ir būtų puikus oras. Lauksi
me visų šį sekmadienį Lemonto 
LB apylinkės valdybos gegužinė
je! 

Brockton, Mass. 
DVI VIENUOLĖS ATŠVENTĖ 

25-TĄ SUKAKTI 

tinos ordino seselės šventė savo 
25 metŲ vienuoliško gyvenimo 
sukaktį. 

Seselė Mary Anthony iš 
Lowell dirba ir gyvena seselių 
pagrindiniuose namuose nuo pat 
įstojimo į vienuoliją. Ji yra dir
busi kaip sekretorė ir yra tvar
kiusi aplinkraščių ir novenų iš
siuntimą vienuolijos gerada
riams. 

Seselė Marie Therese iš P l y 
mouth, Pa, baigė Laboure School 
of Nursing ir dirbo kaip gailes
tingoji seselė St. Joseph Manor 
Nursing Home, Elmhurste Pa. 
Seselė taip pat yra eilę metų mo
kytojavusi. 

Šių jubiliančių draugai, -gimi
nės ir buvę studentai atšventė į 
sukaktį šv. Mišiomis, kurias at
našavo marijonu provincijolas 
kun. J. Dambrauskas. 

MARCUETTE PARKE 
Mūrinis buogaiow. 5 kamb. Centr. šil
dymas. Garažas. Tik $29,900. 
Mūrinis. 3 butai ir bizniui ar ofisui 
patalpa. Tik $53.500. 

Mūriai* — 6 buto. Labai geras in
vestavimui. $69,000. 

Medinis — llA aukšto. 5 ir 3 - 2 
kamb. 2 auto garažas. Tik $29,000. 

VAINA REALTY-925-6565 

E E A L E S T A T E 

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

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

Murinu, bungakm Brighton Parke. 
15 metu. Del ligos reikia skubiai par
duoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Ineome Ta* 

Notary Public 

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

- • — 

VYRAI IB MOTEBIS 

PENSININKAI 
Reikalinga vyras su žmona prižiū

rėti 2 namus ir sodą-darzą, Floridoje 
prie jūros. Už tą darbą gausite 3-jų 
kamb. su virtuve namą. Rašykite šiuo 
adr.: 'Draugas", Adv. 5667, 4545 W. 
63rd Street, Chicago, UL 60629. 

| M M « » ' 
/EŠKAU PASKOLOS 
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ĮAPSIPIRKITE DABAR! 
ŽALI KOPŪSTAI 

BANANOS 

VYNUOGES, be sėkh* 

sv. Q et. 

sv. 2 4 ct-
sv. 5 9 ct. 

M I C H I G A N ; 
MCINTOSH OBUOLIAI 
BARTLETT KRIAUŠES 
ITALIŠKOS SLYVOS 

4 sv. už $1.00 

ISPANIŠKI arba sausi vidutiniai 
SVOGŪNAI sv. po "19 ct. 

M I C H I G A K : 
"PLUM TOMATOES" 

(Itališki panridorai) 
BARTLETT KRIAUŠES 
McINTOSH OBUOLIAI } bušelis po $7-9S 

DIDELIS PASIRINKIMAS KERR INDŲ, 
DANGTELIŲ KONSERVAMS 

Nuo l iii 15 galionų indai agurkams ir kopūstams 
rauginti. 

Ąžuolines statines agurkams rauginti arba vynui 

AGURKAI sv. 1 9 ct. 

RŪGŠTI GRIETINE pint 6 9 ct. 

1% PIENAS galionas $ "| .49 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • * • • • • • • > * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • 

Tik vienoje krautuvėje — 6190 Archer Ave, 
VIRTAS KUMPIS 
SC0TT PETERSEN 
MUNSTER SŪRIS 

%MEAT L0AF" 
sv. $1.99 
sv. $1.79 
*v. $ 1 .99 

Atdari apžiūrėjimui 
Sekmadienį, rugsėjo 14 d. 

nuo 1 iki 4 valandos 

6225 S. KOLMAR AVE. 
3-jų mieg. mūr. namas. 18 metų 

senumo. Prašo $59,900. 
6533 S. WASHTENAW 

Liuksusinė 5 kamb. mūro rez. 2 
maš. mūro garažas. Apie $55,000. 

3848 W. 78 PLACE 
6 kamb. mūro rez. Prašo $65,000. 

65 ir Talman. 4 miegamų namas. 
$33,500. 

55 ir Afitany — 6 kamb. mūr. rez. 
$45,900. 

61 ir Maplewood. 4 mieg. mūro rez. 
$55,000. 

73 fa- Fairfield — 3 mieg. mūras. 
$53,500. 

7711 S. Lotus, Burbank, 2 sklypai, 
4 kamb. namukas, garažas. $28,000. 

35 ir Rockwell. Dviem šeimom me
dinis. $23,900. 

42 ir Maplewood. 3 pastatai. Pui
kios pajamos. $129,000. 

63 ir Lawndale. Didelis 2-jų butų 
med. Prašo $60,000. 

42 ir Campbell. Reikalingas darbo 
med. 3-jų butų. $20,000. 

62 ir Artesian. Naujesnis mūras 
\y2 aukšto giminingom šeimom. Pra
šo $65,000. 

50 ir Rockwell. 3-jų butų medinis. 
Prašo virš $50,000. 

69 ir Washtenaw. Taverna ir 5 bu
tų mūras. Prašo $80,000. 

60 ir Washteoaw. 8 butų mūras 
Geras investavimas. $110,000. 

63 ir Tripp. Restoranas ir kirpyk
la ir pirkėjui butas. $87,500. 

6647 S. Cicero. 3 sklypai ir taver
na. Puikus investavimas. 

BUDRAITIS REALTY 00. 
6600 S. Pulaski Rd. 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

71 IR SACRAMENTO 
Parduodamas gražus mūr. "raised 
ranch" namas. 6 kamb. (2 miegami) 
ir 3-jų kamb. butas rūsy. Virimui pe
čiai Ir šaldytuvai. Naujai dekoruota 
iš vidaus ir iš lauko. Naujas stogas. 
Nuo aienos iki sienos kilimai. 1% 
maš. garažas. Kampinis sklypas. Tuo
jau galima užimti. Geniausias pa
siūlymas. 

TeL —446-6071 

Well help you make tr>e right movė 

JEI G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI 

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 

Independently owned and operatei 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
iiiiimiiiiiiimmiiiii 
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IEŠKAU PASKOLOS — mokėsiu 

1 5 % NUOŠIMČIŲ 
Galiu užstatyti Real Estate. 

V A C Y S — 436-9667 
arba vakarais — 769-6259 

imiiiiiiiiiimtiimmimiiiiiiimuiiiiiiiuiL 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

< 

ISNUOM. didelis mieg. kamb. Lais
vai galima naudotis virtuve ir visais 
patogumais. Marąuette Pke. Skam
bint 776-9267. 

iiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiimimi 
NEW PORT RITCHEY, FLORIDA 

Išnuom. 6 kamb. namas 3 ar 6 mėne
siams. Del informacijų skambinti B 

Chicagoje telef. 476-6138 
tarp 10 vai. ryto ir 5 vaL vakaro. 

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiii 

D E M E S I O 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 636-2960 
itmiiuiumuiiuuiiuiniiiiiiiminniinitii 

PACKAGE EXPRESS AtiENCY 
MARIJA >OR£lK-U^>£ 

M 1 S C G L L A N G O U S 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 
ALBIN BANYS, TeL 447-8806 

EGG STORE 
D V I K R A U T U V Ė S 

6190 Archer Avtnue 8744 S, Ridgeland Avenue 
Chicago, Illinois Oak Uwn, Illinois 

| Tel. - 284-8704 Tel. — 430-4787 
I VALANDOS: 9 vaL ryto iki 8 vaL va*. — pirmadienio iki penktadienio. 
§ 9:00 vai. ryto Ori S 00 vaL vakaro šeštadieniais. 
i 9:90 vaL ryto iki 4:00 vaL popiet 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE 
nes Jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvh) dienraštis, gi skelbimų kai 
icm vrs visiems prieinamos. 

iiiiiitiiminimiiimimiiiiiiiiiiimiiimm 
A. V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų 
TeL 376-1882 a rba 376-5996 

IJIIIIMlIlIlIlIlIMIIMIIIIIIIIUllIIUJIIll i l l lIlI 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas is Europos sandelių. 
zaoa w. «» st., enieago, I E soszs 

TEE. — WA 5-2187 

a 

M O V I N G 
SER&NAS perkraueto baldus ir 
kitus daiktus. Ir L» toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — WA 5-8063 
— A , — ,— . . . . , - i.. — . - ą^įįjJBN 

tiiiiiimimiiiiiiiirtniiiiiiiunitniiniiiiiiit 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St., t e l 776-1486 
• IIIMIIIiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiMiiiuiiiiiuim j 

SIUNTINIAI i LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, UL 60632, teL 927-5989 

už apdrauda nuo ugnies ir automo-
IU9» — 20% — 30% pigiau mokėsit 
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
S26Sy2 West 95th Street 

Telef. — GA 4 4 6 5 4 

-~ 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsio, grindus. 

BUBNYS — TeL R E 7-5168 

Perskaitę "Draugą' 

ji kitiems pasiskaityti. 

duokit* 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

§ 
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| VALIO J A U N Y S T E I ! f 
= Los Angeles LB Jaunimo Ansamblio = 
| "SPINDULYS" choras — 80 dainininkų I 

| Ei, Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur t a s šal- | 
§ tinėlis. Kurteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk į 
§ mergele. Tėvynės maršas. Kad aš jojau. Šiandien mūsų į 

šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau | 
vakar. Plaukia sau laivelis. Per tamsią naktelę ir kitos I 
populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom- I 
pozitorių. 1 

Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Bronius 
Budriūnas. 

Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė i r Ona 
Barauskienė. 

Smuikininkas Raimundas Mickus. Fleitistė Kristina 
Mickutė. Akordeonistas Riznas PoUkaitis. 

Plokštelę išleido Los Angeles LB Jaunimo ansamblis 
"SPINDULYS". Kaina su persiuntimu $8.95. Užsakymus 
siųsti: DRAUGAS, ±5Ą5 W. 6Srd St, Chicago, IL 606*9 

iiiiiiiiiiiiimiiitiiiiiiiiiiimiiiiimiiimiui 
M. A. Š I M K U S 
INOOJKE TAX SERVICE 

NOTARY PrBLIC 
4259 So, Bfapknrood, tel. 254-7 4.-50 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIMINI1J Iškvietimai, pildomi 
PILIETY S£S PRAŠYMAI Ir 

kitokia blankai. 
luiiminHiimii tniiniiiimmtiiiiii.fi 
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iiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiimiiiiHiimiim 
t; {Tatrla prekių pasirinkimą* • •» 

brangiai | i mūsų sandelio. 
OOSMOS PARCELS £XFRESS 

2361 W. 69 St., Oucaejo, m. 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
lllllllllItlIlIUIIIIIIIIIIIUIUUIlIlUlllIUUUI 

-

-

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
BOKALU 

Viritinių kortelių naudojimą* yra 
grazna paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir viaų luo
mų atstovams turėti gratiaa visi. 
tinęs kortele*. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
tracija Tisais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu 

IIIHIilIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIIllinillllht I vs<V9<**9a^a<9<»<»3a<?«<?<&<x» 
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Dar apie majore Petrę Šeštakauską 
PETRAS JURGĖLA 

S. m. "Draugo" nr. 117 buvo j eksponatų, čia buvo laikomi gar 
aprašytos mirusio administracijos 

linksminosi, nes, kaip programo- j šventėje visi linksminosi nuo vi-

majoro Petro Šeštakausko laido
tuvės ir paminėta kai kurie jo dar 
bai, toli gražu ne visi. 

Karo muziejus buvo įsteigtas 
1921 metų pradžioje ir labai iš
kilmingai atidarytas tų pačių 
metu vasario 16 d. Karo muzie
jaus organizatoriumi buvo gydy
tojas generolas l t Vladas Nage
vičius ir visą laiką buvo jo globė
jas. Karo muziejaus konservato
rius buvo šios įstaigos bei karo 
invalidų komandos viršininkas, 
raštinės vedėjas, muziejaus eks
ponatu tvarkytojas. Prižiūrėda
vo vėliavų pakėlimo ir nuleidi
mo bei žuvusiųjų dėl Lietuvos 
laisvės pagerbimo apeigas, priim 
davo garbės svečius ir lankytojų 
ekskursijas, vesdavo per muzie
jų ir aiškindavo eksponatu reikš 
mę. Ypač vasarą beveik kasdien 
ir kartais kelis kartus per dieną 
atsilankydavo gausios kareiviu, 
šauliu, skautų, moksleivių, ūki 
ninku ekskursijos. Konservato
rius visada, o kartais pats gen. 
Nagevičius vesdavo šias ekskur
sijas per muziejų. 

Karo muziejaus valdininkas 
Petras Šeštakauskas nuo pat pra
džios buvo Karo muziejaus kon
servatorius ir labai daug padėjo 
gen. Nagevičiui šią tautinę šven 
tove įsteigt^ tvarkyti, ieškoti įvai 
riaušių eksponatu, juos dailinti 
ar rėminti. Sandėly buvo daug 
atliekamų ar vėliau panaudotų 

je buvo skelbta, netrūko dešrų, 
kopūstų, kavos, pyragų ir kito
kių gėrybių energijos pakrovimui, 
alaus, vyno šampano, arielkos ir 

, kitokių nekaltų gėrimų troškuliui 
bes svečių ir organizacijų pade-, n u m a l š i n t i k l e ^ d a i . 
ti prie žuvusiems uel Lietuvos " Į". v_;J.. 1 -:_: :xi ^ 
laisvės paminklo vainikai su įvai 
riais bei įspūdingais įrašais kaspi 
nuose. 

Karo muziejaus konservatorių 
mi buvo leitenentas K. Naunči-
kas, 1926 metais, kapitonas Pet 
ras Jurgėla 1925 metais ir 1929 m. 
vasarą majoras (vėliau pulkinin
kas) Juozas Šarauskas 1927 — 
1928 metais. Visais kitais metais 
konservatoriumi buvo majoras P. 
Šeštakauskas, kuris minėtus kari
ninkus pavaduodavo 
ar ligos metu. Jis geriausiai žino
jo visų eksponatų atradimo ir 
įgijimo istoriją ir kt. 

Be to, adm. majoras Petras 
Šeštakauskas buvo Lietuvos Karo 
invalidams šelpti komiteto reika 
lu vedėjas nuo jo įsisteigimo iki 
bolševikų invazijos. Šios pareigos 
reikalavo didelio pasišventimo ir 
nepaprasto ryžto, tiesiog kovos 
su įvairiomis valdžios įstaigomis, 
išrūpinant Lietuvos karo inva 
lidams pašalpą, kai kurias pir
menybes ir kt. Jis su gen. Nage
vičium turėjo tikrai kovoti, kol 
buvo išleisti atitinkami įstatymai, 
taisyklės, skirtos sąmatos. Majo
ras P. Šeštakauskas buvo karo in
validų bei jų šeimų globėjas, 
mylėtojas, gynėjas. Šio komiteto 
reikalų vedėju jis buvo per visą 
laisvės metą, būdamas ar nebū
damas Karo muziejaus konser
vatoriumi. Garbė jam! 

Sodo švente ir Vasario 16 d. gimnazijos tėvų 
susirinkimas 

Rugpjūčio 30 d. Vasario 16 d. 
gimnazijos sode, Huettenfekle, 
Vokietijos lietuvių bendruome
nės valdyba suruošė antrąją šių 
metų sodo šventę. 

Atkelta ia 3 psl. 

19 jo lengvai 
pas iekiamas Houston, Texas 
pietuose ir Calgary : Alberta 
šiaurėje, © be to, netoliese Den^ 
ver y r a surasta ir natūralinių 
naftos telkinių, ta ip , kad jį jau 
apsupo pelno ištroškę biznie
riai. Čia jau perkėlė savo būs
tines: Exxon, Texaco, Mobil, 
Amax i r Richfield bendrovės. 
Je igu šios milžiniškos naftos 
apdirbimo bendrovės atsikėlė, 
t a i jos puikiai užuodžia žibalo 
kvapą. Kartu su jomis keliasi ir 
technikinis personalas ir mies
te pradedama justi butų trū
kumas , gyvėja namų sta tyba ir 
kyla nekilnojamųjų nuosavy
bių kaina . Įsikūrus naftos 
pramonei Denver, neužilgo 
išdygs dangoraižiai ir turis
t a m s bus sunku besigrožėti 
Uolų kalnų keteromis ar 
kvėpuoti eglių ir pušų kvapais 
prisigėrusiu oru. Statistikos da
viniai rodo, kad Denveryje 
š iandien gyvena 1.6 mil. gyven
tojų, iš kurių apie 30.000 dirba 
beaugančioje pramonėje, kiti 
verčiasi amatais ir pragyvena 
d a r ir iš atvykstančių turistų. 
Pa t i Colorado valstija gar
sėjanti savo cukrinių runkelių 
auginimu, bulvėmis, ta ip pat 
pragarsėjo ir vabzdžiu kenkėju 
vad. „Kolorado Vabalu". IS 
žemės ūkio pramonės šakų, 
vyraujančią vietą užima cuk
r a u s gamyba, konservų ir 
pieno. Colorado valstijoje ran
dasi keletas universitetų ir 
nemaža i aukštųjų mokyklų. 
Uolų kalnuose pradžią gauna 
Colorado upė, kuri besivin-
giuodama savo aukštupyje 
s u d a r o gilius k lon ius su 
pagarsėjusia Grand Canyon. 
Reikia pažymėti, kad Colorado 
upė tur i daug užtvankų ir jos 
vanduo maitina didžiausią 
pietų Kalifornijos vandentiekį 
— ta i Los Angeles miesto, kurio 
pravedimas kainavo 1938 m. 
220 mil. dol. Klimatas Colorado 
v s t vyrauja kontinentinis, ir 
yra g a n a malonus. j 

Sodo šventė sutraukia daug 
lietuvių iš visos Vokietijos. Žmo
nės mėgsta atvykti ir iš tolimų 
lietuvių kolonijų, kad galėtų susi
tikti su savo draugais, kar tu su 
jais pabendrauti k pasilinksmin
ti, nes tai yra veik vienintelis 
renginys, kuris sutraukia tiek 
daug lietuviu iš visos Vokietijos. 
Tad ir šią dieną į šventę prigu
žėjo šimtai lietuvių iš tolimiau
sių kampų, kurių dalis čia proga 
atvežė į gimnaziją savo vaikus, 
nes kaip tik rugsėjo 1 d. prasidė
jo naujieji mokslo metai. 

Šventėje visi labai šauniai 

nų ir žaidimų energijai iškrauti, 
o turtui įsigyti veikė loterija... 

Šventę paruošti bendruomenės 
valdybai, jos pirmininkui A Smi
tui talkino Moterų federacijos 
klubas ir Kultūros draugija. Įvai
rūs valgiai ir gėrimai bei loši
mai buvo gimnazijos sode ir tri
jose palapinėse, kurias parūpino 
lietuvių kuopos prie amerikiečių 
armijos majoras Valiūnas. Prie 

i maisto paruošimo, garsiakalbių 
'įrengimo kruopščiai darbavosi 
Juozo Sabo šeima. Šventės pel
nas buvo skirtas Labdaros drau
gijai, šelpiančiai lietuvius moks
leivius, ypač Suvalkų trikampy
je, o taip pat ir nepasiturinčių 
tėvų vaikus Vokietijoje. 

Šventės proga buvo sušauktas 
Vasario 16 d. gimnazijos tėvų 
susirinkimas. Gimnazijos kurato-
rijos pirmininkas tėvas Alfonsas 
Bernatonis padėkojo virš 13 me
tų dirbusiam pasiaukojantį ir 
daug jėgų reikalaujantį darbą 
direktoriaus pareigose ir nuo šių 
metų išeinančiam į pensiją di
rektoriui Vincui Natkevičiui. Pas
kui supažindino su iš Amerikos 
atvykusiu naujuoju gimnazijos di
rektoriumi Jonu Kavaliūnu ir pen
kiais naujais mokytojais, jų tarpe 
ir rašytojo A Vaičiulaičio duk
ra, dėstysiančia anglų kaiibą ir 
liet. tautinius šokius. 

Kalbėdamas naujasis direkto
rius paminėjo, kad šiais mokslo 
metais gimnazijos ribose gyvens 
net septyni mokytojai. Tuo bū
du galės arčiau bendradarbiauti 
su mokiniais, ypač laisvalaikiais 
ir savaitgaliais. Prašė mokinių tė
vus glaudžiai bendradarbiauti su 
gimnazija, jos vadovybe ir kartu 
visų sutartinomis jėgomis spręs
ti gimnazijoje iškylančias prob
lemas. Ypatingai pasigendama 
gimnazijoje didesnio skaičiaus 
mokinių. Geresniam savo atsto
vavimui gimnazijoje tėvai išsi
rinko tėvų komitetą, kuris savo 
tarpe pirmininku išsirinko Ro
mualdą Bitautą, gyvenantį ne
tolimame Dieburge. Mokinių ti
kimasi sudaryti bent tokį skai
čių kaip pernai, tai yra bent 60. 
Didžiuasias mokinių skaičius yra 
iš Salzgitter apylinkės. 

Darbščios talkos paruoštoje 

durdienio iki gilaus vakaro, nors 
oras vis grasino lietumi. Vakare 
gimnazijos salėje vyko šokiai, o 
po jų didelė dalis liko nakvynei 
gimnzaijos ribose arba netolimo
je apylinkėje. 

D. 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

Palm Beach, Fla. 
ĮSIKŪRĖ RESPUBLIKONAI 

Šių metų rugpiūčio 19 dieną 
būrelis lietuvių, susirinkęs Z. ir 
M. Strazdų rezidencijoje, įkūrė 
Amerikos Lietuvių respublikonų 
klubą. Susirinkimą sukvietė ir jį 
atidarė Zigmas Strazdas, kuris 
yra Amerikos Lietuviu respubli
konų federacijos vicepirminin
kas pietinei šio krašto daliai. 

Jis trumpai papasakojo apie 
respublikonų partiją, jos kandi
datus, respublikonų laimėjimo 
reikalingumą šiais metais ir fede 
racijos struktūrą bei pareigūnus. 

Į valdyba sutiko įeiti šie asme 
nys: Mildred Valužienė — iždi
ninkė ir sekretorė, Jonas Jaku

bauskas — vicepirmininku iri 
Zigmas Strazdas — pirmininku. 
Su dalyviais ir pasižadėjusiais b ū ' 
ti nariais surašyta apie 20 asme- į | 
nų. 

Nutarta padėti respublikonų 
kandidatams laimėti šiais me
tais įtraukti į šią veiklą daugiau 
narių, klubui įstoti nariu į Ame 
rikos Lietuvių respublikonų fe
deraciją. Tikime, kad mūsų pa
vyzdžiu paseks ir daugiau vieto
vių. 

Z. Strazdas 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. rugsėjo m ė n 11 d. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii 
Sol. Pramime Ragiene 

dainuoja 
Y R A Š A L I S 

14 skirtingų lietuvių kompozi 
torių dainos ir arijos-—8 su stygi
nio kvinteto palyda, 2 BU klari-
neto partija papildoma ir 4 su for
tepijono palyda (Beržui, berželiui 
Gegutė. Dainos. Muzika ir gęles. 
Sofijos malda. Skamba, skamba 
kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra šalis. 
Mylėk lietuvį ir kitos). 

Diriguoja: Arūnas Kaminskas. 
Plokšteles kaina su persiunti

mu — $8.85. Ulinois gyv. dar pri
deda 48 et. Illinois vals. mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63 St. Ghicago, IL 60629. 
tllllllllllltlllllllllllllllliuilllllllllllllllllll; 

lietuvių pensininkų draugijos valdybos, surengusios išvyką j Anelės Koja-
kienSs sodus Lake Villa, Dl., dalis. Iš kairės: V. žemaitis, pirm. St. Vana-
gūnas, J. Skeivys ir K. Povilaitis. Nuotr. P. MaKtos 

Mielam Operos bičiuliui rašytojui 

A. f A. 
ALOYZUI BARONUI mirus, 

jo žmonai NIJOLEI, sūnums GINTARUI ir SAULIUI ir 
visiems giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

LIETUVIŲ OPERA 

A. f A. 
DR. JURGIUI BALČIŪNUI mirus, 

jo žmonai DR. BRONU, DUKTERIMS ir StJNUMS. 
SESERIAI ir BROLIAMS reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

Petronėlė ir Jurgi* Starkai 

Tauriam lietuviui 

ALOYZUI BARONUI 
užskleidus gyvenimo knyga, giliame siel
varte likusia žmona NIJOLĘ, sunūs 
G I N T A R Ą ir S A U L I Ų ir artimuosius 
užjaučiame, prašydami Dieve ištvermes 
ir sielos, ramybes. 

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN fiSSTJ 
CICERO, ILLINOIS 

Lcecutive Secretary Joseph F. G ri bausfcas, 
direktoriai, tarnautojai, bendradarbiai 
revizoriai—Bansley & Kiener, advokatai 
- S. Paul žumbakis and Associates 

Brangiam bičiuliui, rašytojui 
A . f A . A L O Y Z U I BARONUI 

m i r u s , 

jo žmoną NIJOLĘ, sūnus GlNTAiUį ir SAULIŲ, 
lietuvių rašytojus, Draugo redakciją, gimines 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drau
ge liūdime. 

Lietuviu Fronto Bičiuliu 
Centro Valdyba 

Mielam ir maloniam rašytojui 
A. f A. ALOYZUI BARONUI 

mirus, 
nuoširdžiai užjaučia jo žmoną N i j o l ę , 
sūnus G i n t a r ę ir S a u l i ų , visus arti
muosius ir rašytojus, netekusius lietuviško 
žodžio kūrėjo. 

JAV LB KULTŪROS TARYBA 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti 

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

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

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

-

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

• • 
• 

P E T K U S 
M A R Q U E T T E FUNERAL H O M E 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

" 7 

- • < • 

. • : 

Rašytojui 
A. f A. A L O Y Z U I BARONUI mirus, 
žmoną Nijolę su šeima, seserį Janiną Lietu
voje ir kitus artimuosius giliai užjaučiame. 

VALENTINA ir TADAS KOJELIAI 

Staiga mirus, 
A. 4- A. 

SAULIUI TOMUI ZAUNIUI, 
liūdesy likusią mielą jo motiną Lietuvos Operos sol. 
VINCĘ JONUSKATTĘ - ZAUNTJENĘ - LESKAITTENĘ, 
gyv. Santa Monica, California, ir visus gimines širdingai 
užjaučiu. 

JONAS PAŠTUKAS 

. -

i » > 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 11 3 . 

X Viktorija Leone, ilgametė 
ir uoli veikėja, ypač Moterų są
jungos organizacijoje, grįžusi iš 
ligoninės, pamažu sveiksta savo 
namuose, 836 Homestead Rd., 
La Grange Park, BĮ. Linkime 
greitai pasveikti ir vėl grįžti į 
visuomeninę veiklą. 

X "Su žodžiu ir dama per 
Lietuvą" — tokią vakaronę ren
gia Lietuvių Skautybės fondas 
rugsėjo 26 d. Jaunimo centro 
kavinėje. 

X Ona Marie Juraitis, Mar-
ąuette Parko jaunosios kar tos 
gabi veikėja, įvairių draugijų ir 
organizacijų narė, ypač Šv. Kry
žiaus ligoninės rėmėjų eilėse, 
rugsėjo 6 d. maloniai priėmė li
goninės mergaičių (Candy Stri-
pers) sueigą. Studijas prade
dančiųjų vadovė yra simpatin
goje Mrs. Johnson. 

x Justin Skuodas iš De Kalb, 
Blinois, "Draugui" rašo; "Džiu-

X Prof. dr. Algis Kabaila ir 
Vida Kabailienė atvyksta į Chi-
cagą rugsėjo 11 d. i r apsistos 
pas Statkus, 2245 Burr Oak 
Ave., North Riverside, TU., tel. 
447-6838. Profesorius yra at
vykęs i š Australijos. 

X Antanas ir Konstancija 
Stankai, Marąuette Parko gy
ventojai, šiemet turėjo įvairių 
sveikatos sutrikimų. A. Stan
kus neseniai grįžo iš ligoninės, 
kur j a m buvo padaryta operaci
ja, bet i r dabar dar tu r i gydy
tis namie žmonos prižiūrimas. 
Taip p a t ir K. Stankienė nusi
skundžia sveikatos t rukumais ir 
nuolatiniu silpnėjimu. A. Stan-

NAUJA ŠEIMA 

kus buvo įvairių organizacijų j gu matyti Jūsų laikraštį pro-
veikėjas, ypač uolus Balfo talki- į gresuojant, ypač pirmąjį pusla-
ninkas. Linkėtina abiems grei- pį, kuris tikrai stebina gana pla
čiau pasveikti. 

X Kr. Donelaičio lituanisti
nės mokyklos registruos moki
nius d a r šį šeštadienį, rugsėjo 
13 d., 9 vai. ryto, 6901 So. Fair-
field Ave. Tėveliai kviečiami 
atvežti savo vaikus. 

X Mokyklinio amžiaus vaikai, 
kurie nebus imunizuoti iki spa
lio mėn. 15 d., negalės lankyti 
pamokų. Vaikų imunizacijos 
tema bus pravedamas nemoka
mas seminaras ir rodomas fil
mas Loretto ligoninės auditori
joje rugsėjo 17, 7 vai. vak. Lo
ret to ligoninės adresas: 645 S. 
Central Ave., Chicago, Illinois 
60644; telefonas 626-4300. 

X Balzeko lietuviu kultūros 
muziejuje vyks retų knygų pa
roda. Knygos apie Lietuvos ir 
kaimyninių kraštų istoriją, graž-

čia ir gera žinių atranka... Lie
tuvos pogrindžio žinutės labai 
praverčia man, kaip mokytojui, 
dažnai palyginant mūsišką de
mokratiją su komunistine san
tvarka. Amerikiečių jaunimas 
domisi tuo, nors dažnai randa 
sunkiai patikima". Dėkojame J. 
Skuodai už 10 dol. auką savo 
dienraščiui. 

X "Draugą" 10 dolerių auko
mis parėmė šie skaitytojai: Vin
cas Pavilčius, Chicago, Hl.? Ri
mas ir Elona Vaišniai, New Ha-
ven, Cont. Nuoširdi padėka. 

X Genovaitė Bielskienė, gy
venanti Lighthouse Point, Flo
ridoje, atnaujino "Draugo" pre
numeratą ir pridėjo 20 dol. au
ką. Labai ačiū. 

X Nuoširdi "Draugo" padėka 

Lietuvaitės, tautiniais drabužiais apsirengusios, sutinka prezidentinį respublikonų 
ąuette Parke. Grupei vadovauja Aldona Veselkienė. 

kandidatą Ronald Reaganą Mar-
N'uotr. Lino Meilaus 

dankos, papuošti Biblijų i M k - l * * " * * * 6 * " ^ k u r i e f***o«jo 
raščiai ir kt. knygos siekia net 
16 amžių. Parodos atidaryme 
sekmadienį, rugsėjo 21 d. kal
bės Susan Predergast Schoel-
wer, Chicagos viešosios bibliote
kos specialių rinkinių globėja. 
Paroda tęsis iki lapkričio 15 d. 

X Vytautas Čepėnas iš Dow-
ners Grove, EI., paaukojo 25 do
lerius "Draugui" paremti. Nuo
širdus ačiū. 

X Dr. K. Ratilius iš Kala-
mazoo, Mi, paaukojo 20 dole
rių, atnaujindamas prenume
ratą. Nuoširdi padėka. 

x JAV LB Vidurio Vakaru 
apygardos valdybos ruošiamoje 
vakaronėje šį penktadienį, Jau
nimo centre, 8 vai. vak., apie 
Lietuvių Bendruomenės veiklą 

IŠ A R T I IR T O L I 
J. A. VALSTYBĖSE 

po 12 dolerių savo dienraščiui 
paremti: 

Vincui Keršiui, Rockford, EI., 
Jonui Aušiūrai, Lebanon, 

Conn., 
Antanui Vilučiui, Schererville, 

Ind., 
Bronei Selenienei, Manches-

ter, MI. 

X Izabelė Stasiufienė iš Is-
lington miesto Kanadoje, at
siuntė 20 dol. auką "Draugui", 
kurio, kaip rašo. kasdieną labai 
laukia. Labai ačiū. 

X Vera Galmaitė iš Chicagos 
'•Draugui" paaukojo 20 dole
rių. Nuoširdi padėka už paramą. 

X "Draugas" visuomet dėkin
gas savo skaitytojams, kurie 
savo dienraštį paremia aukomis. 

ir ateities planus kalbės: PLB j Nuoširdus ačiū aukojusiems po 
valdybos pirm. V. Kamantas,! 10 dolerių: 
"Pasaulio Lietuvio" administra
torė D. Kojelytė, JAV LB Švie
t imo Tarybos pirm. J. Plačas ir 
Apygardos pirm. K. Laukaitis. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti. 

(pr.). 
X Už Vilniaus krašto Lietu

vių s-gos Chicagos skyriaus 
nar io a a. Juozo Puidoko sielą 
šv. Mišios bus atnašaujamos 
šeštadienį, rugsėjo 13 d.. 8:30 
vai . ryto, T. Jėzuitų koplyčioje. 
Nariai, giminės ir draugai pra
šomi dalyvauti. Valdyba 

(pr.). 

x Reikalingas budėtojas Jau
nimo centre. Gyventi vietoje. 
Dėl informacijų skambinti p. 
Kriaučeliūnienei tel. 448-2323. 

(sk.). 

X Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lė*, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir 1.1. Užsakymus siun
čiame paštu bet kur Amerikoj. 
291S West 63rd S t , Chicago, DL 
60629. T e l (312) 4364S37 (sk.) 

X NAMAMS PDIKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės j 
Mutual Federal Savings, 2212 
W«at Cemuk Rcad — Telef. 
VI 7-7747. (sk.) 

P. Baltakis, 
Md.. 

Silver Spring, 

V. Balutienė, Venecuela, 
Ignas Juzėnas, Palos Heights 

Illinois, 

V. Kupcikevičius, Chicago, HL, 

V. Plečkaitis, Toronto, Ont., 

B. Prielgauskas, Chicago, BĮ., 

J. Sakinskas. Chicago, BĮ., 

G. Valiukėnas, Chicago, IU-, 
A. Zailskas, Chicago, BĮ. 

x DĖMESIO. J skautininMų 
suvažiavimą, kuris įvyks rugsė
jo 27-28 d. d. Clevelande, auto
busas išvažiuos penktadienį, rug
sėjo 26 d., 6 vai. vak. nuo Jau
nimo centro. Norinčios važiuoti 
skambina D. Vakarei telefonu 
776-0085 arba R. SmoUnskienei 
582-177L (pr.) . 

X Prano Čepėno Naujųjų lai
ku Lietuvos istorijos antrasis 
tomas — lietuvių tautos praei
tis ir atkūrimas Lietuvos val
stybės 1914-1923 metais — jau 
spausdinamas. Knyga apie 700 
psl., kietais viršeliais dabar už- j 
susakiusiems kainuoja 20 doL, i 
vėliau bus pardavinėjama po I 
25 dol. Užsisakyti leidėjo adre- j 
su: i. Ųrbells, 1619 No. Broad-
way, Melroae Park, UI. 60160. 

(skv 

— Prof. dr . Bronis Kasias 
JAV LB Visuomeninių reikalų ta
rybos patariamosios komisijos na
rys, LB-nei tarpininkavo suran
dant į prancūzų kalbą vertėją 
dr. Vytauto Vardžio įvadiniam 
siraipsniui L. Kerulio dokumen
tiniam veikalui apie sovietų vyk
dytus trėmimus. L. Kerulio veika
lo išleidimą finansuoja JAV LR-
-nė iš per ją visuomenės skirtų 
laisvinimo darbo aukų Veikalas 
turės specialius įvadus didžiųjų 
laisvojo pasaul'o valstybių kalbo
mis. 

— Aušra Zerr, JAV LB krašto 
valdybos vicepirm., atostogauda
ma vakarų Europoje liepos pabai
goje, surado laiko aplankyti Radio 
Liberty įstaigą Muenchene. Čia 
ji susitiko su įtakingais amerikie
čių ir pabaltiečių skyriaus vado
vais ir informavosi dėl planų 
pabaltiečių štabus iškelti į New 
Yorką. Pokalbių metu A. Zerr kė
lė svarbą pabaltiečių redakci
niams štabams likti Europoje. 
Paskutinėmis LB pasiekusiomis 
žiniomis n u o perkėlimo yra atsi
sakyta. 

— „ H u m a n Rights Internet" 
organizacija išleido veikalą 
North American Human 
Rights Directory. Veikale supa
žindinama su pagrindinėmis or
ganizacijomis, besirūpinančiomis 
žmogaus teisėmis. Iš lietuvių or
ganizacijų minima JAV Lietuvių 
Bendruomenė, Lietuvių katalikų 
religinė šalpa, Koalicija išlais
vinti Petky ir Gajauską, ELTA ir 
Jungtinis baltŲ—amerikiečių ko
mitetas. Veikalas turi 182 pus
lapius. 

— Philadelphijos respubliko
nų vadovybė rugsėjo 19 d. suruo
šė priėmimą Philadelphijoje besi
lankančiam respublikonų prezi
dentiniam kandidatui Ronald 

l rys dr. Ant. Novasitis. Jį lydėjo 
dvi tautiniais rūbais vilkinčios 
lietuvaitės Lidija Zerr ir Aušra 
Gečytė. 

— Respublikonų partijos vado
vybė yra paruošusi 20 minučių 
filmą apie prezidentinį kandida 

0KUP. LIETUVOJE 

— Literatūra ir menas paskel 
bė ilgą A. Mačiulio straipsnį apie 
Kauną. Rašoma, kad Kaunas iš
saugojo skirtingą miesto savitu
mą. Kito tokio miesto Lietuvoje nė 

Birželio mėn. 7 d., Chicagoje, 
Rasa žiupsnytė ir Stanley Wil-
czek sukūrė naują šeimą. Su
tuoktuves, įvykusias Švc. M. Ma
rijos Gimimo bažnyčioje palai
mino 'klebonas kun. Antanas Za 
karauskas. 

Prie altoriaus jaunuosius ly
dėjo penkios poros: sesuo Ramu
nė Dagienė ir David Ebel, Marie 
Cronin ir brolis Ritas Ziupsnys, 
Cheryl VVilczek ir David Ric-
kard, Barbara Heina ir Marty 
McNulty, Louise O'Dea ir Brian 
Rickard. Gėles nešė Donna Hei
na. Sutuoktuvių metu gražiai 
giedojo Mary Banky. 

Vakare, Tautinių Namų salė
je, jaunuosius su duona ir druska 
sutiko tėvai bei gausus būrys sve 
čių su .gražia, džiuginančia nuo 
taika. Visi susirinko pasidžiaug
ti jaunųjų laime ir šauniomis 
vaišėmis, kurias suruošė jauno
sios Rasos tėvai Žibutė ir Zigmas 
Žiupsniai. 

Žibutė ir Zigmas Žiupsniai yra 
gerai pažįstami Chicagos lietu
vių tarpe. Daugelį metų Žibutę 
matėme lituanistinių mokyklų 
tėvų komitetuose, skautų veik
loje ir moterų organizacijose. Bu 
ves ŠALFASS Centro valdybos na 
rys Zigmas yra gerai žinomas ne 
tik Chicagoje, bet ir visoje Ameri 
koje, kaip aktyvus sportininkas, 
gabus lietuvių sportininkų orga
nizatorius, suorganizavęs ir sėk
mingai pravedęs daugelį sporto 

tą Ronald Reagan. Rodant susi- | r a- M i e s t o «***?» * • * * s . u d a 

tikimą su tautybių atstovais Phi
ladelphijoje, filme matoma JAV 
LB krašto valdybos narė Aušra 
Zerr pokalbyje su Ronald Rea
gan. 

VOKIETIJOJE 

— Valteris Banaitis, vienas 
žinomiausių Vokietijos lietuvių 
visuomenininkų žurnalistas, mu
zikas, buvęs Vasario 16 gimna
zijos auklėtojas i r mokytojas, 
automobilio nelaimėje buvo sun
kiai sužeistas. Eidamas per gat
vę Fuerstenberge, liepos 10 d. 
j i s buvo autobuso paliestas ir 
kr i to aukštielninkas ant galvos. 
Su kiaušo lūžimais nuvežtas į 
Hoexter miesto šv. Ansgaro li
goninę, kur jis išbuvęs visą sa
vaitę be sąmonės, iki liepos 23 
d. išgulėjo intensyvioje palatoje. 
Dabar pamažu jo sveikata ge
rėja, nors tikriausiai dar ilgai jis 
turės išbūti ligoninėje. 

— Septyni vargonų koncertai. 
Prof. dr. Vytenis Vasiliūnas da
vė septynis vargonų koncertus 
Šiaurės Vokietijos didesniuose 
miestuose ir visų lietuvių vardu 
padėkojo vargonų garsais vie
tos gyventojams, kad jie savo 
laiku priglaudė nemaža lietuvių 
pabėgėlių, o taip pat ir kitų pa
baltiečių. Savo koncertus mū
sų tautietis pristatė kaip dova
ną už gerus darbus. Šį kilnų 
žygį dokumentavo tų miestų ar 
apskričių dienraščiai, o kai ku
rių miestų burmistrai įteikė do-

švenčių ir varžybų jaunimui bei 
sportininkams. Būdamas geras 
treneris, kuris moka išgauti ge
riausias savybes iš jaunimo, dar 
ir dabar daug dirba su tinklinio 
komandomis ir talkininkauja 
Marluette Parko parapijos pra
džios mokyk. sportininkams.Šiuo 
metu yra PL Bendruomenės val
dyboje, kaip narys sporto reika
lams. 

Vaišėse dalyvavo gausus būrys 
draugų ir giminių ne tik iš 
Chicagos bet ir iš kitų JAV mies 
tų bei Kanados. Raštu sveikino 
giminės iš Lietuvos. Vaišes nuo
taikingai pravedė Juozas Polikai 
tis su pritaikintomis dainelėmis 
bei linksmu žodžiu. Šokiams gro
jo A Stelmoko orkestras. Vaišių 
pabaigoje jaunavedžius svečiai iš 
leido į naują gyvenimą tradici
nėmis ilietuviškų vestuvių apei
gomis. 

Jaunoji Rasa Žiupsnytė — WH 
czek yra gimusi Chicagoje baigų 
si Marijos aukštesniąją mokyk
lą ir įsigijusi pedagogikos baka
lauro laipsnį. Šiuo metu Rasa 
moko ketvirtą skyrių StRoman 
pradinėje mokykloje. 

Jaunasis Stanley "VVilczek taip 
pat yra gimęs Chicagoje ir dabar 
atlieka dailidės darbą McCormick 
Display kompanijoje. • 

Jaunieji apsigyveno Chicago
je, Marąuette Parko rajone. 

Dalyvis 

Reagan. Ištaigingame Fairmont j v a n a s _ a r b e , n t Padėkojo raštu 
viešbutyje vykusiame priėmime 
daly/avo Permsylvanijos tautinių 
grupių pirmininkas, JAV LB Vi
suomeninių reikalu tarybos na-

Tuo būdu mūsų tautietis moks
lininkas ir muzikas priminė gy
ventojams sunkią Lietuvos, Es
tijos ir Latvijos politinę padėtį. 

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

ro pastatai, gatvių išplanavimas, 
grindinys, žibintai, medžiai, net 
reklamos. Kauno senamiestis bu
vo sumaniai restauruotas, palie
kant senąjį kaunietišką meninį 
klimatą. Ypač graži esanti Rotu
šės aikštė, tikra pažiba senoji ro
tušė. Prie aikštės derinasi ir Mai
ronio paminklas, prie Perkūno 
namų — R. Antinio sukurta Per
kūno statula. Tik prie pilies res
tauruotų griuvėsių netinkanti se
nojo R. Antinio sukurta kankli
ninko skulptūra (ta vieta esanti 
per daug triukšminga). Miesto 
centras yra Laisvės alėja, dabar 
pavesta pėsčiųjų gatve. Straips
nio autorius kritikuoja tos cent
rinės gatvės namų fasado dažy
mą per ryškiomis spalvomis. Ne- . 
tikusios esančios reklamos: jos! 
margokos ir per smulkios, ypač į 
su dideliais trūkumais šviesų rek
lamos, nes „neono reklamos rei
kalai respublikoje negerėja — iki 
šiol neturime organizacijos, kva
lifikuotų specialistų, kurie nuo
lat ir profesionaliai dirbtų šį dar
bą". 

— Birželio pabaigoje Taline 
(Estijoje) buvo surengta sporti
nės karikatūros paroda. Buvo ro 
doma 90 autorių 187 darbai. Jų 
11 buvo premijuoti. Iš Lietuvos 
dalyvavo 12 dailininkų. Jų trys 
laimėjo premijas: Zenonas Štei
nas, Juozas Griušys ir Juozas 
Juozapavičius. Rašoma, kad ka
rikatūrose buvo grotesko, satyros, 
ironijos, Lietuvių karikatūra bu
vusi emocionalesnė, kai kur net 
buvo simbolikos. 

— Tarp Kaliningrado (Kara
liaučiaus) ir Leningrado pradėjo 
kursuoti sparčioji jūros linija, 
laivas su povandeniniais sparnais 
„Kometa". Sustos Klaipėdoj, 
Ventspily, Rygoj, P iamu, Tali
ne. 

— Palangoj, Gintaro muzie
jaus terasoje vasarą vyksta kame 
rinio orkestro koncertai.Jiems va
dovauja Saulius Sondeckis. Kon 
certų ciklas pavadintas "Nakties 
serenadomis". Programoje do
minuoja Mozarto kūriniai. 

— Ofc. Lietums spaudoje giria
masi, kad didėja Lietuvos laivy
nas. Klaipėdos uostui esą prira
šyti 32 laivai. Kai kurie tų laivų 
turi lietuviškus vardus: Tauragė, 
Šiauliai, Elektrėnai, Druskinin
kai, Antanas Sniečkų*;. Tai dau
giausia žvejybos laivai. Neseniai 
nuleistas į vandenį Lenkijoje sta
tytas supertraleris „Pasvalys". 
Tai būsiąs labai modernus žvejy
bos laivas, aprūpintas geriausiais 
techniniais įrengimais. 

Rasa Žiupsnytė ir Stanley "VVilczek — jaunavedžiai 

" Įduotuvėje. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 
TAUPYKITE 

ATNEŠDAMI TELEFOJfCS 

Ulinois Bell telefonų kompa
nija, įvesdama atnaujintą patar
navimo sistemą, praneša kaip 
bus galima sutaupyti pinigų ir 
patobulinti aptarnavimą. Besi-
kraustantieji, kurie patys atveš 
savo senus telefonus į Phone 
Center krautuvę, gaus 5 doL už 
pirmą ir 3 dol. už kitus. Suži
noti, jeigu telefonas išjungia
mas, reikia paskambinti aptar
navimo atstovui, kurio telefo
no numeris y ra telefonų kny
gos priekyje ir an t telefonų 
sąskaitų. Jei naują telefoną iš
sirinksite Phone Center krautu
vėje, sutaupysite 2 dol. ir, jei jis 
bus toks, kokį patys galite įsi
gyti, sutaupysite dar 7 dol. Jei
gu norite vartoti savo senuo
sius telefonus naujuose namuo
se, gausite panašų kreditą. Jei 
kraustotės. Dlinois Bell prašo, 
kad praneštumėte bent dvi sa
vaites iš anksto, kad reikalingi 
pakeitimai butų atlikti laiku. 

O P E R 0 S TEATRAS 

Chicagos operos teatras rug
sėjo 26 d. atliks Rossini The 
Barber of Seville Richard J . Da-
ley kolegijoje, 7500 S. Pulaski. 
Bilietai įsigyjami prie durų arba 
iš anksto kolegijos knygų par-

Visi kviečiami pasi-
1 džiaugti šia komiška opera. 

j riiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^iiiiiiniiiit 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPCNAS 
Darbo vai. : nuo 9 v. r. iki 6 v. • . 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-516S 

2649 W. 63 Street 
Chicago, IU. 60629 

lilUlIilIlIilIlimilllllllllUUmilHtlIllIUlH! 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. - 776-8700 
Chicago, Dlinois 60629 

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

—* » .-zzr&— 
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ADOLFAS VENCLACSKAS 

KOVOJE SU MILŽINU 
Knygos turinys paimtas is oku

puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
me aprašo tuometinius įvykius pro
vinciniame miestely ir jo apylin
kėse kada vyko sunkios partizanų 
kovos su okupantais ir jų padėjė
jais. 

Išleido Akademinio Skautų Są
jūdžio Filisterių skautų sąjungos 
Worcesterio skyrius. 230 pusi. Kai
na su persiuntimu $5.75. niinois 
gyventojai prideda 25 e t valstijos 
mokesčio 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 68rd S t , 
Chicago, Dlinois 60629 
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