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"AUŠRA" Ar. 26 (66) 

NUOSTABUS AUKLĖJIMO 
ŠALTINIS 

(Kazlų Rūdos mokytojų atradimai) 
(Tęsinys) j panaudojimas nuostabiam skry-

Aiškiai matome, kad drg. j džiui į negirdėtas pedagogines ir 
Brežnevo raštai lietuviu kalbai j idėjines aukštumas. Mat "peda-
turi nepakeičiamą vertę. Viskas i gogų kolektyvas teisingai suprato, 
blanksta prieš jo tekstus ir mintis, i kad L. Brežnevo veikalų nagri 
Todėl nieko nuostabaus, kad j nėjimas — ne epizodinis, greit 
"rišlios kalbos ugdymo darbo pa- i praeinantis dalykas, o neišsen-
gal L. Brežnevo trilogiją aplan-! kantis auklėjimo šaltinis, iš ku 
kas bus naudingas ir ateityje", rio gaivumo... galima semtis rl-
Nėra jokios abejonės, kad visi, kas gai". 
norės mokytis rišliai kalbėti, be Išgirdus tokius dalykus, vi-
šio aplanko neišsivers Iš jo mo- šiems net gera pasidarė. Pagaliau 
kyšis kartų kartos! (Kad tik jis | turime neišsenkantį šaltinį! Tik 
kur nedingtų, kad kas nors ne pa-1 semkis ir semkis. Nereikės pavy-
gal paskirtį nesuvartotų...). Įdėti nei Hitlerio, nei Mao pase-

Atrodo, kiek kitaip Leonido j kėjams. O už tai dėkui visiems 
Brežnevo kūrinius panaudoja ru i tiems mokytojams, kurie nelei 
sų kalbos mokytojai. Jie "panau- j džia mums trokšti, kurie parodo, 
doja drg. L. Brežnevo veikalų j pataria, kaip ir ką iš šio brangaus 
mintis ir per pamokas, ir užkla- Į šaltinio semti... 
sinėje veikloje". Matyt, su kalbos \ Mes, žinoma, turime įsiparei 
rišlumu ir taisyklėmis čia viskas! goti nedelsiant semtis iš to šalti 
tvarkoj, tad belieka tik pačias I nio, nes ką gali žinoti... Po genia 
mintis savintis... Užtat pradinių j liojo senelio mirties staiga gal 
mokyklų mokytojos gerokai pa- j paaiškėti, kad tai buvo tik patai 
dirbėjo "supažindindamos vai- kavimas, šunuodegavimas, kaž-
kus su L. Brežnevo veikalais" 
Sako, kad "joms ypač buvo ne-

LENKAI PAŠALINO 
BUVUSIUS VADUS 

Komunistai rado "atpirkimo ožius" 
Varšuva. —Lenkijos komu- buvusius partijos vadus, jų tarpe 

nistų nepaprastas kongresas prie- ilgametį komunistą Edwardą 
mė pasiūlymą įtraukti į darbo- Gierąką, buvusį nuo 1979 me-
tvarkę specialios komisijos, ku- tų pirmąjį partijos sekretorių ir 
riai vadovauja •konesrvatyvus ko- daug jo parinktų valdžios žmonių, 
munistas Tadeusz Grabski, rapor- i Niekad anksčiau jokioje komu-
tą. Komisija tyrinėjo buvusių par- j nizmo pavergtoje šalyje delega-
tijos vadų prasižengimus. Pienu-! tai į kongresą nebuvo renkami 
mas šį pranešimą įtraukė į dar- Į slaptu, demokratiniu balsavimu, 
botvarkę 1,455—33 balsais. j Šis balsavimas atmetė du trečda-

Išklausęs Grafeskio raportą, I liūs partijos centro komiteto na-

Stanislaw Kania, Lenkijos komunistų partijos pirmas.s sekretorius, sako kalbą Lenkijos seime. Kairėje — parti
jos ir vyriausybės šulai. Lenkijos partijos kongrese Kania turi daug rėmėjų, nuosaikios, vidurio linijos salininkų, 
tačiau jo priešai stipriau susiorganizavę. 

kas panašaus į asmens kultą... I 
genialioji trilogija gali pavirsti 

lengva", bet kągi padarysi —dėl I nereikšminga brošiūrėle. 
gero dalyko ir pavargti galima... Tad paskubėkime pasinaudoti 

Kazlų Rūdos mokykloje dar ir 
kitokių priemonių ėmėsi: apžiūrą, 
skirtą L. Brežnevo trilogijos ap
tarimui, atliko, viktoriną paskel
bė, raiškiojo skaitymo konkur
są organizavo, mauzoliejuje prie 
Lenino karsto ekstazėje stingo... 
O visos tos veiklos centras ir Šir
dis —genialieji Leonido Brežne
vo veikalai, jų nagrinėjimas, jų 

Kazlų Rūdos pedagogų patirtimi 
J. Dabulis 

(Pabaigą) 

(Šiuo baigiame ok. Lietuvos po
grindžio leidžiamos "Aušros" Nr. 
26 perspausdinimą. Vakarus pa
galiau pasiekė seniai laukiami 
"Aušros" Nr. 17, 18 ir 23 Red.) 

Kania kongrese 
turi daug priešų 

Buvusio vado Gomulkos atidengimai 
Varšuva. —Lenkijos komu- • kalbėjime jam pareiškęs, kad 

nistų kongrese sumažėjo pirmo-' anuometinis sprendimas griebtis 
jo sekretoriaus Kanios viltys, kad j jėgos buvo pateisinamas ir teisin-
jis bus perrinktas. Prieš jį išėjo i gas. Stebėtojai mano, kad šis Go-
ne tik kairiojo sparno komunistai, j mulkos laiškas pakenks Kanios 
partijos "vanagai", bet jis supyki- j populiarumui. Laiškas buvo iš-

kongresas nutarė pašalinti iš ko
munistų partijos: Edvardą Gie-
reką, partijos narį per 40 metų ir 
pirmąjį jos sekretorių nuo 1970 
iki 1980 metų, pašalinti buvę par
tijos sekretoriai: Edward Babiuch, 

no ir "Solidarumui" pritariančius 
delegatus. Kongresui kandidatus 
į centro komitetą siūlys 49 vai
vadijų partijų vadovai. 

Kongreso delegatams buvo iš
dalintas keturių puslapių atviras 
laiškas, adresuotas politbiurui 

platintas parįijos vanagų . 
Daug plojimų susilaukė vice

premjero Rakowskio kalba, ku
rioje jis puolė konservatyvias p a r 
tijos jėgas. Jis pasakė: "Lenkijos 
reformos (o to žodžio nereikėtų 
vengti) geriau ateitų, jei konser-

TŲ SVARBUS BRI 
PAPILDOMI RINKIMAI 

Pirmą kartą kovoja socialdemokratas 

buvusio partijos pirmojo sekreto- vatoriai nelaikytų vyriausybės už 
riaus Wladys'awo Gomulkos. Šis skverno. Jei partija būtų sekusi 
1970 metais pašalintas partijos, konservatorių nuomonę, Lenkija 
vadas, dabar 76 metų amžiaus, būtų "kraujo vonia", "tautinė 
rašo, kad jis jaučia pareigą pa-

Londonas. ..— Ketvirtadienį 
Britanijoje įvyko papildomi par
lamento rinkimai kur buvo ren
kamas Warringtono, nedidelio 
pramonės miestelio tarp Liver
pulio ir Manchesterio, atstovas i 
parlamentą. Vieta liko tuščia, 
kada apylinkės atstovas Sir Tho-
mas Williams buvo paskirtas tei
sėju. Jis atstovo vietą laimėjo 
1979 m. rinkimuose. 

Rinkimai svarbūs tuo, kad pir
mą kartą Britanijos politinėje 
arenoje rungiasi naujos socialde
mokratų partijos kandidatas. Šį 
pavasarį keturi buvę darbo parti
jos nariai, visi buvę darbiečių vy
riausybių nariai, atskilo ir įstei-

kandidatą "raudonu", kuris nese
niai tvirtino, kad svarbiausias jo 
vizito Maskvoje momentas buvo 
vainiko padėjimas prie Lenino 
mauzoliejaus. 

Nors socialdemokratas Jenkins 
pasakė neturįs iliuzijų laimėti rin
kimus, jo partija būtų patenkin
ta, jei jis gautų apie 35 nuoš. vi
sų balsų. Jie gali ateiti iš darbie
čių, kurie nepritaria savo partijos 
kairėjimui ir iš nusivylusių kon
servatorių, kurie protestuoja prieš 
bedarbių skaičiaus Warringtono 
mieste didėjimą. 

Jeigu Jenkins gerai pasirodys 
šioje darbiečių "tvirtovėje", jo 
partija turės vilčių, kad ji turi 

informuoti partiją apie Kanios už
imtą poziciją 1970 m. darbinin
kų neramumuose. Tuo metu Ka
nia buvo centro komiteto admi
nistracijos departamento sekreto
rius, kuris tvarkė kadrų ir parti-

tragedija". 
Daug plojimų susilaukė mote

ris delegatė iš Lodzės tekstilės 
fabriko Henryka Kubiak. ""Mes 
sukamės užburtame neveiklumo 
rate. Mes kalbame, ginčijamės, 
rašome rezoliucijas ir protestus, 

jos saugumo reikalus. Gomulka į tačiau stovime vietoje. Šis devin 
rašo, kad jo kabinete įvyko polit- tasis partijos kongresas neišspręs 
biuro posėdis ir jame buvo nutar- visų problemų, neįdės į krepšį 
ta griebtis jėgos nuraminti maisto, tačiau jis turi duoti pra-
Gdansko darbininkų neramumus, džią, turi išrinkti stiprius vadus, 
Darbininkai buvo apsupę parti-1 kurie žengtų pirmyn į tatitos at
jos rūmus ir komunistams viduje sinaujinimą", pasakė Kubiak. 
grėsė pavojus. Tame incidente, Krokuvos plieno darbininkas Ka-
kai kareiviai ir milicija bandė iš- zimierz Miniur įspėjo kongresą, 
vaikyti streikuojančius, žuvo pir- jog gresia pavojus, kad partija su
mas darbininkas. Vėliau šie nėra-1 skils. Jai grasina ne tik 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— FBI suėmė buvusį puskari-
ninką Joseph Helmish, 44 metų, 
kuris, kaip slapto kodo specia
listas, dirbo JAV ambasadoje Pa
ryžiuje ir nuo 1963 m. šnipinėjo 
Sovietų Sąjungai, kuri sumokėjo 
jam 131,000 dol. ir pakėlė į Rau
donosios Armijos garbės pulki
ninkus. Sovietų žvalgyba galėjo 
iššifruoti slaptus JAV žvalgybos 
raštus. " ^ s 

—Daugiau 20 Amerikos mies
tų paprašė federalinės valdžios 
pašalpų masinio susisiekimo rei
kalams. Per 10 metų miestams 
reikėtų dar 50 bil. dol. 

—'Kalifornijos vaisius užpuo
lusių muselių nuodijimo darbai 
sustojo dėl helikopterių sutriki
mų. Iš keturių malūnsparnių, vei
kė tik vienas. Tuo tarpu muselės 
toliau dauginasi. 

— Palestiniečiai iš Libano pa
leido į Izraelio pasienio miestus 
150 "katiušų" raketų, užmušė 3, 
sužeidė 23 izraelitus. 

— Britų vyriausybė sutiko įsi
leisti Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus atstovus į Siaurinę Airi
ją, kur jie bandys ieškoti kompro
miso tarp badaujančių kalėjime 
airių ir britų vyriausybės. 

—Maisto ir vaistų adminis-
j tracija davė leidimą gaminti nau 
ją dirbtinį cukrų "aspertamą", 
kuris beveik neturi kalorijų ir 
skoniu nesiskiria nuo cukraus. Jis 

rių. Lenkų komunistų partijos 
skyrių balsavimuose apie 3.000 
miestų, rajonų ar vaivadijų parti
jos skyrių vadų nebuvo išrinkti 
delegatais. Ta rp kitų Kremliaus 
rūpesčių labai pagrįstas yra: ar 

Jan Szydlak, Zdizislaw Zandarovv į kitos satelitinės šalys nepradės 
ski ir Jerzy Lukaszevrics. Pašalin- \ reikalauti tokių pačių teisių, ku
tas buvęs Katowicų partijos pir- j rias išsikovojo lenkai? 
masis sekretorius Zdzislaw Gru- į Ar nepasigirs panašūs reikala-
dzien ir buvęs vicepremjeras Ta- į vimai Sovietų Sąjungos partijoje? 
deusz Pyka. Užsienio stebėtojai, sekdami 

Kongresas nutarė pirmiausia | į į ! " 5 Lenkijoje, pripažįsta kad 
sudaryti 300 kandidatų į partijos! fldflausi* P^igere,irna sukelia 
centro komitetą sąrašą ir iš jo i š-! lenkų sugebėjimas žengti vidu
rnakti 200 narių komitetą. Kiek- j n u . • "**}"** ' . . K * b u S 

vienas turi gauti daugiau 50 nuoš ' nuo tikrosios laisvės ir ne
priklausomybės, apie kurią sva
joja daugumas lenkų, lenkai pa
sirinko vidurį: kompromisą tarp 
to, ko jie norėtų, ir to ką sovietų 
vadai galėtų toleruoti. Priversti 
pasirinkti tarp "Red" ir "Dead", 
lenkai nepasirinko nei vieno nei 
kito, o tai irgi yra heroizmo ženk
las, rašo "New York Times". 

Nežiūrint, kas taps lenkų ko
munistų partijos vadais, neatvira 
kova vyks toliau. Tą kovą seks ne 
tik visų komunistinių šalių vy
riausybės, bet ir Vakarų banki
ninkai, kurie bandė paskolomis 
išgelbėti bankrutuojančią komu
nistinę ekonomiją. Nuo ateities 
įvykių Lenkijoje gali priklausyti 
ateities komunizmo veidas Rytų 
Europoje. 

kongreso narių balsų. Balsavimas j 
bus slaptas ir tęsis tol, kol visi 200 į 
bus išrinkti. Po to centro komi- ] 
tetas pasiūlys kandidatus į pirmo
jo sekretoriaus vietą. Centro ko
mitetas pats išrinks politbiurą ir 
partijos sekretoriatą. Kongresas, 
šalia centro komiteto, išrinks 
centrinę priežiūros ir kontrolės 
komisiją, kuri turės didesnes ga
lias, kaip anksčiau. Ji galės iš
mesti iš partijos prasižengusius 
narius. 

Lenkijos komunistų partijos 
kongresas užsieniuose vadinamas 
istoriniu dėl daugelio priežas
čių. Niekad jokioje komunistų 
valdomoje valstybėje partijos pir
masis sekretorius nebuvo renka
mas kongreso pilnaties slaptu 
balsavimu. Niekad anksčiau kon 
gresui nebuvo pavesta svarstyti 
buvusių vadų nusikaltimų. Nors 
Chruščiovas atidengė žiaurius 
Stalino darbus sovietų komunistų j Melbourne — Australijos spau 
suvažiavime ir suvažiavę jam pa-jda paskelbė, jog trečiadienį Mel-
plojo, tačiau kongresas nesiėmė 
spręsti "asmeninio kulto" paliktų 
negerovių taisymo. Šis lenkų kon-

Gime laboratorijoje 
pradėta lietuvaite 

gresas nutarė išmesti iš partijos 

mumai pareikalavo. 45 gyvybių. 
Kania pritarė ir vadovavo darbi
ninkų malšinimui. 

Gomulka rašo, kad "draugas 
Kania" neseniai įvykusiame pasi-

— Prezidentas Reaganas priė
mė Baltuose Rūmuose į Aukš-

m o " ekstremistai, bet 
partijos ekstremistai. 

ir pačios į 

gė naują partiją, protestuodami Į gražią ateitį Britanijos politinia-
dėl darbiečių pasukimo j kairę, me gyvenime. 
Warringtono balsavime socialde
mokratų kandidatu yra Roy Jen
kins, buvęs darbiečių vyriausy
bėse finansų ir vidaus reikalų mi
nistras. Blogiausia, kad Warring-
tonas, pramonės miestas, yra se
na darbiečių partijos tvirtovė, kur 
balsuoja apie 44,000 žmonių. 
Darbiečių partija šiuose rinki
muose kandidatu išstatė kairio
jo sparno narį Douglas Hoyle, 
kuris, pagal opinijos tyrimus, tu
rėtų laimėti rinkimus su 56 nuoš. 
balsų. Konservatorių partija nesi
tiki, kad laimės jų kandidatas 
Stanley Sorrel. Liberalai palaiko 
rinkimuose socialdemokratų kan
didatą Jenkins. Darbiečiai kam
panijoje jį vadina "išdaviku", 
kuris bando pakenkti savo buvu
siai partijai. 

Kampanija buvo gan pikta. 
Naujoji partija vadina darbiečių 

Irano įvykiai 
Teheranas. — Irano radijas 

paskelbė, kad Teherane buvo su
šaudyti dar 4 kairiųjų liaudies 
kovotojų grupės nariai. Vyriau
sybė įsakė buvusiems preziden
tūros gvardijos nariams skubiai 
pristatyti ir sunešti ginklus. Ka
da buvo pašalintas prezidentas 
Bani Sadras, daug jo ištikimų as
meninės gvardijos narių pabėgo, 
jie laikomi dezertyrais. Prancūzi
jos žinių agentūra pranešė, kad 
prie jos atstovybės Teherane įvy
ko sprogimas, nukentėjusių ne
buvo. 

—Italijoje pirmadienį prasidės 
Mehmet Ali Agca teismas, ku
riame jis kaltinamas pasikėsini
mu prieš popiežiaus Jono Pau
liaus II-jo gyvybę. 

Vatikano deficitas 

Kambodijos reikalu 
konferencijoje 

New Yorkos. — Tailandijos ir 
Malaizijos užsienio reikalų mi-

Roma. — Speciali kardinolų nistrai ragino Vietnamą Kambo-
komisija, pasvarsčiusi Vatikano i dijos reikalų konferencijoje išvež-
finansines problemas, paskelbė, j ti savo kareivius iš Kambodijos. 
kad šiais metais Vatikano valsty-ĮTada būtų galima bendromis jė-
bės iždas turės 26 mil. dol. defi 
eitą. Vatikano kalbėtojai nurodo, 

gomis siekti Pietryčių Azijos eko
nomijos atstatymo ir taikingo vi-

kad tai pirmas kartas, kada skel-1 sų šalių bendradarbiavimo. 
biami panašūs vieši atidengimai. Į Kai kurios konferencijos daly

vės siūlo pakviesti į konferenciją 
ir dabartinės, Vietnamo pastaty
tos, Kambodijos valdžios atstovus, 

Italijos liromis deficitas sieks 31 
bil., kas yra daug daugiau už 
prieš dvejis metus turėtą 17 bil. 
lirų deficitą, tačiau pabrėžiama, į tačiau tam priešinasi Kinija. 

<- U J ; bus pardavinėjamas kaip "Nut-
i ra — Sweet" ir "Equal". Saldin- v. . .. _ . , . 
« * gamina Skokie, III. Searle I S S ? ^ ? - 1 " * " * * • * " 
bendrovė. Ji praneša, kad aukš
tose temperatūrose ši medžiaga 
netenka saldumo, todėl netiks vi
rimui ir kepimui. 

— Jungtinių Tautų pasaulio 
maisto programos administracija 
siunčia į Pakistaną kvietinių mil
tų ir valgomos alyvos, 17 mil. 
dol. vertės Afganistano pabėgė
lių reikalams. 

— Maskvos teismas nuteisė Iri
ną Grivnin 5 metų ištrėmimo 
bausme, nes ji rašė apie psichiat
rinių ligoninių piktnaudojimą ki
taminčiams persekioti. 

— Kinija davė leidimą trims 
Amerikos 

bourno Karalienės Viktorijos li
goninėje gimė 6 svarų Alison Ne
ris Arnastauskas. Jos tėvai Dawn 
ir Rimas Arnastauskai. 

Gimusi mergaitė yra 12-ta pa
saulyje ir jau 10-ta Australijoje 
užvaisinta laboratorijos stiklinia-

įme inde, — "test-tube baby". Po 
18 metų vedybinio gyvenimo tai 
pirmas Arnastauskų kūdikis. Mo
tina, 39 metų amžiaus, labai 
džiaugiasi sulaukusi dukters. 

Amerikieciai 
japonu įmonėse 

New Yorkas. — Daug Japoni
jos pramonės įmonių steigia sky
rius Amerikoje. "World Business 
Weekly*' skelbia japonų įmonių 
direktorių apklausinėjimą apie 
amerikiečius darbininkus. Jie tei-

, Sandrą O'Connor. 
| — Rytų Berlyno teismas nu-
j teisė 10 metų kalėjimo Vakarų 
Vokietijos pilietį, statybininką Al-
fred Bechthold, kuris šnipinėjęs 
Bonos vyriausybei. Per paskuti
nius dvejus metus nuteisti 23 V. 
Vokietijos šnipai. 

—Karibų jūros manevruose 
dalyvaująs JAV naikintuvas 
"Contz" netyčia paleido papras
tais sprogmenimis ginkluotą ra
ketą, kuri įkrito į jūrą netoli St. \ 
Croix salos. Laivyno vadovybė!?'3 ' k a d amerik.eciai - p r a s t i 
įvykį tiria. 

— Nashville, Tenn. teismas at-
televizijos — radijo metė nėščios kalinės skundą, kad 

kad per tą laiką liros vertė labai 
nukrito. Jei 1979 m. doleris buvo 
vertas 840 lirų, tai šiemet už do
lerį mokama 1,200. Vatikane kal
bama, kad kardinolų 15 asmenų 
taryba rekomenduos daugiau lė
šų prašyti iš turtingesnių vysku-

Pirmąją konferencijos dieną 
kalbą pasakė valstybės sekreto
rius Haigas Jo kalbą piktai kriti
kuoja sovietų žinių agentūra 
Tass" . Ji rašo, kad yra ironiška, 

priklausomybės čempioną. 
Kaip žinoma, sovietų spauda 

kad Haigas. kuris buvo genero- j nepripažįsta, kad Vietnamas oku-
las Vietnamo kare, kuris organi- 'pavo Kambodiją. Vietnamas tik 

bendrovėms atidaryti Pekine jos kūdikis, nekaltas jokiu nusi-
skyrius: ABC, CBS ir NBS žinių kaitimu, kenčia kalėjime- Teisėjas 
agentūroms. Jos galės atsiųsti po nusprendė, kad negalima jos 
vieną korespondentą. : skundo patenkinti, nes visos mo-
* Į terys, tapdamos nėščios, galėtų 

išvengti bausmės už savo nusi
kaltimus-

j darbininkai, dažnai neateina į 
darbus arba palieka įmones. Daž
nas atsisako dirbti antvalandžius, 
nemėgsta būti atsakingi už klai
das, nemoka prisitaikyti. 

— Tibete budistų dvasinis va
das Dalai Lama vieši Britanijo-

pijų Amerikoje, Vakarų Vokietijo Į zavo slaptus Kambodijos bombar-
je. Tikintieji bus prašomi padi
dinti "Šv. Petro centų" rinklia-

i vas. 

davimus 1969 m., dabar, apsi
rengęs civilio rūbais, vaidina 
Kambodijos liaudies laisvės ir ne-

"padeda" Kambodijos liaudžiai j je, kur su juo ilgai tarėsi angli-
gintis nuo priešų, panašiai, kaip konų Bažnyčios galva dr. Robert 
Afganistane "padeda" sovietų | Runcie. Iš Anglijos Dalai Lama 
kareiviai- I atvyks į Ameriką. 

KALENDORIUS 

Liepos 17 d.: Aleksiejus, Gene-
rosa, Auksutis, Nelda. 

Liepos 18d . : Fredrikas. Simfo-
roza, Tautvilas, Astutė. 

Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:23. 

ORAS 
Nepastovus debesuotumas, tem 

peratūra dieną 90 L, naktį 70 1. 
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NERIS - CHICAGOS 
MEISTERIS 

P a g a l įsisenėjusią tradiciją 
ir šią vasarą buvo pravesta 
Chicagos parkų distrikto, R. 
Daley prisiminimui, tinklinio 
tu rnyras . 

Dvi „Neries" komandos, 13 
ir 17 metų amžiaus, ats tovavo 
Marąuette parką. Varžybos 
vyko grupėmis šiaurės ir pietų 
pusėse. Abi „Neries" koman
dos lengvai laimėjo savo 
grupėse, o pusfinalio grupėje 
taip pa t neturėjo vargo ir su 
Bridgeporto Wilson parku, ir 
kvalifikavosi finalui. 

Final inės rungtynės įvyko 
b i r ž e l i o 2 1 d . G r a n t 
Parke . Rungtynių a t idarymas 
buvo g a n a iškilmingas, o pa
čios rungtynės buvo neblogo 

lygio. Trylikmečiai „Neries" 
žaidėjai turėjo lengvesnę dalią 
ir įveikė šiaurinės dalies 
nugalėtoją Pulaiski parką 15-5, 
15-6. 17-mečiai rimtą pasi
priešinimą sutiko iš Gili parko, 
tačiau neriečių geresnė techni
ka ir kirtimai nulėmė pergalę 
15-9 ir 15-7. 

Už „Neries" mažuosius 
žaidė: P. Kalvaitis, A. Valai
tis, V. Puodžiūnas, P. Urba, R. 
Žiūraitis ir A. Mikužis. Už 17-
mečius : A. Degutis , K. 
Brakauskas, A. Gerulis, K. 
Pocius, V. Garcia, R. Garcia ir 
L. Polido. Abi komandas 
puikiai paruošė ir joms vado
vavo Z. Žiupsny s. 

R. Puodžiūnas 

„Neries" 15 m. berniukai, laimėję III-čia vietą JAV AAU Ju-
nior Olympics tinklinio pirmenybėse. 

FUTBOLAS 
„ L I T U A N I C A " -

T U R N Y R O 
L A I M Ė T O J A S 

„Lituanicos" futbolo klubo 
pravestą turnyrą praėjusį 
šeštadienį, liepos 11 d., vyrų 
klasėje laimėjo patys šei
mininkai — „Lituanica", fina
le įveikę čekų „Spartą" rezul
tatu 2:1. 

Veteranų klasėje jugoslavų 
„Adria" pakartotinai laimėjo 
prieš graikų „Falcons" 2:0 ir 
užsitikrino nugalėtojo vardą. 

. . L i t u a n i c o s " mote rų — 
mergaičių komanda žaidė 
parodomąsias rungtynes prieš 
austrių „Real F .C" . Jų rungty
nėmis buvo pats didžiausias 
susidomėjimas, nes futbolo 
žaidimas buvo žinomas ir 
laikomas vyrų žaidimu, o Čia, 
dabar , mergaitės pademonst
ruos, kaip reikia žaisti. 

Rungtynes laimėjo viešnios 
m i n i m a l i a p a s e k m e 1:0. 
Gražios mergaičių uniformos, 
madingos šukuosenos ir net 
a n t a k i ų l inijos n e a t r o d ė 
p r a k a i t o deformuotos po 
..dramatiškų" susikirtimų. Ir 
po šių rungtynių daug kas 
pasilieka nuomonės, kad futbo
las y ra vis tik vyrų žaidimas. 

Laimėtojams „Lituanicos" 
rėmėjai — Juozas Pranai t is , 
Vyt. Miceika, V. Andrijaus
kas, ButKus („Roma Club") ir 
J Ju ška jt<>ikė — dovanojo tro-
fėjas. Rungtynes, kurios buvo 
pravestos beveik punktualiai ir 
tvarkingai , stebėjo arti 1000 
žiūrovų. 

J.J. 

T R U M P A I IS 
L A U K O T E N I S O 

— A. Peci lū n a s Chicagos 
miesto pirmenybėse pereitą 

savaitgalį laimėjo pirmą vietą 
senjorų k lasė je . Laimėjęs 
pirmuosius ra tus gan užtik
rintai, pusfinalyje po geros 
kovos įveikė A. Lewis 6-4, 6-4, o 
finale C. Walker 6-3, 3-6, 7-5. 

Šiose pirmenybėse dalyvavo 
ir G. Zumbakienė bei V. 
Grybauskas. Abu pralaimėjo 
ant rame rate. 

— G. R i m k ū n i e n ė su Oak 
Parko klubo komanda laimėjo 
pirmą vietą Illinois valstijos 
varžybose. Komandą sudarė 
du vienetai ir 3 dvejeto poros. 
Gražina su K. Hollsinger žai
dė p i r m u o j u dve je tu ir 
nepralaimėjo nei vienerių 
rungtynių. Komanda kvali
f ikavosi Vidur io Vakarų 
v a r ž y b o m s , kurios įvyks 
rugpjūčio 29 d. Kalamazoo 
mies te . La imėj imo atveju 
komanda kvalifikuotųsi su 
visomis apmokamomis išlai
domis finalinei grupei Forest 
Hills, New Yorke. 

— V. G e r u l a i t i s po gana 
l iūdno p i rmojo šių metų 

„Neries" mergaitės rungtynių metu prieš turnyro nugalėtojas Belleville Junior Olympics. 

pusmečio, rimtai padirbėjęs, 
Wimbledono turnyre pasirodė 
j au žymiai geriau. Užtikrintai 
laimėjęs pirmus du ratus, 
trečiame įveikė stiprų V. 
A m a y a 7-6, 3-6, 6-2, 6-3, o po to 
pakliuvo prieš B. Borg, ku
r i am pralaimėjo per 3 setus, 
bet tik po kietos ir įtemptos 
kovos 7-6, 6-4, 7-5. 

— E r i k s Ž i r n i s registruoja 
pabaltiečių pirmenybėms rug
pjūčio 1 ir 2 d. Grand Rapids, 
MI mieste. Jo adresas: 1403 
Pickett St., Grand Rapids, MI 
49508, telef. (616)455-7488. 

Va ržybos v y k s visose 
klasėse ir East Kentvvood High 
School teniso aikštėse, kampas 
Kalamazoo ir 60-ta gatvė. 

IŠ L I E T U V O S 
P A D A N G Ė S 

— I r k l a v i m o pirmenybės 
jaun iams įvyko Minske. Lietu
vos jauniai , ypač merginos, 
pasirodė labai stipriai, laimė
dami net 16 auksinių medalių. 
Daugelis iš jų buvo pakviesti į 
sąjungos rinktinę. 

Tuo tarpu Dueseldorfo tarp
tautinėse varžybose sąjungos 
rinktinė laimėjo 7 pirmas vie
t a s . Lietuvių įnašas vėl buvo 
didžiulis. Kaunietis V. Čekai-
tis laimėjo pirmas vietas dvi
vietėje 500, 1000 ir 10,000 m 
distancijose. Dvi pergales iško
vojo šiaulietė Danutė Liulytė, o 
R. Vaitkevičiūtė buvo pirma 
keturvietėje. Vilnietis A. Vėtra 
500 m <**enviete padarė ant
r a s . 

— Fu tbo lo pirmos lygos 
pirmenybėse Vilniaus „Žalgi
r i s" laimi prieš Laucūčo „Guri-
ją" 2-1 ir pakyla į lentelės vidu
rį. Tuo tarpu antroje lygoje 
Klaipėdos „Atlantas" prieš 
Liepojos „Zvelnieks" pasiekia 
tik lygiąsias ir tebetūno 
lentelės gale. 

— R a n k i n i o taurės varžy
bose iš Lietuvos atstovų buvo 
tikėtasi daugiau. Vilniaus 
„Eglė" savo pogrupyje liko 4-
ta . Kauno „Žalgirio" moterys 
baigė trečioje vietoje, tik 
Kauno „Grani tas" sukovojo 
geriau. Laimėję prieš Baku ir 
Rygą, Jie pralaimėjo prieš 
Tbilisį ir baigė antroje vietoje, 
ko neužteko kva l i f ikuot i s 
pusfinaliams. 

— K r e p š i n i o moksleivių 
spartakiados krepšinio varžy

bos prasidėjo Vilniuje. Lietu
vos merginų rinktinė pirmose 
rungtynėse lengvai įveikė 
Tadžikiją 133-40, o vaikinai 
davė pamoką Moldavijai 104-
54. A. Sabonis ir ypač R. 
Butautas , garsiojo Butauto 
sūnus, yra kylančios Lietuvos 
krepšinio žvaigždės. 

— š a u d y m o pirmenybėse 
Maskvoje A. Raguotis laimi 
pirmą vietą, pataikęs 148 gali
mus iš 150 taikinių. Tuo pačiu 
jis pasiekė ir naują Lietuvos 
rekordą. Lietuvos nnkt inė tose 
pačiose varžybose koman
diniai laimi pirmą vietą savo 

grupėje ir ki tą sezoną jau 
dalyvaus aukščiausioje lygoje. 

— S t a l o t e n i s o tarptautinė
se jaunių varžybose Austrijoje 
už sąjungos rinktinę žaidė ir 
kaunietė J o l a n t a Danilevičiū
tė. Komandinėse buvo nuga
lėtos Italija, Vengrija ir Aust
rija po 3^), o Švedija ir Vak. 
Vokietija po 3-1, tačiau finale 
pralaimėta P . Korėjai 0-3. 

Individualinėse Jo lan ta pir
muosius tris r a tus laimi leng
vai, o po to įtemptose kovose 
įveikia iš eilės tr is korėjietes ir 
pasipuošia Austrijos merginų 
meisterės titulu. 

lenkų viltis 
K A Z Y S B A R O N A S 

Pereinamoji Traiskirchen 
stovykla prie Vienos šian
d i e n i n ė s Lenkijos p a b ė 
gėliams yra laimės žiburys. 
Čia gyvena beveik 5 tūkst. len
kų, svajodami apie emigraciją 
į Kanadą, JAV, Australiją. 
Kiekvieną dieną lenkų pabė
gėlių skaičius nemažėja, bet 
didėja, o atėjus vasarai , poli
cijos pareigūnai laukia d a r 
didesnio pabėgėlių antplūdžio. 
Mat, Lenkijos turistui įvažiuo
ti į Čekoslovakiją ir vėliau į 
Austriją jokių vizą nereikia. 

Traiskirchen stovykla y ra 
buv. Austro-Vengrijos impe
rijos kariūnų mokykla, vėliau 
paskirta „Hitlerjugend" aukė-
jimo reikalams ir pagal iau šta
bas okupacinės sovietinės 
kariuomenės. Šiandieną — 
vartai į laisvę, galinti sutalpin
ti apie 1.5 tūkst. žmonių. 
Tačiau, šioje stovykloje j au 
dabar gyvena daugiau 2000 
pabėgėlių, o 5-6, tūkst . y r a 
išblaškyti artimuose mies
teliuose, viešbučiuose, mokyk
lose. 

Pats Traiskirchen miestelis 
yra 20 km į pietus nuo Austri
jos sostinės ir turi 10 tūkst . 
gyventojų. Čia talpinami vien
gungiai, o šeimos skirstomos į 
privačius namus. 

Kokios nuotaikos vyrauja 
lenkų pabėgėlių tarpe? Stebint 
televizijoje pačią stovyklą, 
įvažiuojančias ir išvažiuojan
čias automašinas, j aunus 
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Lenkiškos pamaldos yra 
skait l ingai lankomos, aptar
naujant lenkui kunigui. 
Nesistebiu, kad Jono-Pauliaus 
II susitikime su lenkais perei
ta is metais Mainzo katedros 
aikštėje dalyvavo apie 7 tūkst. 
lenkų tikinčiųjų. Taip pat 
lenkų „Mazovvsze" ansamblio 
p a s i r o d y m ą n e t o l i m a m e 
Iiudvigshafeno teatre, stebėjo 
pilna teatro salė. 

Rūpestis žadina žmogų. 
D H t M D m 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLATTIS 

• I 
VINCAS BRIZGYS 

Teisiu daktarai 
j 2458 W. 69th S t , Chicago, HL 

Vial teL 778-8080 
Valandos pasai austtartmą 

jesaBBSssšamem 

„Neries" 19 m. berniukai, laimėje V-tą vietą JAV AAU Junior Olympics tinklinio pirmenybėse. 

vyrus su dviračiais, susi
dariau vaizdą, kad tai naujos 
Lenkijos j a u n a karta, nauja 
inteligentija. J a u n a Seimą su 
kūdikiu galvoja apie Kanadą, 
kadangi ten gyvena pussese
rė. O kaip su „Vienybe" 
(Solidarnosc)? „Nix Solida-
ritaet, bald kaputt" (Niekis 
Solidarumas, netrukus jis bus 
pribaigtas). Da r kiti sako, kad 
„Vienybė — Solidarnose" 
atėjusi vėlai, nes rusai Lenkiją 
tvarko. 

Kaip minėjau, įvažiavimui į 
Austriją jokių vizų Lenkijos 
piliečiams nereikia. Užtenka 
paso, vienose vietovėse gauna
mo lengviau, kitose sunkiau. 
Tačiau gerai „patepus" valdi
ninką, pasas būsimo pabė
gėlio rankose a ts i randa tą 
pačią dieną. 

Apie 150 šilingų (10 dol.) į 
dieną kainuoja vieno pabėgė
lio iš la ikymas privačiuose 
namuose. Š i am tikslui Austri
jos vyriausybė 1979 m. pasky
rė 100 mil. šilingų, o šiemet 
numato pabėgėlių reikalams 
skirti 300 mil. Mat pereitais 
metais bendras pabėgėlių skai
čius siekė 6 tūkst., o šiemet tik 
per pusmetį susilaukta 10 
tūkst. Numatoma, kad lenkų 
skaičius pasieks 15 tūkst. 

Kiekvienas lenkas stengiasi 
kuo greičiausiai Austriją palik
ti. Vienas aukš t a s pareigūnas 
televizijoje pažymėjo, kad juo 
greičiau pabėgėliai paliks 
Austriją, tuo daugiau jų galės 
paimti į savo stovyklas šis 
Alpių kraštas . 

• O ką ka lba Traiskirchen 
stovyklos viršininkas, išdir
bęs joje 18-ka metų? „Taip, — 
sako slaviška pavarde parei
gūnas, — 1956 m. čia buvo 20C 
tūkst. vengrų, 1968 m. ji pri
ėmė beveik 100 tūkst. čekų. įdo
mu, kiek jų bus šiemet iš Lenki
jos?..." 

Su lenkiškais ženklais auto
mašinų sut ikau ar t imame 
M a n n h e i m e . U ž k a l b i n ę s 
lenkiškai, gavau labai trumpą 
atsakymą — esame turistai ir 
numatome ilgesnį laiką keliau
ti po Vokietiją. Mannheimo ap . 
gyvena keli tūkstančiai lenkų 
ir t a ip pa t didelis skaičius 
klaipėdiečių. Tad, greičiausiai 
pabėgėliams įsakyta vengti 
provokatorių ir su nepažįsta
mais vengti pasikalbėjimų. 
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ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 586 3166: namu 381 3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wett 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West63rd Street 

Vai. pagal susitarimą: an t r . trečiad. 
ketvirtad. 10 v ryto iki 6 v. vakaro 

Tel. - 778 3400 



Skelbkime pasauliui 

PAVERGTŲ ŠAUKSMĄ 
Vienas didžiausių mūsų trečiąją savaitę Pavergtų tau-

rašytojų Vincas Mykolaitis- tų savaite, kviečiant JAV 
Putinas savo eilėraščių gyventojus ją paminėti su ati-
rinkiny „Rūsčios d ienos" t inkamomis apeigomis ir 
skelbė: „Dejuoja vergovėj visi veiksmais. Prezidentas yra 
darbo žmonės, Paskendę įgaliojamas ir prašomas pan-
skurde ir nelaimėj karčioj, ašią proklamaciją padaryti 
Lygybes, brolybės ir laisvės kiekvieneriais metais, kol 
svajonės, Išnyko žiaurioj laisvė ir nepriklausomybė bus 
bolševikų valdžioj". Savo vėl pasiekta pavergtų pasau-
Lietuvos golgotą nusakan- lio tautų", 
čiame kūrinyje „Vivos plango, Prezidentas Dwight D. Ei-
mortuos voco" Putinas Lietu- senhoweris šitokį paskelbimą 
vos tragediją nusakė grau- pasirašė 1959 m. liepos 17 d. ir 
džiai jaudinančiais žodžiais: nuo to laiko kiekvienas JAV 
„Ir tribunoluos išdidžiai tei- prezidentas pakartotinai skel-
siuosius smerkia žmogžu- bia Pavergtų tautų savaitę, 
džiai". 

Ši tragedija dabar kartojasi 
ne vien Lietuvoje, bet ir visoje 

AMERIKOS LIETUVIO GYDYTOJO 
SODYBOJE 

Reportažas iš Michigano valstijos 

OBERAMMERGAU 
VAIDINIMAI JAU 1984 M. 

-

K. BARONAS 

Chicagoje Pavergtų tautų 
savaitės pagrindinis minė-

, . - - - u i - • i jimas įvyks miesto centre, 
p l a č i o j o j e b o l š e v i k ų D a l p u d kolomahnėje imperijoje. 0 . — -. '• T> . 
v ' r. ' .* Savo atsišaukime Pavergtų Komunizmo tironija jau . , , .. . . , T , . ,. . , / . / . , . tautų komitetas primena, kad kontroliuoja daugiau kaip bili- 1959 m., kada pirmą kartą joną žmonių, o žiauraus teroro . *' , —. -. ..:* 
brigadomis slaptose sukilėlių įuvo Paskelbta ši savaitė, 

, .. i i i Maskva buvo pavergusi 22 tau-
vadų paruošimo mokyklose . T . -x i •*: * _T • ..x . . tas. Jos buvo išskaičiuotos ir parengtais maištų organizato- .. • T A , r , • • *, , . , . • , , minėtoje JAV kongreso rezo-riais Maskva siekia savo kol o- ,. - . T , .. ,T . ,. . .. , , , . , . ._. hucijoje: Lenkija, Vengrija, malinę imperiją nuolat didinti T • . m • /s i i , . r. T

r ~z ,. Lietuva, Ukraina, Cekoslo-įr plėsti. Japonų vadinamosios ,- . r , .. „ ... --, ,-. , . r vakija, Latvija, Estija, Gudija, raudonosios armijos narys T> •• D_I \T I - 1- D i 
: Vl~ Rumunija, Rytų Vokietija, Bul-Kozo Okamoto, vienas likęs garija, Armėnija, Azerbaidža-gyvas po Lod aerodromo už- Q r u z i j g i a u r ė g R o r ė j 

puolimo, Izraelio teisme pareis- A l b a n i j I d e l . U r a l T i . 
kė: „Mes tikime, kad žudymai ^ Kazokija, Turkestanas, 
yra neišvengiami. Mes turime g i a u r ė g Vietnamas ir kt. 
ruoštis sukurti pasaulinę rau- D a b a r M a s k y o s u ž b t 
donąją armiją ir norime per- , , u , x. , . •*»** ,. , , kontroliuojamų kraštų skai-spėti visą pasauli, kad mes *• • " . ' . . . 0 J* v * .- i.- i • i • ^i & u s paaugo jau iki 30, Krem-užmušime kiekvieną, kuris tik ,. • , , • . . , _ .. ^ . rp hui savo kolonijomis pavertus 
stoja buržuazijos pusėn. Tame Kubą, Afganistaną, Laosą, 
atentate japonu 'audonoaioa Kambodija, Pietų ' Jemeną! 
rZ£L*2Z SS*S?1 Angol,, Etiopija, Grenad,, „buržujai" buvo Porto Rico 
katalikai piligrimai. 

Mes skaitome „Aušros" 26 
nr. aprašytus Raudėnų para-

Pietų Vietnamą, o dabar taiks
tantis įsistiprinti Nikaragvoje 
ir Salvadore. 

Akivaizdoje šitokio grobuo-Pijos kapinėse Klemanskių ir n i g k o Ęį^, k o l o m a l m ė 8 
Lipskių šeimų paminklus, kur imperijos plėtimo visame nieko nesakoma apie 1945 m. i • * • „*• t- **; 

_ . r A , . pasaulyje tun augti, stiprėti 
x. - -JA. • x_ J-- vi pasipriešinimas prieš šiuos 
kaime ištikusią tragediją. Kle- i m p e r i a l i s t i n i u 8 % r o b i m u 8 
manskių ir Lipskių sodybas r,. , , , 
• A * , \ i • J r Bjauru buvo, kai. buvo vergų 

Buvo graži Joninių diena 
Union Piere. Į Lietuvių Skau
tų sąjungos ruoštą pirmąjį 
lituanistikos seminarą „Ginta
ro" vasarvietėje suvažiavęs 
jaunimas per dieną uoliai klau
sėsi paskaitų, o vietoje 
kasdieninės vakaronės šį 
vakarą buvo numatyta išvyka 
į dr. Jono Valantiejaus sodybą 
už New Buffalo miestelio, 
Michigano valstijoje, kur Un
ion Pier gyvenantys lietuviai 
rengė Joninių vakarą. Išklau
sęs numatytas dienos paskai
tas, dar valandėlei iki išva
žiavimo į Joninių vakarą likus, 
skautiškasis jaunimas su 
muziku F. Strolia vėl repetavo 
skambias lietuviškas dainas, 
rengdamasis sudaryti smagią 
nuotaiką Joninių vakare. 

Pavakary iš „Gin t a ro" 
vasarvietės kelių automobilių 
vilkstinė, vadovaujant kelią 
gerai žinančiam Alg. Karai-
čiui, pajudėjo Valantiejų sody
bos link. Dr. J. Valantiejus su 
žmona yra tie asmenys, kurie 
užaugino ir gyveniman išleido 
keliolika našlaičių, o dr. J. 
Valantiejus jau eilė metų, kai 
atostogas praleidžia Haiti 
saloje, ten nemokamai gydy
damas neturtinguosius gyven
tojus, kurių mir t ingumo 
procentas labai aukštas. 

Dr. J. Valantiejaus sodyba 
taip pat yra dažna kaimynų 
lietuvių ir ypač skautiško 
jaunimo priebėga. Kiek kartų 
ten yra stovyklavę ar iškylavę 
lietuviai skautai ar kitos jauni
mo organizacijos, prisimena 
tie, kuriems yra tekę tose išky
lose dalyvauti. Žodžiu, pas dr. 
J. Valantiejų ir jo žmoną daug 
artimą ir ypač brolį lietuvį 
mylinčios širdies. 

tada apsupo raudonųjų dali 
nys už tai, kad jų du sūnūs 
slapstėsi nuo kariuomenės. 

laikai, bet dar baisiau, kai išti
sos tautos, ištisos valstybės pa-

VT , . . u_ i_ i_i verčiamos vergais, kontroliųo-Neradę tų jaunuolių, kankino • _ • »» i «=• - . • i- XJ x jamais Maskvos mafijos, seimu narius, paskiau uždarė T i . , . . . : . . *ju .. , Jų santvarką vaizdžiai api-
= t L , < 5 = ^ S - * = S « 5 budino T. Venclova, kalbe-padegė namus. Taip buvo gy
vos sudegintos dvi šeimos — damas: „Vienas sąmojingas 
abiejųšeimųtėvaisu4vaikai8ir bičiulis Uetuvoje man sakė, 

^£ kad judaizmas, iš dalies ir 
m • •-— x A-I-_L x; krikščionybė, suvedami į 10 
Tai nk vienas iš tūkstančių J J ^ jgakymų, o stalinizmo 

komun^tmio žiaurumo pavyz- i d e o l o ^ j a 8 U v e d a m a į d u 
džių Mes negalime užmiršti, į8akymu: pjauk ir plėšk". Sovietinę santvarką gerai kai 1940 m. rugpiūčio 24 - 26 d 
Kaune buvo sušauktas moky- „„«-„„ , „ , j„ r o . J-•„ 

. . . . r. J pažinęs Liudas Dovydėnas 
tojų susirinkimas. Raudo- + • • „ ., . . , .— n a ^ n i nosios armijos politrukas aiš- taip ją apibūdino: „Dabartinė 

sovietinė kultūra, menas yra 
j 8 " ^ * į P . * į U M i . 1 . n " * i y biurokratijos šiltadaržis, ap-

dengtas stikliniu stogu, kur žmones. Kaip pavyzdį sumi-
nėjo vaiką, kuris išdavė tėvus, r a g y t o j a i ^ a r t i g t a i d a i . 
neištikimus komunizmui. Jam u _-_ i_ - ., - j ^ 
Maskva pastatė paminklą. lininkai, muzikai, eidami ratu į 

instruktoriaus būgno taktą, sau 
J tnbūną išėjo susijaudinusi m e l u o d a m i k a l b a a i e l a i s v 

mokytoja Arminaitė ir tarė: m ^ ^ m realizmą, kūrybos 
" J ^ L J . S ? u f l ^ U dž iaugsmą, k a l b a k a i p 
padaryti tokius auklėtojus, u ž h i p n o t i z u o t a b u d e l i o a u k a «f 
kurie mokyt* vaikus išda- T e n tik ^ n a u j i e m 8 r a u . 
vinėb savo tėvus, tai verčiau d o n i e 8 i e m s i e k 
5 ? ^ ė J e J " ^ • V???*™0- „Aušra" 1981 m. vasario 26 nr 
tote. Ne, tokiais mekšais mes r a g ė : ) j S o c i a l i z m o b a j o r ų p r i v i . 
netapsime, iSdavikų mes l e ^ j o g : g ^ a l i o g d u o . 
neauklėsime Sis įvykis t u y ė 8 d e f i c i t i n ė 8 k ė g ri 
paskelbtas vysk^ V Bnzgio b u t a i u ž m i e s č i o ^ j 
knj^oje „Katalikų Bažnyčia ^ m a f i i n o 8 k e h o n ė 8 į u ž s i e_ 
Laetuvoje . n į a tgk į r o 8 ligoninės ir ilgi 

Tie keli faktai pavaizduoja, nekrologai mirus". Tokių pri-
kaip baisi bolševikų tironija, vilegijų neturėjo nė caro val-
Dėlto visai suprantama, kad dininkai. 
Amerika pakėlė balsą prieš tą Todėl prieš tą naująją 
vergijos • imperiją, paskelb- tironiją, tautų vergiją reikš
dama Pavergtų tautų savaitę, darni protestą, dalyvaukime 
Jau 1959 m. JAV senatas ir at- demonstracijoje. Pavergtų tau-
stovų rūmai priėmė bendrą tų savaitę paminėkime susi-
rezoiiuciją, kurioje paskelbė, rinkimuose, stovyklose ir net 
kad „nuo 1918 m. savo atskirų šeimų namuose, ypač 
imperialistine ir agresyvia jaunajai kartai, stengdamiesi 
politika Rusijos komunizmas giliau įsąmoninti, kad tautų 
sukūrė plačią imperiją, kuri pavergėjai yra daug kruvi-
yra grėsmė JAV saugumui ir nesni tironai, negu vergų 
pasaulio tautų laisvei... laikytojai praeities šimtme-
Pavergtos tautos žvelgia į čiuose. Atmintinas žodis, pasa-
JAV, kaip žmogaus laisvės kytas velionio autoriaus prof. 
tvirtovę, laukdamos vado- V. Juodeikos knygoje „Didžioji 
vavimo jų išlaisvinimui ir iliuzija": „Sunaikinę meilę, 
nepriklausomybės ats ta- marksistai apiplėšia ir nu-
tymui... Laisvės ir nepriklau- skriaudžia žmogų, padaro jį 
somybes troškimas nukariau- svetimu sau ir kitiems, jie 
tose tautose turi būti laikomas nužmogina pati žmogų, kurio 
nuolat gyvas.. Dėlto JAV jautriausia sielos styga yra 
prezidentas yra įgaliojamas ir meilė ir religija", 
prašomas skelbti liepos J . P r . 

Kai pasiekėm Valantiejų 
sodybą su labai plačiu sodu, 
pirmiausia pamatėm plevė
suojančią Lietuvos trispalvę, o 
erdvus kiemas buvo pilnas 
automobilių. Radom sode 
plačiai išstatytus stalus, prie 
kurių šnekučiavosi jau susi
rinkę Union Pier gyvenantys 
lietuviai. Sode ant specialių 
ugniakurų kepė dešros ir kiti 
patiekalai. O didžiulis, baltas 
Valantiejų namas, kuriame 
užauginta keliolika našlaičių, 
man tuojau priminė pirmojo 
Amerikos prezidento Jurgio 
Vašingtono namus, esančius 
Mount Vernon vietovėje, Virgi
nijos valstijoje, prie sostinės 
Washingtono. Su tuo skir
tumu, kad Mount Vemon plevė
suoja Amerikos vėliava, o pas 
Valantiejus — Lietuvos 
trispalvė. Kai tą mintį dėl 
namų panašumo pareiškiau 
kartu buvusiam dr. T. Remei-
kiui, jis atsakė, jog lygiai taip 
pat pagalvojęs. 

Lietuvių pilname Valantiejų 
dvare plaukia graži Joninių 
pavakarė, nors tiršti lietaus 
debesys renkasi šonuose. Kaip 
gera, kad čia, šeimininkų 
pakviestas, atvyko ir skau
tiškas jaunimas, lankantis 
lituanistikos seminarą su akor
deoną iš rankų nepaleidžian
čiu muz. F. Strolia, Kai tik 
šeimininkas ir varduvininkas 
dr. Jonas Valantiejus su 
žmona pasirodė sode prieš 
suvažiavusį didelį būrį lietu
vių, tuojau jaunimas dr. Jonui 
Valantiejui ir visiems Jonams 
uždainavo „Ilgiausių metų". 
Po to sekė dovanų įteikimas dr. 
Jonui Valantiejui: dr. T. 
Remeiko knygos „Opposition 

to the Soviet Rule in Lithua-
nia", T. Venclovos „Lietuva 
pasaulyje" ir kitų. Po J. Rinkū-
no perskaitytos kūrybiškos 
apybraižos apie Jonines prasi
dėjo labai turtingos vaišės 
sodo platybėje, o vėliau, kai jau 
po truputį pradėjo ir lietutis 
lašnoti, suliepsnojo laužas, 
prie kurio per porą valandų 
nenutilo akordeonas muz. F. 
Strolios rankose, vesdamas 
dainas ir įvairius ratelius. Ir 
vyresnieji ir jaunimas susi
jungė į vieną linksmą ir dar
nią lietuvišką šeimą, laužui 
liepsnojant Amerikoje gimu
sio lietuvio dr. J. Valantiejaus 
ir jo žmonos sodybos sode. O 
kai jau temo ir lietus smarkiau 
išsilijo, persikėlėm į rezidenci
jos prieangius ir didelius, 
Lietuvos buvusius dvarus 
primenančius, kambarius. 

Pas inaudodamas proga, 
paprašiau dr. J. Valantiejaus 
pasikalbėjimo radijui. Jis 
mielai sutiko. Nuėjome į jo 
kabinetą. Knygų lentynos nuo 
lubų iki žemės trijose kabineto 
sienose. Maždaug pusė knygų 
yra lietuviškos arba anglų 
kalba apie Lietuvą. Šalia 
įvairių suvenyrų pagarbiai 
saugojama Trakų pilies plytos 
gabalas, kurį daktaras gavo 
prieš kelerius metus lanky
damasis Lietuvoje. Nors turėjo 
visokių nuotykių nuvažiavęs į 
tėvų žemę, nors saugumas ir 
milicija jį gaudė, tačiau apsi
lankymą tėvų žemėje dr. J. 
Valantiejus pr is imena su 
malonumu. O kur išmokta ta 
graži lietuvių kalba, kuri 
skamba iš jo lūpų? Atsako, kad 
seneliai ir tėvai anais laikais 
kitaip su juo ir nekalbėdavo, 

Dalis jaunųjų kanklininkių po rečitalio su savo 
vadove Ona Mikulskiene, muz. A. Mikulskiu ir 

programos pranešė ja I. Bubliene. 
Nuotr . P. Garlos 

Kai 1633 m. Oberammergau 
gyventojai iškilmingai pasi
žadėjo bažnyčioje kas dešimt 
metų vaidinti Kristaus kan
čią, jeigu iš šio Bavarijos 
bažnytkaimio pranyks maras, 
jie nesitikėjo, kad jų vaidi
n i m a i i šga r sė s v i s a m e 
pasaulyje. Ir taip, pradedant 
1634 m., pradėti Kristaus kan
čios vaidinimai keitėsi kiek 
savo turiniu, ypatingai po II 
pasaulinio karo, ištaisant anti
semitinius sakinius. JAV žydų 

tik lietuviškai. Augo prel. J. 
Balkūno tikrai lietuviškoje 
parapijoje Maspethe, N.Y. 
Prelato autoritetas ir jo lietu
viškas nusistatymas dr. J. 
Valantiejų labai veikė. 

Pasak dr. J. Valantiejaus, ir 
toji artimo meilė ilgainiui išsi
vystė iš lietuviško charak
terio, iš jautrios lietuviškos šir
dies, nors jų su žmona 
užauginti našlaičiai (trys dar 
tebebuvo pas juos, o kiti jau 
vedę ar šiaip iškeliavę į savą-
jį gyven imą) toli g r a ž u 
nebuvo lietuviai. Bet artimo 
meilė buvo rodyta ir tebe-
rodoma visiems, taip, kaip ir 
dabar Haiti salos neturtingie
siems, pas kuriuos dr. J. 
Valantiejus artimiausiu laiku 
kelioms savaitėms vėl išva
žiuoja be jokio atlyginimo jų 
gydyti ir kitaip jiems patar
nauti. 

Negalėjau ilgai trukdyti 
daktaro, nes kabinete vis 
skambėjo telefonai, plačiose 
apylinkėse išsimėtę jo pacien
tai šaukėsi gydytojo pagalbos. 

Apsilankymas ir Joninių 
vakaras Valantiejų sodvboje 
paliko nemažą įspūdį ne tik 
man, bet taip pat seminaro 
lektoriams ir ypač jaunimui, 
suvažiavusiam iš įvairių 
Amerikos vietų. Jie įsitikino, 
kokia gyva lietuviška dvasia 
slepiasi Amerikoje gimusio ir 
užaugusio gydytojo širdyje, 
kiek daug jo namuose lietu
viško lituanistinio bei isto
rinio turto ir artimą mylinčios 
širdies. 

Kaimynams, kurie taip 
gausiai į Joninių vakarą susi
rinko ir savo suvežtais ištek
liais ir mus nuoširdžiai vai
šino, dr. J. Valantiejaus 
asmenybė gal jau nebe naujie
na. Bet iš toliau atvykusiems, 
ypač tiems, kurie pirmą kartą 
jį susipažino, buvo kažkas tai 
naujo, reto ir prisimintino. 
Man šis apsilankymas Valan
tiejų sodyboje eilės metų būvy
je buvo jau antrasis. 

VL.R. 

kongresas ir pereitais metais 
vaidinime įžiūrėjo antisemitiz
mą ir prašė Oberammergau 
rengimo komitetą izraebtams 
daromą skriaudą ištaisyti. 
Deja, vokiečiai atsisakė, 
aiškindami, kad vaidinimas 
neieško Kristaus nukryžiavi
mo kaltininkų. Jais yra visa 
žmonija. Tačiau, žydų balsas 
pasiekė Pentagoną, kuris 
uždraudė JAV k a r i a m s 
Europoje šiuos vaidinimus 
lankyti. 

Stebėjau pereitų metų gegu
žės mėn. Kristaus kančią, matė 
ją ir „Laiškų lietuviams" 
ekskursijos dalyviai, bet jokios 
tendencijos žydų tautos atžvil
giu nepastebėjau. 

Kodėl vėl iškėliau šią temą? 
Juk vaidinimas paliko praei
tyje! Ne. Išrinkus nają Ober
ammergau burmistrą (senasis 
mirė auto nelaimėje), galvota, 
kad jis Kristaus kančios vaidi
nimo komitetui 1984 m. 
pasiūlys gan dideles reformas. 
Tačiau, sušauktoje spaudos 
konferencijoje burmistras Hof-
mann pareiškė, kad sukak
tuvinėse 350-tais nuo vaidini
mų pradžios metais jokių 
reformų — taisymų nebus. 
„Vix populi — vox dei", — pa
reiškė miestelio gava, pradėda
mas pasiruošimus 1984 me
tams. 

Tikrovėje vaidinimai turėjo 
įvykti 1990 m., tačiau atsižvel
giant į sukaktuves, Kristaus 
kančios vaidinimai bus jau už 
trejų metų. 

Kur panaudojamas gautas 
pelnas? Dažniausiai paties 
miestelio vidaus reikalams. 
Prieš 10 m. padarytas planas 
mokyklos padidinimui, sporto 
centro ir „Ammergau Haus" 
(miestelis guli prie Ammer 
upės), pastatymui bus pilnai 
įvykdytas, nes pereitais metais 
vaidinimus aplankė daugiau 
negu 400 tūkst. žiūrovų. 

Ir pats miestelis gauna gra
žias viso pasaulio turistų įplau
kas, nes jo gyventojų pagrin
dinis verslas yra medžio 
skulptūra. 

Tad JAV ir Kanados lietu
viams jau dabar vertėtų daryti 
planus 1984 m., nes bilietai 
labai greitai išparduodami, 
jiems tik atsiradus turizmo 
įstaigų stalčiuose. 

! 

• • 

TRŪKSTA GYVENAMŲ 
NAMŲ 

Gyvenamųjų namų trū
kumas Londone 1986m. gali pa
siekti 323.000. Jau dabar 
635.000 namų, kas ketvirtas, 
yra blogam stovyje, ir tas skai
čius vis didėja. 

• 

• 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖLYDYJE 

KALBA DOKUMENTAI 

L. KERULIS 
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DAU2VARDIS PETRAS POVILAS, g. 
1895.XI. 16 Pakamenčio vnk., Bebrinės vis., Alūkštos 
aps., Latvijoje. 1914 m. su tėvais atvyko į JAV. 1918— 
1922 m. studijavo Valparaiso univ., 1922—1924 m. — 
Georgetovm univ. (Washington, DC), 1940—1943 m. 
John Marshall Law School Chicagoje ir gavo 
magistro ir daktaro laipsnius. Lietuvos diplo
matinėje tarnyboje 1925—1971 m. 1925.XII-1937 m. 
vicekonsulas New Yorke, nuo 1937.IV iki 1961 .VIII 
Chicagoje konsulas, nuo to laiko ligi mirties genera
linis konsulas. Visuomenės veikėjas. Skaitė paskaitų 
amerikiečių univ. ir klubuose Lietuvos reikalais, daug 
jo kalbų atspausdinta U.S. Congressional Record. 
Bendradarbiavo veik visoje liet. spaudoje, rašė 
angliškai laikraščiams ir žurnalams straipsnius ir 
laiškus gindamas Lietuvos laisvės bylą. 

1940.VII.31 savo protesto telegrama į Kauną 
probolševikinei Lietuvos užs. reik. min-jai atsisakė 
vykti į naują paskyrimo vietą. 

Mirė 1971.IX.26 Chicagoje. 

Karaliaučiuje, Vokietijoje; 1924 m. — Kopenhagoje, 
Danijoje; 1927 m. — Rygoje, Latvijoje; 1930 m. 
generalinis konsulas Londone, D. Britanijoje. 1932 m. 
Klaipėdos krašto gubernatorius. 1934 m. chargė 
d'affaires Briuselyje, Belgijoje. Nuo 1937 m. nepa
prastas pasiuntinys ir įgaliotas ministras Stock-
holme, Švedijoje, o nuo 1938 m. toms pat pareigoms 
paskirtas Danijai ir Norvegijai. Sov. Rusijai Lietuvą 
okupavus ir klastingai prie Sov. Rusijos prisijungus 
1940.VII.23 įteikė protesto notas Švedijos ir Danijos 
vyriausybėms, taip pat 1940.VIII. 1 pasiuntė protesto 

.telegramą bolš. užs. reik. min-jai į Kauną. 
Nuo 1949 m. iki mirties gen. konsulas Kanadoje. 

Mirė 1959.VI. 14 Toronte. 

GIRDVAINIS STASYS, g. 1890.IX.27 Užsienių 
k., Skaudvilės vis., Tauragės apsl., 1910 m. baigęs 
Šiaulių gimn. Maskvos univ. išėjo teisės studijas. Nuo 
1920.X. 1 Lietuvos užs. reik. m-joje. 1922 m. pirmasis 
pasiuntinybės sekr. Berlyne, Vokietijoje; 1923 m. — 
Paryžiuje, Prancūzijoje; 1927 m. prie Šv. Sosto, 
Vatikane. 1930 m. grąžintas į centrą, 1931 m. paskir
tas protokolo šefu. 1933 m. pasiuntinybės patarėjas 
Paryžiuje. 1934 m. įgaliotas ministras užs. reik. min-
joje ir protokolo direktorius. Nuo 1939 m. įgaliotas 
ministras prie Šv. Sosto, Vatikane. Prieš Sov. Rusijos 
įvykdytą Lietuvos valstybės aneksiją 1940.VII.22 
įteikė protesto notą Vatikano valstybės sekretoriui ir 
1940.VIII.1 pasiuntė protesto telegramą į Kauną. 

Mirė 1970.VI.15 Romoje. 

GYLYS VYTAUTAS JONAS, g. 1886 m. Griška- GRAUŽINIS KAZIMIERAS, g. 1898.IX.14 Mar-
būdyje, Šakių aps. 1912 m. baigė Petrapilio univ. cinkiškių dv., Giedraičių vis., Ukmergės aps. Savano-
teisių fak., 1919 m. Lietuvos atstovas Suomijai, nuo ris. 1927 m. Paryžiaus univ. apgynęs disertaciją Vil-
1920.11.24 Estijai. Buvo Lietuvos konsulu: 1921 m. niaus klausimu gavo teisių dr. laipsnį. Paryžiuje 

baigė ir Politinių mokslų mokyklos diplomatinę 
sekciją. Nuo 1922 m. Lietuvos užs. reik. min-jos tar
nyboje, buvo Lietuvos pasiuntinybių sekr. Kopenha
goje, Berlyne, Paryžiuje ir Rygoje. 1932—1939 m. ėjo 
Lietuvos chargė d'affaires pareigas prie Šv. Sosto, 
Vatikane. 1939 m. paskirtas nepaprastuoju pasiun
tiniu ir įgaliotu ministru Pietų Amerikai su rezi
dencija Buenos Aires, Argentinoje. Sov. Rusijai įvyk
džius Lietuvos valstybės aneksiją, 1940.VII.22 įteikė 
protesto notą Argentinos, Brazilijos ir Urugvajaus 
vyriausybėms, taip pat ir prie Argentinos vyriau
sybės akredituotiems svetimų valstybių atstovams. 
1940.VII.13 pasiuntė protesto telegramą bolševikinei 
vyriausybei į Kauną. 

1947 m. pasiuntinybę perkėlė į Montevideo, 
Urugvajų, ten ir mirė 1962.VI.5. 

KŪMAS PETRAS, g. 1891.11.23 Kušliškių k., 
Kalvarijos vis., Marijampolės aps. 1914 m. baigė 
Maskvos univ. teisių fak. Nepriklausomybės akto 
signataras, istorikas, redaktorius, knygų autorius. 
Nuo 1918 m. dirbo Lietuvos užs. reik. ministerijoje 
1921.XII.20—1922.1.1 užs. reik. ministerijos valdyto
jas. 1923 m. nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas 
ministras Italijai. 1925—1940 m. nepaprastas 
pasiuntinys ir įgaliotas ministras Prancūzijai, kartu 
atstovavo Belgijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir Liuk
semburge. Nutarus Lietuvos valstybę inkorporuoti į 
Sov. Rusiją, 1940.VIII.4 įteikė protesto notas Pran
cūzijos ir Portugalijos vyriausybėms. 

Prancūzijoje vokiečių gestapo 1943.IX.18 areš
tuotas, 9 mėn. kalintas įvairiuose kalėjimuose, 1944 
m. atvežtas į Vilnių. Rusų okupantų suimtas, 1946 m. 
nuteistas, išvežtas į Vorkutą, vėliau į Čeliabinską. Po 
9 m. grįžo į okupuotą Lietuvą. Mirė 1969.1.16 Kaune. 

(Bus daugiau) 

• 

i 
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4 DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. liepoe mėn. 17 d, 

"VEIKSMAŽODINĖ KULTŪRA" 
NERINGOJE 

Kalbininkai sako, kad lie- j pietums kaip romėnu ar graikų 
viu kalbą iš žinomesnių kalbu iš- klasikinio laikotarpio gyventojai, 
skiria juos bruožas išsireikšti | popiet kaip viduramžiu Lietuvos 
veiksmažodžiais, o ne daiktavar
džiais, kaip lotynu ar angly kal
bose. Beje, su dalyviais, pusdaly-
viais ar kitomis veiksmažodžių 
lytimis kasdieninė kalba yra di-
džiyju kalbų įtakoje: vietoj "ke
liausiu" sakome "darysiu kelio
nę", vietoj "kalbėjo" tariame "sa
kė kalbą". Daiktavardinis meto
das įsibrovė ir į jaunimo organi-

žmones, pavakarėje — 19-tojo 
šimtmečio ponai ir ponios, o va
kare —jau modemiškai. 

\ Geriau negu ilgi pamokslai 
Jėzaus palyginimy bei stebuklu 
esminę mintį iškėlė Naujojo Tes
tamento vakaras, kuriame 10 bū
relių išvaidino 16 vaizdžių paly
ginimy ar stebuklų. 

Būdingiausia berniukų stovyk 

sutaria lenktynes, per kurias Al
gimantas pabėga j Lietuvą. Įvai
rūs lenktyniy žaidimai stovyk
lautojus išjudina, o po to vėl ra
miai gali sekti vaidybą: vaizdelis 
prie Aršiojo pilies ir gūdy užpuo
limas prie Trobiy pilies (sporto 
aikštės tvora uždengta pilies prie 
kio piešiniu). Pamiškėje vyksta 
senovės lietuviy seimas, susitiki
mas jau "Lietuvoje" su Narų se
niu. Viena iš mokytojy —name-
liy vadoviy (Lilė Kulbienė) vai 
dina seną motiną, kai Algiman
tas po 10 mėty grįžta j apleistą 
pilį. Mūšiai, vestuvės, Basojo lai
dotuvės prie stovyklos aukuro, 
Erdvilo ir Samadžiukės romanti
ka prie ežerėlio —visa taip su 

šo laiškus TTGK nariams. 
Liturginė programa pritaikyta 

vaikų amžiui. Jaunesni nupiešia 
paklydusią avelę, vyresni vaidina 
talenty palyginimą, visi siūlo sa
vo intencijas tikinčiyjy maldai ar 
padėkai po Komunijos siūlyti. Su
sitaikymo sakramento šventei su
rašo sąžinės sąskaitą, atgailos 
maldas, pasiryžimus ateičiai ir 
padėkos maldą. Malda kyla jiems 
suprantamais, jy sukurtais žo
džiais. Pagal taisykles vaiky Mi
šioms, vaikai padeda kunigui iš
ryškinti skaitymų (irgi pritaiky
tais tekstais) mintis. 

Tokio pobūdžio stovykla su
traukia dalyvius iš rytinio pa
kraščio, iš Toronto, Glevelando. 

Crocheted Heirloom 
ROSARY PATTERN 

Cross, Bead and connector 
Padded. $2.00 Prepaid 

TONI'S ORIGINAL CROCHET 
PATTERNS 

P.O. Box 2189-D 
Loves Park, DI. 61131 

CLASSIFIED ADS 
MISCKLLANEOUS 

zacijy veiklą bei stovyklas: daugė 
ja paskaitos net stovyklose, kai I los diena buvo senovės diena ar- | ̂ a j ^ įp s a r g a i j kariuomenė, paly 
norima perduoti daug turinio, ži- Į ba Senpilė, kurios programai ruoš j dovaį, vestuvininkai, senovės puo 
niu, neatsižvelgus į klausytojų j tąsi ištisą savaitę. Panaudota me- j t 0s dalyviai. Neveltui berniukai 
jausminį ir pasąmoninį pojūčius, j džiaga iš skauty ir skaučiy šuva- stovyklos laikraštėlin rašo: "Man 

Pedagogas Jonas Devvey sakė, į žiavimo gegužės pabaigoje prie i patiko Senpilės diena", 
kad išmokstama pačiam darant, j Clevelando (vadovė —Liuda Ru- j 
o praktiškai į jaunuomenės auk-1 gienienė iš Detroito), o metodas Į Panašiai vyksta Tėvynės po 

Įpietė. Būreliams pritaikyti pokai-
- neringiškis. Pamokėliy metu į bėliai apie Amnestijos Interna-

prigaminta metaliniy, molinių, t c j o n a l ą įr žmogaus teisiy bei ti-
akmeniniy senovės pinigy, kardy, j kinčiųjų reikalus Lietuvoje. Su-
šalmy, šarvų, net du pilims griau k u r t i t r y s i i g e s n į vaizdai: viena
tį pabūklai, o pievelėje už p a - j m e penki berniukai vaidina Ti-

pinta, kad stovyklautojai įsijun- i Nors stovyklos talpa yra 100 vai
kų, trijų savaičiy mergaičių sto-

lėjimą tai įvedė skauty įkūrėjas 
lordas Baden - Povveilis. Gero 
skautiško metodo beveik neat
skirsi nuo šiandieniniy gerų mo-
kykly pastangy. 

Mūšy stovyklų tarpe veiksmo 
atžvilgiu išsiskiria Neringa, pietų 
Vermont valstijos kalnuose, Ne

vykia prasidėjo su 117 stovyklau-
tojy. Gaila atsakyti vietas vaikams 
Neringoje, kuri sukuria tokią dva 
sią, kad vaikai per tikinčiyjų mal-

_ i dą nuolatos meldžiasi "už Ne
ringą". 

A S. 

grindinės aikštės —10 metrų plo
čio ir 4 metry aukščio pilies prie-

kinčiyjų teisėms ginti komiteto 
Lietuvoje kunigus savo vidaus pa 

kis su pakeliamais vartais ir dviem j į tarime, spaudos konferencijoje 
kaltai Pradėtosios Marijos sesery I kuorais, kurie išlaiko po 6 stovyk- j įr rašančius laiškus Sv. Tėvui. tKi 
*^iri /%*»* \ •» •••r^t A « ^ T /^ r\ i I i w% s±r i^*r+^v t « ^ r\ •»»* t r r i R — ..*•—*_ — O mm i M SI* * «•! • » * J * —-*. t . . 1 t f r i 1 * V * *~ _ B priežiūroje. Čia eilinei ryto mankš 
tai keliaujama per gamtą gimnas
tikos judesiais, vėliavos pakėlimo 
aikštėje vyksta mįsliy konkursas 
ir vaidyba; pietūs panaudoti ves
tuvių apeigoms ar Velyky papro
čiams išryškinti. Nors yra daugy
bė pamokėliy mažais būreliais, 
kad vaikai galėty lengviau įsi
jungti, visa stovyklos dienos ei
ga supinta į nuolatinį veiksmą, 
kad jaunieji stovyklautojai (tarp 
7 ir 15 m.) kuo daugiau patirtų, 
išgyventų. 

Neringoje neužtenka, kad spor
to dieną būty daug žaidyniy: ke
turios sporto rinktinės bemiuky 
stovykloje (birželio 28 — liepos 

lautojus. Būreliai pasivadino se- į tį rodo ktm. Tamkevičiaus teis-
novės piliy ir piliakalniu vardais, į mą, o tretieji — ryšį tarp caro ir 
suklijavo spalvingas vėliavas ir sovietu priespaudos. Siame vaizde-
piešė herbus. Atsirado senovinis j lyje motina moko savo vaikus iš 
sietynas, iš visokiausiy drabužiu j knygnešio atneštu maldaknygių, 
pagaminta senovinė apranga , ateina žandarai ir krato namus. 
kiekvienam. Per 12 valandų pa- j Antroje dalyje — cenzūros prak-
sisekė išvaidinti pagrindinius Vin j tika. Visi vaikai rašo kiškelius 
co Pietario istorino romano "Al-1 apie stovyklą, bet "cenzoriai" pri-
gimanto" vaizdus, pagrindines | eina, išbraukia neleistinas vie-

Kas gi būtų žmonių istorija 
be herojų, kurie mums atsklei
džia platų žvilgsnį į dvasios ka
raliją? Kai stojame greta jų, 
mes įtraukiame į save laisvo, ty
ro kalnų aro. & Anerbach 

J * K CABINETRY & CONSTRUCTIONI 
Interior: Professional design & layouts 
Exterior: Garages, room additions, 
soffit - fascia, gutters. Fin'g available. 

TEL. 479-1337 or 349-0334 

IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlillilIlIHII 
[vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 

COSMOS m O U EXPBES6 
2501 W. 6»th St., Chicago, IL 6062* 

SIUNTINIAI Į UETUV4 
TeL — 925-2787 

Vytautas Valantinas 
IIHIIIIIIIIIIIIIilIlIlIilIUilllIUlllllIlIlIlIlIlII 

B S A L E S T A T M 

iuiiuiuifiiiniiuiuuiiiiiiiiuiuuujiiiiiiii 

FRITZ CARPETS 
INSTALATION & REPAIRS 

CALL 583 - 1019 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFI 

M O V I N G 
Š E R Ė N A S perkrausto baldus ir 
dimai ir pi lna apdrauda. 

i ki tus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
Į Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

73-čia ir Richmond — 6 kamb. (3 mie
gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas 
Didelis ir gražus kiemas. $43,000 
72-ra ir Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 maš. garažas. $51,500. 
62-ra ir Artesian. 4-rių butų mūr. 
$10,000 pajamų. Kaina $75.000. 
55-ta ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininko 
paskola už 12c^. 
Marauette Parko apyl. — Liuksusinis 
12-kos butų. Pajamų virš $35,000. Sa
vininko paskola rimtam pirkėjui. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
2951 West 6Srd S t ree t 

TeL 436-7878 

jaunųjų vadovų roles papildant 
stovyklautojų vaidyba. 

Prie pilies vyksta gegužinės, 
žaidimai .dainuojama, kol stai
ga pilin įsiveržia "gudai" ir ją (už 
pilies rėmų stovinčias įrangas) 
padega. Gudai išsineša jauniau-

, sią stovyklautoją "Algimantėlą". 
11; iki rugpiūeio 1 d. stovyklauja, S t o v y k l o s k a m p a s a t i t v e r t a s už-
mergaites, po jų —lietuvių kil- \ r a š u « R o m a n o žemė — gudai" ir 
mes vaikai) turėjo pasirinkti mu- , g u d u saugojamais v a r t a i s . Palikę 
zikinę temą. Pasirodė Būgnų, Bo- j g į n k i U S ) v i s i s u s iburia Romano 
sų, Dirigentų ir Akmenų koman- į m u g ė j e , kiekvienas namelis (bū
dos. Konkursų dieną stovyklos bū- , r e l i s ) p r a v e d a žaidimą ar ką nors 
rehus suartina įvairios varžy- ; p a r d u o d a , yra ir senovinių pinigų 
bos nuo kėlimosi ligi vakarienes j b a n k a s . Įvažiuoja Arminas su 
programos. Teisėjai apsirengia I p i r k i j a i s . a n t "tafkos" užkrautos 
pusryčiams kaip urviniai žmonės, p r e k ė s p į r k l i a i s u ^ v a d a v u 

tas — vyresnųjų pastabas apie 
religinę programą, tautinius po
kalbius, jaunesniųjų — vėliavų ar 
pilių piešinėlius. Tai vaidyba, 
bet stovyklautojai tuo pačiu pa
junta, ką reiškia negalėti viską 
rašyti ar skaityti, kaip šiandien 
sovietų valdomoje Lietuvoje. Ta 
da visi, išskyrus mažiausius, ra-

. ._.. . 
CONKLIN 

ROOFING I N C 
R0OFING • SIDING 

SHEET METAL 
384-8675 or 

647-8023 

SKAMBĖKITE KANKLĖS , ri prieš eilę metų taip pat baigė 
į šią studiją, o šiandien jau dėsto 
kankliavimą lituanistinėje mo-

stutdijos DC-tasis rečitalis. Tik per į į S U * kankliuoja Čiurlionio 
dūri- - ' — « « , - . . - : -~xSZ ! ansamblyje. Įteikus pažymėjimus 

Birželio 7 d., Lietuvių namuose 
įvyko Onos Mikulskienės kanklių 

is saien {žengusius viešnias 
ir svečius sutiko daili Ritos Matie 

baigusioms kursantėms, ponus 
~ i Mikulskius apdovanojo gėlėmis. nės sukurtu viršeliu papuošta re 

čitalio programa. O joje —visų ! Programai vadovavo Ingrida 
kanklininkių pavardės ir atlieka- j Bublienė. Vaišes suruošė kankli-
mi kūriniai. Keli iš jų — muz. Pr. ninkių mamytės. Kvietimas į kank 
Stepulio, bet dauguma, tai muz. j lių rečitalį neliko neišgirstas — 
Alfonso Mikulskio kūryba 

Koncertą pradėjo jauniausioji, 
klausytojų susirinko gausiai. 

Čiurlionio ansamblio vardu po-
dar ir penkerių metų neturinti! nams Mikulskiams padėkojo pirm. 
būsima šauni kanklininkė Helei- j Vladas Plečkaitis. Programoje 
na Macevičiūtė. Ne daug didesnė | paminėti ir studijos mecenatai: 
buvo ir antroji — Kristina Ma- Čiurlionio ansamblis, Lietuvių na 
taitė- Po jų pasirodė Nida Gėla- i mų direkcija ir Alfonsas Karklius. 
žytė, Roma Bublytė, Ina Šilgalytė,; Kanklės nutilo, kanklininkės 
Kristina Kasiulaitytė ir Lilija Ge-
lažytė. 

Paskutinė programos dalis bu
vo skirta šių metų absolventėms 
—Kristinai Kampe, Vilijai Bufb-

lytei ir Julijai Gelažytei. Kiekvie
na atliko specialiai jai muz- A. 
Mkulskio sukurtą kūrinį. Kank
liavo gražiai, užtikrintai — per 
tiek mėty su kanklėmis susigyve
nusios, į jų graudžią gaidą įsijau-' ti ir gaivinti jauną lietuvišką sie 
tusios. I lą jos tautos turtais ponams Mi 

Programos pabaigoje žodį tarė j kulskiams priklauso visų padėka, 
muz. A. Mikulskis ir studijos ve- ' Linkime jiems abiems ilgiausių 
deja p. Ona Mikulskienė. Jie abu Į ir sveikiausių metų; linkime, kad 
džiaugėsi galį darbuotis ir tuo prie ; jų viltys išsipildytų r dar ilgai 
lietuvSko darbo prisidėti. Supa- Į skambėtų Dainavos krašto kanflc 
žindino ir su jaunąja vadovės ašis į lių daina, 
tente —Virginija Juodišiūte, ku - ' (NK) 

išsiskirstė vasaros atostogoms. 
Bet iš tikrųjų ne viskas pasibaigė. 
Vadovų kanklės niekada nenuty
la, širdys nepavargsta. Per visą 
vasarą tik darželio gėlės klausy
sis kuriamų naujų dainų, tik ke
turios sienos matys, kiek darbo ir 
pasiruošimo reikia įdėti laukiant 
naujo rudens sezono. 

Už jų nepailstantį norą turtin-

TILING PLŪS 
Complete bathroom & kitchen remodel-
ing. Ali phases of tiling furnished & 
installed. Ali work guaranteed. Free 
est. 

Call Mark Milės a t 
282-5526. 

MARTIN BYRNE 
PLASTERING 

Personalized estimates tailored for any 
individual requirements. "Our services 
and prices can not be surpassed". 

Call 283-6182 

WORK-RITE CO 
SEAMLESS G U T T E R S 
ALUMINUM SOFFIT FASCIA 

AND SIDING 
6 9 0 1 W. Archer 

586-4033 

EMBASSY ROOFING 
Hot asphalt — tar & gravel - roll -
shingles. Time payments — reasonable 
estimates. Senior citizen discount. 
"Our reputation is your assurance of 
quality". Call Ray Kazlauskas at 
235-6666. 

ERN'S SHOE REPAIR 
747 S. California Ave. , Chgo. 

722-6046 
Shoe repair, shoe dyeing. Repairs on 
shoulder bags, handbags & safari 
bags. "Highest ąuality at lowest pri
ces". 

ROUTE 12 RENTAL 
1701 N. Rand Rd., Arlington Hts. — 
CL3-4404 Hmile S. E. o f Pa la t ine 
Rd. Complete selection of tools for do-
it-yourself repair, maintenance & 
landscaping with this ad $3 off on 
rentals over $15.00. 

MONT CLARE ROOFERS 
INDUSTRIAL - C0MMERCIAL 

RESIDENTIAL 
REPAIRS OR REROOFING 

CALL 637-8988 o r 
637-4611 

LEYDEN MASONRY 
Ali types of brick & 

Cement work 
Glass blocks & fireplaces 

Tuckpointing 
349-1272 

COMPLETE LANDSCAPING 
Specializing in evergreen trimming 

24 hour phone service 
J. LEPORE INC. 

10934 S. Western Ave., Chicago 
(312)881-4700 

UNIVERSAL CONSTRUCTION 
COMPANY 

Aluminum siding, soffit, fascia, 
gutters, roofing, concrete work, 
decorating stones. Complete remodel-
ing bathrooms, kitchens, basements. 
Low prices. Free estimates. Licensed 
»K - 70078. Call Paul at 745-8733. 

J . C. & S O N S 
T U C K P O I N T I N G 

Quality Work at 
Low Prices 

Free Est •& Extras 
9 2 5 ^ 9 2 9 5 

K N O T T 
CONSTRUCTION COMPANY 

Roofing of all kinds. 
Complete chimney service. 

Porch Repair. 
924-1781 or 878-3072 

AAA CONCRETE 
DRIVEWAYS - PATIOS -

SIDEWALKS 
STOOPS — GARAGE FLOORS 

HIGH QUALITY. 
REASONABLE RATES 

981-8692 

GARDENING ENTHUSIASTS 
SPECIAL 

BLACK DIRT 
AT $35 FOR 6 YDS. 

SAPLINGS AT GREATLY 
REDUCED PRICES 

981-8692 

J.N.J. TUCKPOINTING 
& BUILDING MAINTENANCE 

Chimney repairs • Window caulking 
Glass block windjpws • Brickwork 

Low reasonable estimates 
598-1106 

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiuiuiiiiiiiiiii 
NAMŲ APSITYARICYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums I _, 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa-1 
dės, skamomant po t>-os vai. vakaro. 

TeL 476-3950 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius i gazinius. 

ALBIN BANYS, Telef. 447-8806 

IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIUHIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUII 

S O P H I E B A R Č U S 
BADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
psaktadienio perduodama nuo 4 vai. 
o.p. iki 4:30 v«L p.p. per tą pačią 
MotL Šeštadieniais ir sekmadieniais 
<wo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. MAPLEVVOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

. • »-» *•»-»- m t > »-9 , 

10% — 90% — 30% pigiau mokėsit 
a i apdntud* nuo ugnies ir automo
bilio 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 y2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8651 

iiiimiiiiiiiiiiiuimimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiuiiuiuiuiii; 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, UI. 60632, tel. 927-5980 

6 KAMBARIAI. 1 % vonios. Pilnas rū
sys, šoninis įvažiavimas. Arti Mokyk
lų. 76-os ir St. Louis Ave. apylinkėje. 
Kreiptis j savininką tel. 778-5121. 

imttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiumr 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vert imai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
luitHiimiiiiHHiiHiinHHiiuuiiumimtm 

iiiiiiiiiiiiittiitiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiii 
M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iikvUtimai. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiiiiiniiiiiiimTTiiininiinmtuiinimnmii 

niwmiiiiminnn»iniiiiii!iiiniinHi!iiiii 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

.iiiiiiiiimiiiMiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiimi! 
Perskaitę "Draugą" duokite 

jį kitiems pasiskaityti. 

i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376- 1882 arba 376-5996 
iniiinniiiiHiiiiiiiiiiiHiiiuuuuuiiiuiiiii 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

fwden$ami«i 

lntw*st CompoundM) 
M | and tatč SMMMI 

see ut for 
\\0Hft. fiiumcing. 

AT OUR 10W RATB 

) % i r v o t j n i%( O " 

tiiiitiiiuiirni itiHiiiiiiiiiiiiiiunuiiiiiiiiii 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt plytelės. Glass blocks. Smkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
'""""•fff'ffF'HIHIf """"•"•HIIIHIt 

Atdaras apžiūrėjimui sekmad., liepos 
19 d., nuo 12 iki 4 valandos popiet 

6334 So# Tripp 
4 miegami, 1% vonios. Centr. oro vė
sinimas. \y% mašinos garažas. Virš 
$60,000.00. Telef. 460-6399. 

M A R Q U £ T T E P A R K E 
3-jų miegamų mūr. bungalow. Pilnas 
rūsys. Virimui pečius ir šaldytuvas. 
Gražus aptvertas kiemas su medžiais: 
slyva, obelis, kriaušė. Tik" $54,000. 
George VTasis Realtors, TeL 636-7474 

HELP WANTED — MOTERYS 

Reikalinga vyresnio a m i moteris pri
žiūrėti senesnio ami . moterį. Gyventi 
vietoje, Marąuette Parke. Atlyginimas 
pagal susitarimą. Skambint penktad. 
nuo 9 v. ryto iki 2 vai. popiet arba 
pirmad. vakare nuo 7 iki 9 valandos. 
Klauskite TOMO. Telef. 434-5685. 

D fi M E S I O 

P A R D A V I M U I 

Skubiai parduodu CORDOVOX 
akordeoną. 

3-jų dalių setas. 
Taip pat parduodu 5 akrus miško. 

Netoli Neisllsville, Wisconsin — (yra 
2 šaltiniai). 

Prašau skambinti telef. 778-5690 

Soviet Genocide in 
Lithuania 

JOSEPH PAJAUUS-JAVTS 

Leidinys, gausiai dokumentuotas ir 
iliustruotas — pradedant Mokrtovo-
Ribbentropo pakto slaptais protoko
lais. Be kito* medžiagos, knygoje ap
rašoma apie Lietuvos tragišką likimą. 

Išleido Manyland Book leidykla, kie
ti viršeliai, 246 psl. Kaina su persiun
timu $12.25. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, W5 W. 63rd St, 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 66 
et. valstijos mokesčio. 

Mutual Federal 
Savings andLoan[2 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas, Pras. Tel.: 847-7747 

I aOUIVt HM.Tue.rrl .9-4 Thur.s-e t a t . V I 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

Į S I G Y K I T E D A B A R 
^»inimmnm»inniimnninmHinHimiwiiiNiiinwiiiiiaiiiiin 
f PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS 

mnniniHiiitiHiiu^ 

Vi. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

• I l l a l i a -
- PraL Jvmm 

Naujasis Testamentas yra pradlko formato, iriitas kietais viri*. 
Hali. Vertimas padarytas graUa lietuvių kalba. Mecenato dėka laida 
parduodama prieinama kaina. 

I I A t l l l i l l 

R«idf»ncinrs if komercinr* nuosavybė* 
Apartamentai " Kondominiumai * Nuomojima* FLORIDA A „^ „ „ 

REAL 01 AnSeI* E- Kamiene 
ESTATE 

RKALTOK • • • B R O I E K • • • (IOTART 
3761 Gulf Boulevard. St. Petersbnrg Beach. Fl. 33706 

Telefonas (813)369-2448 • Vakare (813)367-2413 

"DRAUGO" 
Kaina— $8.00 

Illinois gyventojai prašomi pridėti 50 etatų mokesčiams Ir persiuntimui. 
(Kitur gyvenantieji pridėkit* 28 centus), 

visiems {atgyti NaafaJ Ta* 

D R A U f i A S 
4845 Wtst 83rd Stratf 
ChlCH»i lINMit 60621 

Gan 

— i — TTiTTiiiiinmmiiiiMannaiii imiMiiuiimH 
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PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
TAUTODAILĖS INSTITUTO 

VEIKLA 
Prieš porą metų čia susiorga

nizavęs Lietuviu Tautodailės ins
tituto skyrius, savo veiklą sėk
mingai plėsdamas, praturtina 
Philadelphijos lietuviu organiza
cinį gyvenimą. Praeitų metu ru
deni šis Tautodailės instituto 
skyrius suorganizavo tautiniu juos
tu audimo ir mezgimo kursus, ku
riais pasinaudojo įvairaus am
žiaus moterys ir mergaitės. Su
sidarė galimybė nuodugniau pa
žinti mūsų liaudies kūrybinius 
polėkius. Pasisekė Philadelphijos 
televizijos programoje pademons
truoti mūsų tautinius drabužius, 
audinius ir gintaro papuošalus, 
kas pasitarnavo lietuviškam rei
kalui, pagarsinant mūsų tautos 
kūrybą bei meną. Praeitais me
tais šis Tautodailės instituto sky
rius surengė dail. A. Tamošaičio 
kūrinių parodą ir susipažinimą 
su jo tik ką iš spaudos išėjusia 
anglų kalboje knyga apie lietuvių 
tautinius drabužius. Skyrius iš
platino šio veikalo 18 egzemp
liorių-

Skyrių globoja du iškilūs meni
ninkai: dailininkas R. Viesulas ir 
skulptorius P. Vaškys, kurie savo 
patarimais skyriui talkininkauja. 
Tarpusavio narių ir šeimų glau
desniam bendradarbiavimui sky
rius į savo veiklos planą įtrau
kė kasmetinių popiečių surengi
mą su narių susirinkimu, pasivai-
šinimu ir paskaita iš meno pasau
lio. Praeitais metais toks paben
dravimas įvyko p. Vaškių sody
boje, o šiemet, liepos mėn. 5 d., 
pas p. Viesulus. Pirmiausia įvyko 
narių susirinkimas, kurio metu 
skyriaus pirm. G. Mačiūnienė ap
žvelgė skyriaus metinę veiklą ir 
pateikė veiklos metmenis atei
nantiems metams- Metų būvyje 
nutarta surengti lietuviškų valgių 
velykini stalą, po to audinių ir 
kitokių rankdarbių parodą. Šį ru
denį bus atidalytas Philadelphi
jos lietuvių namuose kultūros 
centras, kur stiJclinė vitrina bus 
skirta ir Tautodailės instituto sky
riui. Čia tilps tautinės juostos, au
diniai, drožiniai, margučiai,gin-
taro dirbiniai ir kt. Savo pra-
nešme pirmininkė pageidavo, 
kad rudenį pas dail. Tamošaitį 
įvykstančiame metiniame Lietu
vių tautodailės instituto valdy
bos posėdyje dalyvautų ir Phila
delphijos skyriaus atstovės. Ten 
bus puiki proga susipažinti su lie
tuvių tautinių drabužių autentiš
kumu. Tuo klausimu bus paskai
ta ir per Philad. lietuvių radiją — 
"'Bendruomenės Balsą". Taip pat 
pranešė, kad skyrius padės vietos 

tautinių šokių būreliui įsigyti 
tautinius drabužius. 

Šiemet bus suorganizuoti ir 
šiaudinukų gaminimo kurseliai. 
Bus tęsiami ir tautinių juostų au
dimo kursai, jeigu atsiras pakan
kamas skaičius norinčių jais pa
sinaudoti. Tuo reikalu susidomė
jusios teskambina sk. pirm. G. 
Mačiūnienei (215) 324 -^2947. 

Dabar skyriuje yra 34 narės. 

Šiemet vartai taip pat atkelti vi-1 navos administratorės pareigų. I SuiUlV H l l l s , F l a . 
šiems, kurie laikosi Michigan, Naujas administratorius dar ne-
valstybės jaunimo stovyklos nu- paskirtas. Visus reikalus tvarko 

kun. Viktoras Dabušis. statytos tvarkos taisyklių, už ku 
rių vykdymą yra atsakinga sto
vyklos administracija. Jubilieji
niais metais norima, kad kuo 
daugiau jaunimo stovyklos bičiu
lių suvažiuotų į metinę šventę. 
Tai bus dėkingumo ženklas tiems 
kurie Dainavai djrbo ir ją išugdė. 

Metinės šventės metu pamal
dos prasidės 11 valandą. Pamal
doms ir po jų numatytai meninei 

ALR Katalikų federacija savo 
atstovu Dainavai vietoje pasitrau
kusio dr. Adolfo Damušio pasky
rė dr. Romualdą Kriaučiūną, gy
venantį Lansing, Mich., mieste. 
Jo telefonas 517 —322 —0091. 
Jis jau perėmė pareigas ir jį daž
niau matysime Dainavoje. 

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. liepos mėn. 17 d. 

Philadelphijos ir apylinkių mote- programai vieta parinkta lauke 
rys skatinamos įsijungti į šio sky-1 Jaunučiai meninėje programoje 

padainuos, pašoks tautinius šo
kius ir jų sudarytas orkestrėlis pa
gros muzikos dalykėlių. Kitoje pu
sėje ežerėlio veiks užkandinė. 
Pastogėje bus loterija. Parke gra
žiai nupjauta žolė ir gerai sutvar
kytas paplūdimis. Dainava laukia 
visų! 

TRUMPAI 

riaus veiklą. 
Po susirinkimo dail. R. Viesu

las skaitė paskaitą apie neseniai 
mirusį dail. Praną Domsaitį, pa
analizuodamas jo kūrybą. 

mr 

PAMINĖTI TREMTINIAI 
IR ŽUVUSIEJI 

Š. m. birželio 14 d. vietos kata
likų šventovėje buvo laikomos pa
maldos už žuvusius ir pavergtoje 
Lietuvoje kenčiančius tautiečius, j 
Tą intencija Šv. Mišias atnašavo 
ir pamokslą sakė klebonas kun. 
Pr. Jaraška. Mišių metu giedojo( 
V. Mamaičio vadovaujamas cho- j 

Dainavoje yra pastatyti septynii r e i i s i r j Cepukienė solo sugiedo-
kryžiai. Jų priežiūra rūpinasi Vik j ^ama dienai pritaikytą giesmę. 

MŪSŲ kolonijose 
Dainava, Mich, 
SUKAKČIAI BESIRUOŠIANT 

Dainavai 25 metai. Šiandieną 
ja gali didžiuotis jaunimo sto
vyklos kūrimo sumanytojas dr. 
Adolfas Darnusis, tos stovyklos 
planų uolūs vykdytojai, didelis 
būrys darbo talkininkų ir rėmė
jų. Dainava yra didžioji dovana 
lietuviškam jaunimui ir kartu vie
nas iš didžiausių darbų Amerikos | ^ 
lietuvių tarpe. 

Dainava visuomet populiari. 
Ją pamėgo jaunimas ir didelė da
lis visuomenės. Šimtai lankytojų 
suvažiuodavo į metines šventes. 

Dainavoje prie paplūdimio 
esanti svetainė veiks sekmadie
niais vasaros sezono metu. Bus 
galima gauti lengvų užkandžių, 
nealkoholinių gėrimų ir ledų. 

Dainavoje šiuo metu stovyklau
ja 106 jaunučiai ateitininkai. 
Stovyklos komendantas yra Juozas 
Polikaitis ir kapelionas kun. Jo
nas Staškevičius. 

Pataisoma korektūros klaida: 
moksleivių ateitininkų stovyklos 
komendantas buvo Saulius Čy-

o kapelionas kun. Petras 
Patlaba. 

Jadvyga Damušienė nuo š. m. 
liepos 1 d. yra pasitraukusi iš Dai-

DOYLE CEMENT 
CONSTRUCTION 

Foundations: Patio, Sidewalks, 
Dnveways. Garage, 

Floors, Steps 
Free Esti matės 

448-2981 

EDWARD'S HEATING & 
AIR CONDTG 

24 HOUR SERVICE 
RESIDENTIAL • COMMERCIAL 

2876 S. Archer 
247-5075 

B & D SEWER SERVICE 
878-3375 

24 Hour Complete 
Sewer Service 

Years of Experience 
Serving VVell-Satisfied Customers 

SKIP'S DECORATORS 
Gutters Cleaned, Repaired And In-
stailed. Roof Repair. Painting And 
Decorating. 

Ali Work Guaranteed. 
Call Skip At 371-8588 

ALMART ELECTRIC 
Licensed • Bonded • Insured 

Serving The Southwest 
Side Since 1947 

8541 S. Pulaski Rd. 
Free Estimates 
Call 585-1010 

TONY & SONS DECORATTNG 
E3CT./TNT. Guality work since 1960 

Texture ceiling, wallpaper. 
Senior Citizen Discount 

Free Estimate. TeL 425-0855 

toras Veselka 
Dainavos šimtininkų suvažia

vimas bus spalio 17 d. Detroito 
Kultūros centre. 

Suinteresuoti šeimų stovykla 
visas informacijas gaus pas kun. 
Viktorą Dabušį Dainavoje arba 
skambindami tel. 313 —428 — 
7433. 

Dainavos kaimynystėje, Pilėnų 
stovykloje "Švyturio" jūrų šaulių 
kuopa pastatė žuvusiems kariams 
paminklą. Liepos 5 d. ji pašven
tino kun. Kazimieras Simaitis. 
Iškilmių pamaldose giedojo Šv. 
Antano parapijos choras, vado
vaujamas muz. Stasio Sližio. Da
lyvavo daug žmonių. 

S. G-Jcas. 

Pamaldos baigtos Lietuvos him
nu. 
£llllimillllllllllllllllllllllllllll!llllllll!lU: 

I The 
Elegant Road 

A Shopping Gvide 
for tht 

Particular Woman! 
~IIHMHIIIimillllllllHIIHHIHIIIIIIIIIIIIII>r 
« « M I I 

B I I D A L S H O W R O O M 
Designer Wedding Gowns at 

20-50% SAVTNGS 
Your Dream Wedding for Less 

300 W. Gnmd Ave. — TeL 664-6770 

ART WARNER CONTRACTOR 
E X P E R T REMODELING 

Individually designed Į-oota additions 
AT.T, TYPES OE REPA1RS 

28 years exp&rience 
Call ART at 455-6911 

BECKY ROSS DRESS SHOP 
2558 W. 59th St. — TeL 776-3423 
Complete line ladies ready-to-wear 

dresses for the mother of the bride & 
Grootn. Tues., Wed., Fri., Sat. 9 to 5:30 
p.m. Mon. & Thurs. 9 to 8 p.m. 

BUDGET SEWER AND PLUMBING 
RODDING AND DRAINTNG 

Basic cbarge only $30.00 
If not open — nq eharge. 

Over twenty years experience 
Tough pj-oblema are our specialty' 

CALL — 656-8387 

LOUIS DOULAS FURS 
Custom mink coats and other furs. 
Factory prices, re-styling, clean and 
repair. Storage available. 

17 N. State SL, Suite 904 
Chieago, IL 60602 Tel. (312) 782-2293 

TORTS FURN1TURE 

Stripping and refinishing cabinets, 
woodworking. Free E s t Reasonable Į 
prices. Quality work. 

TeL 841-0919 or 841-4668 

M. ESUN1S DECORATING CO. 

Specializing in painting, paper hang-
ing also removing paint & stain from 
wdwork & refinish to natūrai beauty. 

CaU after 5 evea. 458-5574 

tiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiimmmii 
DAN THOMAS 

PAINTING & DECORATING 
Interior, Esterior, Wallpapering 

TEL. — 599-1412 
iHiiiuiuimiiiHiiiiiiiiuiiiiiiiiniiiiiiiiiin 

ALL RIGHT REMODELING 
AND ROOFTNG 

Ali types of roofing. Dry wall and 
taping. Carpentry work. 

CALL — 784-5085 

A. a. A. Vilainis-Sidlauskas (aprašy
mą žiūrėk "Draugo" liepos 13 d.). 

A B C STEAM P R O C E S S 
C A R P E T & F U R N I T U R E 

CLEANING 
Extra powerful. Truck mounted unit. 
Quality work — Reasonable prices. 
Save $$ — Do it right the first time. 

599-0404 . 

A. AD COCK & S O N S 
T U C K P O I N T I N G 

CAULKING - CHIMNEYS 
SHINGLE & HOT ROOFING 

FREE ESTIMATES 
LOW PRICES 

424-6593 

Q U A L I T Y C O N S T R U C T I O N 
"Workn»anship to satisfy the most 
d e m a n d i n g cus tomer" . Cus tom 
c a r p e n t r y work. Remodel ing — 
Aluminum Siding. Roofing — Porches. 
Free reasonable estimates. 

643-7738 . 

BATHTUB R E F I N I S H I N G 
Thermal — Chemical fusion method. 
Tub, tile & sink. Ali colors custom 
blended. Written guarantee. 

A l c h e m a t e d P o r c e l a i n 
Ref in ish ing . 

312-286-1950 . 

M i r t i e s M e t i n e s 
Jau dveji metai, kai liepos 19 d., 1979 m. baigė ne

lengvą kelionę šioje ašarų pakalnėje iškeliaudamas am
žinybėn patriotas, žemaitis 

A. + A. 
PRANAS O D I N A S 

Minint šią liūdną sukaktį, šv. Mišios už velionį bus 
atnašautos Tėvų Jėzuitų koplyčioj, Chicagoj liepos 20-21 
d. 7:30 vai. ryto; ir Omaha, Nebraska liepos 19 d. 

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįsta
mus prisiminti a. a. Praną Odiną savo maldose. 

Tu išėjai, bet mes Tavęs niekad nepamiršime. 
Liūdintys Žmona Akvūvna Odbnienė, vaikai vr anūkai. 

IZABELE PEMKIENE 
Gyveno Chieago, Illinois, Marouette Parko apylinkėje. 
Po sunkios ligos mirė liepos 15 d., 1981 m,, 5:15 vai. ryto, su

laukus 81 m. amžiaus. 
GimS Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Kazys su seimą, dukterys 

Aldona Underiene ir Regina Ostrauskienė su šeimomis, 11 anūkų, 
3 proanūkai, Lietuvoje sesuo, kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas penktadienį nuo 4 valandos iki 10 valandos 
vakaro Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71st Street. 

Laidotuves įvyks šeštadienį, liepos 18 dieną. B koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų, bus nuly
dėta į §v. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių di rekt Donald A Petkus — Telef. 476-2345. 

Mylimai žmonai ir mamytei 

A. f A. JOANAI KRISTAPONIENEI 
(Bazeviaūtei) 

netikėtai baigus žemiSkąjį gyvenimą, josios vyrą 
EDUARDĄ—buv. general. štabo majorą—ir sūnų 
VYTENĮ su šeima skausmo prislėgtus nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime. 

A. f A. BALYS VOSYLIUS 
Gyveno Chieago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė liepos 13 A, 1981 m , sulaukęs 65 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Vilniuje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime švogeris Mykolas Židonis, sesers 

dukros Genovaitė Vebrienė su vyru Juozu ir dukra Vaiva su vyru 
Džimiu Gustu a r jų sūnus Aras, pusseserė Adelė Lašantienė, ir kiti 
giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė Skautų S-gai, L ie t 2urnalistų S-gai ir kitoms organi
zacijoms. 

Kūnas bus pašarvotas penktad., Petkaus Marąuette koplyčioje, 
2533 W. 71 St. Atsisveikinimas bus penktad. 7:30 v. vak. koplyčioje. 
Laidotuvės įvyks šeštad., liep. 18 d. B koplyčios 10:15 vai. ryto bus 
atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingps pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
j Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

Nuliūdę: GIMINĖS. 

Laid. direkt. Donald A. Petkus — Telef. 476-2345. 

Pusbrolis JURGIS ir BARBARA DUMBRIAI 
sūnūs RIMANTAS, GEDIMINAS, ROBERTAS 
ir marčios DAINA, RENEE, SUZANA 

Vicepirmininkui 
A . f A 

A L E K S U I P A T A C K U I 
staiga mirus, nuliūdusią žmona Elena, pa
vergtoje Lietuvoje brolį Jonę ir seserį Bro
ne, gimines, draugus ir pažįstamus nuošir-
dziai užjaučia 

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ ORGANIZACIJA 

Brangiai motinai 

A . f A. 
IZABELEI PEMKIENEI mirus, 

mūsų mielą choristę ALDONĄ UNDERIENE ir jos 
ARTTMTJOSIUS nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liū
dime. 

SVC. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO 
PARAPIJOS CHORAS 

-v* 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i forn ia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-3852 

4^05-07 Sou th H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-174 1-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

John G. Evans, J r. — Stanley P. Evans 

P E T K U S 
M A R Q U E T T E FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c . i g o 
14 10 So . 5 0 t h A v . , C i c e r o 

T e l . 4 7 f - 2 3 4 5 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. liepos mėn. 17 d. 

x Vladas Vaišvila, mokėda
mas kito asmens "Draugo" pre
numeratą, pridėjo dar 10 dol. 
auką lietuviškai spaudai stiprin
ti. Nuoširdžiai dėkojame. 

x Kazys Tau tkus iš Melrose 
Park, BĮ., ka r tu su ' 'Draugo" 
prenumerata a ts iuntė 8 dol. au-

X "National Oathoiic Regis- Į kų. Nuoširdžiai dėkojame. 
ter", plačiai skaitomas savait-1 x ^ K ^ ^ % ^ L a w n > 

rastis, liepos 19 d. laidoje iš- į m g . ^ ^ ^ UJ>n;Qgo^ m e t i -
spausdino ilgą straipsni "Soviete I p r e n u m e r a t ą , pridėjo dar 25 
in Lithuania". parašytą R. Bru-
ce McColm, specialaus reporte-; 
rio. Straipsnis pradedamas 1 
psl. ir užima daugiau kaip du į 
trečdalius paskutinio puslapio. 
Straipsnyje duodama istorija 

dol. aukų lietuviškai spaudai 
stiprinti. Nuoširdžiai dėkojame 
ir skelbiame garbės prenumera
torium. 

x LJS Chicagos skyrius ragi-

CHICAGOS ŽINIOS 
PRIMINIMAS 

VAIRUOTOJAMS 

Chicagoje gyvenantiems vai
ruotojams primenama, kad iki 
liepos 31 d. reikia įsigyti Chica
gos miesto lipinukus automobi-

SUAUGĘ DVYNUKAI 

Vaikų ligoninėje Chicagoje nu
spręsta, kad Siamo dvynukai, 
prieš mėnesį gimę Danville šei
moje, negali būti operacijos ke
liu perskirti — jų kraujo indai 
ir nervai taip suaugę, kad per-liams. Lipinukai gaunami mies

to rotušės 107 kambaryje nuo I skyrimo operacija abiems reikš 
S vai. ryto iki 4 vai. p . p. bei j tų mirtį. 

iki dabartinės okupacijos, pla-: na jaunimą dalyvauti su tauti-
čiai duodama žinių apie perse-1 niais rūbais Paverg tų tautų sa-
kiojimus ir bausmes, supažindi
na amerikiečius, ypač katalikus. 
su paskutiniu Europos rytuose 
esančiu katalikišku kraštu. 

x A. a. Balys Vosylius, žur
nalistas, skautų veikėjas, ilgai 
gyvenęs Chicagoje, staigiai mirė. 
Pašarvotas Petkaus Marąuette 
laidojimo koplyčioje penktadie
nį. Taip pat ir atsisveikinimas 
bus penktadienį, liepos 17 d., 
7:30 vai. vak. Buvo gimęs 1915 
m. rugpiūčio 22 d., bet kurį lai
ką negalavo. Skautai prašomi 
atsisveikinime dalyvauti unifor
muoti. 

vaitės demonstracijose 
tadienį. Uepos 18 d., 
centre. 

šį šeš-
miesto 

x B. Mickus Iš Michigan 
City. Ind.. mokėdamas "Draugo" 
metinę prenumeratą, pridėjo 10 
dol. aukt; lietuviškai spaudai pa
laikyti. Už auką nuoširdžiai dė
kojame. 

x Cardiss Collins, JAV Kon
greso atstovė iš Illinojaus, liepos 
9 d. pasiuntė Brežnevui laišką, 
protestuodama dėl Vytauto 
Skuodžio kalinimo ir nežmoniš
ko traktavimo. Laiške ji prime-

Onos Mikulskienės kanklių muzikos studijos darbo metų užbaigimas. Jaunos kanklininkės laukia eilės skarr.binti. 
9 k.: H. Macevičiūtė, K. Mataitė, N. Gelažytė, R. Bublytė ir I. Šilgalytė. Nuotr. V. Bacevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PAVERGTŲ TAUTŲ 
DEMONSTRACIJA 

Chicagos miesto centre, Daley 
Plaza, šeštadienį, liepos 18 d. 
12 vai. vyks pavergtų tautų de
monstracija. Invokaciją sukal
bės kun. J. Savukynas. Atida-

leidinių apie Lietuvos praeitį, i Toliau sekė "fioatas" — pa-
apie Švėkšnos miestą ir Zanavy- \ radinis vežimas, kurį parūpino 
kus. | trečios kartos lietuvis Jim Tho-

Kun. Aug. Steigvilas palinkė
jo ir toliau nenuleisti rankų, 
tęsti šią gražią tradiciją: rašyti 
istoriją su lietuviškom spalvom 
ir krikščionišku akcentu, kad 

romąją kalbą pasakys Pavergtų | liktų dvasinis paminklas atei-
tautų komiteto pirm. dr. I. Berg-1 nančioms kartoms, 
manis. Bus sugiedotas JAV him- j Elena Juciūtė nuoširdžiai pa
nas, grojant Chicagos muzikų: dėkojo už tokį šiltą priėmimą 

mas ir Kęstutis Palukaitis. Di
delėm raidėm užrašyta "Litua-
nia", o ant viršaus "Vyčio" 
tautinių šokių grupės jaunimas: 
[jie Kidaitytė, Felicija Banytė, 
Rita Noreikaitė, Jonas Grigola, 
Povilas Krutulis ir Algirdas Pa

vietinėse valiutos biržose ("cur-
rency exchanges") ir finansinė
se institucijose. 

PENSININKŲ NAMAI 

Patarnauja pensininkams ir 
invalidams specialūs namai, 6117 
So. Kedzie, Chicagoje. č i a šešta
dieniais ir sekmadieniais duoda
mi pietus už 75 et., t ik reikia 
užsiregistruoti pirmadienį. Bū
na pamokos, kaip dekoruoti na
mus, kaip prižiūrėti automobi
lius, galima lošti biliardą, yra 
skaitykla ir biblioteka. 

I ŽDARYTI PAPLŪDIMIAI 

VIETNAMIEČIO TRAGEDIJA 

Traukiantis amerikiečiams iš 
Vietnamo, buvo išgabentas ir 11 
m. berniukas Thien Van Nguyen. 
Jis buvo Amerikoje globojamas, 
mokomas, baigęs aukšt. mo
kyklą, planavo Wisconsin uni
versitete studijuoti kompiuterių 
mokslą. Jis dirbo, taupė pini
gus, norėjo atsigabenti į JAV 
daugiau savo šeimos narių. Su
taupęs vienai kelionei lėktuvu, 
planavo ben: pats aplankyti sa
vuosius. Nelaimei, šeštadienį 
Schaumburgo priemiesty, kur 
jis gyveno jį globojusioj šeimoj, 

Po didelių lietų, kurių metu \ kilus ginčui, jis buvo mirtinai 
daug nešvarumų buvo sunešta į. nudurtas. Apkaltintas J. G. Ko-
ežerą, Chicagos paplūdimiai pir- lakov/ski, 17 m. 
madienį, liepos 13 d., buvo už-

X Ateitininkų namų geguži
nės, vykstančios rugpiūčio 16 
d., sekmadienį, reikalu pasita-

federacijos orkestrui. Bus per
skaityti pavergtų tautų klausi
mu atsišaukimai: JAV prezi
dento, Illinois atstovų rūmų, 

gubernatoriaus, Chica
gos merės. Orkestrui pagrojus 

na Brežnevui, kad Skuodis yra 
JAV pilietis ir reikalauja, kad jllinois 
jis tuojau būtų paleistas. Lie
tuviai turėtų jai rašyti paramos ^ ^ 3 * ą melodiją, pagrindinę 

rimas buvo antradieni, liepos 14 ; i r p adėkos laiškus. Adresas: k ~ — k - Į ^ . L . D. Lind-
d. Jam vadovavo gegužinės Congresswoman Cardiss C o l l i n s . s t r o m Trumnu žodžiu į susi-
darbų koordinatorė Milda Tarnu- ; 230 Sauth Dearborn, Chicago, r i n k u s i u s p a v e r g t ų tautų atsto-
lionienė. TTĮ 60604 •, • 1 ** 

m. w w t . 1 v u a kreipsis kongresmanai E. 
x Sveika kelionė — 588 Al- :

 x Norintiems vykti j H Lie- i Derwinski, Fr. Annunzio, H. J. 
vudo radijo paskaita šį šeštadie- tuvių kultūros seminarą anglų | Hyde. Illinois atstovų rūmų na-
nį, 8:45 vai. ryto Sofijos Bar-; kalba (rugpjūčio 2-9 d.) arba į r ė J. Baar-Topinka. Taip pat 
kuvienės radijo šeimos valandos! v i l i Lituanistikos seminarą kalbą pasakys specialiai į Chi-

ir vaišes. Atsisveikinant A. Rū
gytė apdovanojo Argentinos mi-
sijonierių kun. Aug. Steigvilą 
vertingais istoriniais leidiniais. 

Tenka pasidžiaugti, kad yra 
pasiaukojusių žmonių, kurie ne
nuilstamai dirba mūsų tautos 
garbingai praeičiai prikelti, pa
likdami dvasinį, negendantį pa
minklą : lietuviškos istorijos 
knygas. švėkšniškis 

LIETUVIAI PARADE 

lukaitis. Paradinį vežimą vilko daryti. 
Algio Jasaičio vairuojamas | 
sunkvežimis. 

Lietuvių eisenos dalyviai visi j 
buvo tautiniais drabužiais. Žiū-

SUGAVO PAGROBĖJUS 

Du žmonės — J. Bayles. 28 
m., ir Vern Mickels. 25 m. — 

rovai. sustoję Michigano gatvės Į b u v o pagrobti iš vieno Chica-

MAŽIAU K E L E m Ų 

Chicagos autobusuose ir mie
sto traukinėliuose, pakėlus važ
mą, keleivių sumažėjo 22%. 

PLĖS McCORMICK RCMUS 

metu. 

x "Elta, BulJetm Lithnanien' 
— prancūziškai leidžiamas infor. 
macinis biuletenis, liepos mene 
sio numeris, pasiekė mūsų re-

Birželio 27 d. Chicagos miesto 
centre vyko pirmasis Etninių 

cagą atvykęs VI. Šakalys. į grupių, Naujojo pasaulio Patr i-
Demonstracija bus užbaigta \ ^ o t i n ė s dienos paradas, 

kun. J. Savukyno malda ir dr. j Mieeto pareigūnų kviesti, lie-
L. Bergmanio žodžiu. Lietuviai i t u v i U eiseną suorganizavo ir ve-
kviečiami gausiai dalyvauti, pa
rodant mūsų laisvės viltis ir 

(rugpjūčio 9-23 d.) Ohio valsti
joje dar y ra daug vietų. Pra
šoma kreiptis į rengėjus: PLJS 
Ryšių centras. Seminarų komi
sija, 3620 S. Claremont, Chica-

dakciją. Biuletenyje duodama I ?°< n L 6 0 6 3 6 -
"Katalikų komiteto tikintiesiems y Lietuvių golfo dieną ruošia ; reiškiant protestą okupantui. 
ginti" pranešimų svarbiosios, Illinois Lietuvių prekybos rū-j 
žinios ir informacija iš pogrin- !

 m a i . Išvyka vyks trečiadienį,! PAGERBTI DU SVEČIAI 
džio spaudos, čia faktais apie rugpjūčio 12 d. Palos Country j P a n e l ė j y ^ Rūgytė, kar-

ri31-a j p t v ė ir Southwest | t u s u b ū r e i į u lietuvių istorikų ir 
Švėkšnos dr-jos žmonių savo 

teismus ir bausmes, apie perse- Club 
kiojimus ir terorizavimą moki- Highway). Kaina su vakariene j 
nių ir mokytojų žinios pateikia-1 _ 28 dol. Dėl informacijos į 
mos su vietovių, vardų ir datų I skambinti: 596-3510. 
nurodymais. Biuletenio atrink-

dė Aldona ir Kęstutis Palukai-

abiejose pusėse, lietuvius pasiti
ko su plojimais bei foto apara
tais. 

Didelė pagarba lietuvių eise
nos organizatoriams ir daly
viams, įspūdinga ir spalvinga 
Uetuvių grupė gražiai atstovavo 
mūsų pavergtai Tėvynei Lietu
vai ir Chicagoje gyvenantiems 
lietuviams. A. M 

SĄSKAITYBOS 
ABSOLVENTAI 

Šešias savaites Jaunimo cen
tre vyko sąskaitybos kursai. 
Kursų vedėja Aldona Palukai-
tienė yra gerai šiam darbui pa-

Planuojama praplėsti Chica
gos McCormick parodų rūmus, 

20 METŲ UŽ MUŠIMĄ 

gos viešbučio ir nuvežti į pietinę 
j Floridą, kur jie buvo surišti, 
i mušami ir laikomi t r is savaites, pastatant gal net naują suva-
I kol jiems pavyko pasprukti iš žiavimų salę ir sporto stadioną. 
I vieno Miami apartamento, kur 
Į jie buvo laikomi. Areštuoti kal
tininkai S. Lombardo, 31 m., ir į Sheila Thompkins, 24 m., nu-
St. Neil, 41 m. I teista kalėti 20 m. Ji savo du

krelę, 5 metų, taip primušė už 
kišimą rankos prie karštos kros-

Plaukiojimo baseino, esančio j nies, kad mergaitė nuo to mirė. 
Franklin Parke, sa rgas atėjęs Ta moteris jau dukart prieš tai 
rado plūduriuojantį lavoną Jerry \ buvo perspėta už žiaurumą su 
Wright, 25 m., kuris, atrodo, atė- vaikais, 
jo maudytis, kai baseinas šeš-. 
tadienio vakare jau buvo užda
rytas. 

PRIGftRft 

čiai. Priekyje su vėliavomis siruošusi ir turi daugelio metų! PABĖGĖS PAS AMINĄ 

ta medžiagr. gerai sutvarkyta 
ir lengvai gali būti panaudoja
ma prancūzų spaudos. "Eltos" 
biuletenį redaguoja Birutė Vens-
kuvienė. 

x Juozas Bričkas rašo, kad 
tolimąjį Boring, Oregon "Drau
gas" pasiekia pundais — po ke
liolika numerių iš kar to . Nežiū
rint to, atsiuntė 25 dol. auką. 

I Garbės prenumeratoriui J. Brič-
X Pensininkų sveikatos vasa- j kui labai dėkojame. 

riniai reikalai Sodybos pažmo-1 _ . __ ___, . . . 
. . ,. . „ , ; x šiais metais Ralfo eeeuzme 

nyje si sekmadieni nuc 2 vai. \, , . . . . . * ° 
p. p. Kultūrinė programa, už- b u s k l e k P ^ i n u t a nes sve-
kandis. Visi laukiami. c i a m s n e r e i k , e s ^ k o t l m e d e U o 

po kuriuo galima būtų nuo sau-
X J. Arlauskas, mokėdamas lės kaitros pasislėpti, o vėsina-

"Draugo" metinę prenumeratą, moję pastogėje galės ramiai sė-
pridėjo dar 10 dol. aukų spau- dėti ar vaikščioti ir naudotis pa
dai palaikyti. Labai ačiū. teiktomis gėrybėmis. Gegužinė I šveicarų ornitologinių 

namuose Chicagoje, liepos 13 d. 
suruošė jaukią vakarienę rašy
tojai Elenai Juciūtei iš Bostono 
ir kun. Aug. Steigvilui, MIC, iš 
Buenos Aires, Argentinos. 

Per vakarienę svečius pasvei
kino namų šeimininkė A. Rugy- reckienė. Irena 
tė, pristatydama atliktus Lietu- Marija Radienė, 

ėjo Juozas Bagdžius, Viktoras 
Kozica, Grasilija Meiluvienė, Ma
rija Radzevičienė, o tarp vėliavų 
pati mažiausia eisenos dalyvė 
Verutė Ra?ko. Už vėliavų jau
nutės sesutės Diana ir Dana 
Mikulskytės, išdidžiai laikė po 
mažą trispalvę. Toliau — gra
ži, didelė. įspūdinga, eiseną puo
šianti trispalvė, kurią nešė: 
Aldona Kačinskienė, Kunigunda 
Končienė, Bronė Mikulskienė, 
Birutė Naureckaitė, Onutė Nau-

Petrauskienė, 
Delfiną Tri-

vių istorikų draugijos darbus, I čienė, Vanda Urbonienė 
išleidžiant visą eilę istorinių Aleksandra Vaičiulienė. 

i r 

praktiką. J i sumaniai aiškino I 
ir praktiškai supažindino norin-' 
5ius šioje srityje gauti darbą! 
su sąskaitybos mokslu. 

BRANGS TELEFONAS 
Illinois Bell telefono kompani

ja padavė Illinois prekybos ko
misijai prašymą, kad leistų pa
kelti kainas 13.7 proc. Čia įeitų 
mėnesinis telefono mokestis, te
lefono įjungimas. Viešais tele-

Chicagos gydytojas dr. J. 
Marshall Branion, nuteistas ka
lėti už žmonos nužudymą, yra I fonais paskambinimai kamuotų 

Kursus baigė Nijolė Balzarie-' P a b e ges . Išaiškėjo, kad jis sep- ; 25 centus. 
nė. Emilija Kielienė, Kathy Jo-1 t v T i e r i u s metus slapstėsi pas ; 

nikienė, Pat Masterson. Lilė Ju-! u ? a n d o s diktatorių Aminą, da-
zėnienė, Jurgis Bajahs, Jonas ! b a r s ^P^os i kitur. Jo ieško 
Levickas ir Pranutė Masilionie- \ tarptautinė policija. 
nė. Paskutinę kursų dieną visi 
susirinkę Jaunimo centre atsi
sveikino, o "diplomų" aplaisty
ti nuvyko į Kyros restoraną. 

Linkime Aldonai dažniau su
ruošti tokius kursus ir savo 
žiniomis pasidalinti su kitais. 

Kursantas 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Liepos 17 d. 
1899 m. gimė aktorius James 

IŠ ARTI IR TOLI 

PASAMDĖ ŽUDIKĄ 

ŠVEICARIJOJE 
— "Voegel der Heunat' 

OLANDIJOJ 

— Lf idschendame birželio 14 
d. buvo įsteigta Olandijos I i e -

draugijų 
x A a. Genriko ir Flenos įvy^3 hepos 26 d. (sekmadienį) j sąjungos leidinio birželio nume-

Songinų* ketverių ir trejų metų 1 2 v a l ' J a r a n i m o centro patalpo- j ryje išspausdintas ilgas straips- tuvių Bendruomenė. Suvažiavę 
mirties sukakti minint, šv Mi-; pose "" a i k š t e l ė J e 2345 Westj nis apie "Žuvinto" draustinį Lie-1 lietuviai iš Amsterdamo, Roter-

^' ,: A"k"'i'"" '" ' ^ " - ^* <~-\.;„„..,...;,. -o.._ t-._i.i-. •,, ;~ Straipsnyje supažindi 
pose ir aikštelėje 2345 West I ms apie 

, i o s b : : , ^ , . : ą ; i v „ . s -.>T05J 56th S t . Chicagoje. Bus turtin-! tuvoje. Straipsnyje supažindi-1 damo, Hagos ir kitų Olandijos 
19 d. 10 vai rvto Tėvų Marijo-{ ? a s b a r a s s u a t ? a i v a troškuliui narna su šio .gamtos apsaugos \ vietovių Išrinko Romą Sinių pir-
nv koplvčioie Draugus ir pa- "u™3-1^1^- Barui vadovaus ii- ; rezervato įkūrėjų Tadu Ivanaus- ; mininku. Suvažiavime ta ip pat 

prisiminti ? a m e t i s Balfo darbuotojas K. ; ku, Žuvinto ežero atsiradimo is- buvo svečių iš kaimyninės Bel-
Rožanskas su talkininkais. Vi-', torija ir būdingomis savybėmis, gijos, 
suomenė maloniai kviečiama ge- Rašoma, kad rezervate yra apie -
gūžinėje dalyvauti. Jūsų ats i-! 20 ančių rūšių, gulbių nebylių, 
lankymas nušluostys gailią aša-1 apie 250 paukščių rūšių, k. a. 
rą ne vienam vargan pateku- juodasis gandras, gervės, saka-
siam broliui ir sesei. lai keleiviai, jūrų ereliai, bau

bliai, didžioji kuolinga. 
skruoste žuvėdra ir k t 

žįstamus prašome 
juos savo maldose. 

Duktė ir seimą 
(pr.) . 

I 
x Malonios atostogos laive 

— Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė ir Jaunimo sąjunga kvie
čia visus kelionėn laivu po Ka
ribų jūrų salas — 1981 m. 
gruodžio mėn. 5 d. Informacija 
ir registracija pas American 
Travel Service Buream, 9727 S. 
Western Avenue, Chicago, EL 
60643, t d . (312) 238-9787. 

fsk.). j 
X Pietinėje Chicagos dalyje 

reikalinga moteris namų valymo 
darbui. Skambint 4763319. 

fsk.). 

x Bridgnporto rwrt»n_wrl rei
kalinga virėja fkalbanti lietu-
viikai ar angliškai). Skambinti 
Gražinai tetef. S26-276L fsk.) 

PRANCŪZIJOJ 

(pr.). 

• I 
Lietuvių operoje pagerbiami visi. kurie Joje išbuvo 10 metu T5 kaires op. 
sekr. Valerija 2adeikienė ir pirm. Vytautas Radžius, kurie jteikė dovanas: 
Romualdui Sakalui. Birutei Naureckaitei ir Cathy Kogut, išdainavusiems 
10 m., ir kun. J, Prunskiui, rąžiusiam apie operos veiklą. 

N'uotr, Vyt Jasinevičiaus 

— Poetė VrtaMja Bogutaitė iš 
JAV, Eduardas Cinzas iš Belgi-

balta- j jos, Irena Naudžiūnaitė-Joerg iš 
Austrijos ir Eglė Juodvalkė iš 
Vokietijos skaitys savo kūrybą 
Europos Lietuvių studijų savai
tėje rugpiūčio 8 d. 

— Europos Lietuviška studijų 
savaitės metu prie Paryžiaus 
bus t rys parodos. Rima Puniš-
kaitė organizuoja Prancūzijos 
lietuvių menininkų — Bonitės, 
Prano Gailiaus, Vytauto Kasiu
lio, Zibunto Mikšio ir Antano 
Mončio — meno darbų parodą. 
U Petro KHmo rinkinių bus iš
statyti Lietuvos žemėlapiai ir 
graviūros. Kęstutis Ivinskis ren
gia nuotraukų parodą — "27-toji 
Lietuvių studijų savaitė Austri
joje 1380 metais". 

URUGVAJUJ 

— Ednardas Lapaitis yra pa
sižymėjęs Urugvajaus skulpto
rius. Jo viena skulptūra, sto
vinti Entrevero aikštėje, Mon-
tevideo mieste, buvo įamžinta 
pašto ženkle. Ženklas — dviejų 
pezų vertės. E Lapaitis yra 
kelis kartus laimėjęs pirmąsias 
premijas. 

— Radio valandėlė. Urugv. i 
L. K. Dr-jos radijo programa , 
'Panoramas de la tierra del 

Ambar" (Gintaro žemės vaiz-1 
dai) — jau keliolika metų tran-
sliuojama vietine kalba per Ra- j 
dio America (CX 46), kiekvieną | 
šeštadienį. Tačiau ši valandėlėj 
turi finansinių sunkumų, o val
dyba neturi lėšų jai išlaikyti. 
Buvo galvota net ją sustabdyti. 
Tačiau tą šoko gelbėti keli en
tuziastai draugijos garbės na
riai: Pr. Stanevičius, Jul. Ja-
zauskas ir kiti ir pasiūlė prak
tišką išvadą, kad kiekvieną šeš
tadienį būtų kitas garbės leidš-
jas. Ir patys stojo kaip pirmieji 
į jų eilę. Jų sumanymas turėjo 
laimingą išdavą — nuo pr. m. 
gruodžio mėn. iki 6. m, kovo 
mėn. kiekvieno šeštadienio pro
grama turėjo savo garbės laidė-
ją. Garbės leidėjų eilėje atsi
rado žmonių ir iš Argentinos, 
Brazilijos, S. Amerikos 

VfcL KILS MOKESČIAI 

Numatoma, kad finansinių 1 
sunkumų spaudžiamas Chicagos 1 
miestas turės pakelti mokesčius' Cagney. 
už nuosavybes. 1936 m. generalos Francisco 

, Franco pasipriešino Ispanijos 
! vyriausybei, tuo pradėdamas 

Areštuota Hanover Parko ' Ispanijos pilietinį karą. 
moteris K. Specht, 60 m., kuri! 1945 m. JAV, Sov. Sąjungos ir 
pasamdė policininką J. Ipolito, Didž. Britanijos vadovai susirin-
39 m., kad nužudytų jos sugy- ko Potsdamo konferencijon. 
ventinį Ralph Gordon, kurio i 1975 m. erdvėse susitiko JAV 
4 m. dukterį ji norėjo paimti au- į "Appolo" astronautai ir Sov. Są-
ginti ir kurio apdraudą — jungos "Soyuzo" kosmonautai. 
40,000 dol. j i norėjo gauti. Ta- I 1980 m. Zenko Suzuki paskir
čiau išaiškėjo nusikaltimas ir j tas Japonijos ministru pirmi-
apdrauda jai nebuvo išmokėta. Į ninku. 

T 
A N A T O L I J U S K A I R Y S 

PO DAMOKLO KARDU n DALIS 
Naujas romanas, išleido LIETUVIŲ SAULIŲ SA-GA 

TREMTYJE, I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs 
pirmuosius 3 pokario metus. Viršelį su aplanku piešė 
dail. P. Aleksa, 303 pusi., kaina su persiuntimu $8.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 West 6Srd Street 

Chicago, m. 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 40 e t valstijos mokesčių. 

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

J. & J. PHARMACY 
>MM«l.vMn*^tmoortuo1lkv«p^al.gydomosio»«k-U. 

Valiuojamo* Mdaa. ramantal Ir M, pirkti ar nuomoti; 
Namokamal «4>akuo)ama 1 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

http://t-._i.i-

