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KINIJA TARSIS SU VIETNAMU 
Kinai daugiausia bijo sovietų įtakos Vietname 

Hong Kongas. — Komunisti
nė Kinija ir komunistinis Vietna
mas susitarė susitikti rugpiūčio 8 
d. ir bandyti išspręsti abi vals
tybes skiriančius nesusipratimus. 
Šiuose pasitarimuose delegaci
joms vadovaus abiejų kraštų už
sienio reikalų viceministeriai. 

Buvusius sąjungininkus ir 
draugus skiria trys pagrindiniai 
klausimai: Vietnamo karas su 
Kambodija, kurią palaiko kinai, 
Vietnamo bičiuli avimasis su So
vietų Rusija, kurios įtakos Piet
ryčių Azijoj labai bijo Kinija ir 
trečias klausimas - Vietnamo ki
niečių repatriacija į Kiniją. 

Vietnamo - Kambodijos siena 
vėl tapo smarkių kovų vieta. Pir
madienį Vietnamo aviacija pir
mą kartą po gruodžio meru dide
lėmis bangomis puolė Kambodi
jos karines stovyklas ir bazes. 
Puolimai siekė 35 mylios nuoto
lį nuo sienos. 

Nesutarimų priežastis 
Kinija apkaltino Vietnamą, 

kad šis persekioja savo kinų ma
žumą. Vietname gyveno apie 
160,000 kinų, kurie daugiausia 
vertėsi amatais ir prekyba. Viet
namiečiai aiškinasi, kad kinų biz-

'nieriai nebuvo kitaip traktuoja
mi, kaip ir vietnamiečiai. Revoliu 
cinės reformos lygiai palietusios 
visus gyventojus, nežiūrint, ko-V 
kios jie būtų tautybės. Kinija vis 
vien kaltino vaudžią, nutraukė 
jai teiktą paramą ir uždarė Viet
namo konsulatus keliuose Kini
jos miestuose. 

Stebėtojų manymu, svarbiau
sia nesutarimų priežastis yra Viet 

namo draugystė su Maskva, ku
rią Kinija įtaria siekiant "hege
monijos" šioje pasaulio dalyje. 
Kinija bijo apsupimo, kuris ga
lėtų atsirasti, jei Vietnamas per
leistų Sovietų Rusijai buvusias a-
merikiečių bazes: Danangą ir 
Cam Ranh įlanką. Šie gerai į-
rengti uostai galėtų būti labai 
naudingi sovietų Ramiojo vande
nyno laivynui. 

Bijo karo 

Liepos 24 d. Malaizijoje įvyko 
neutraliųjų Pietryčių Azijos vals
tybių pasitarimai. Vietnamo už
sienio reikalų viceministeris 
Phan Hien pranešė kaimy
ninėms valstybėms: Indonezijai, 
Malaizijai, Tailandijai, Singapu-
rui ir Filipinams, kad Vietnamas 
pasiryžęs bendradarbiauti su vi
somis valstybėmis, kad Pietryčių 
Azija taptų taikos ir pastovumo 
zona. Jo žodžiai buvo priimti su 
džiaugsmu visų nekomunistinių 
valstybių, nes jos bijo, kad Kam
bodijos, kurią remia Kinija ir 
Vietnamo, remiamo Maskvos, ka
ras gali išsiplėsti po visą zoną. 
Nekomunistinės valstybės bando 
išlaikyti griežtą neutralumą, kad 
Pietryčių Azijoje neįsigalėtų nė 
vienas komunistinis milžinas. 

Jungtuves, ekonomika 
ir politika 

Atėnai. — Graikijos spauda 
daug rašo apie milijonierės mer
ginos Onassis vedybas su sovietų 
prekybos laivyno valdininku Ser
gejum Kauzovu. Pranešama, kad 
liepos 25 d. iš Maskvos sugrįžo 
Constantine Gratsos, vienas svar
biausių Onassis laivų bendrovės 
darbuotojų. Jam nepavykę atkal
bėti Christinos nuo vedybų su ru
su. 

Politiniai ir finansiniai analis
tai svarsto, kas gali įvykti su O-
nassis prekybos laivynu, kuris 
plaukioja su graikų, Panamos, Li 
'berijos, Kipro ir kitomis vėliavo
mis. Jei Graikija būtų priimta, 
kaip ji siekią į Bendrąją Europon 
rinką, graikų valdomas prekinis 
laivynas sudarytų tos rinkos lai
vyno 70 proc. Jei tačiau Christi
nos vedybos atneštų Onassio lai
vyno sujungimą su sovietų preki
niu laivynu, padėtis būtų visai 
kita. Jau ir dabar sovietų laivynas 
tapo sunkiai nugalimu Norvegi
jos, Graikijo"., Amerikos ir kitų 
prekinių laivynų konkurentu, 
nes jis vežioja prekes pigiau. 

Graikų spauda svarsto, o kas 
atsitiktų, jei Christina perleistų 
savo tėvo privačią Scorpios sala 
ru :ams. Tuo atveju Graikijos sau 
gumui atsirastų pavojus. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 3 d.: Nikodemas, 
Marana. Manigirdas. Lengvė. 

Rugpiūčio 4 d.: Jonas Vian. 
Perpetua, Gerimantas, Nemune. 

Saulė teka 5:46 vai., leidžiasi 
8:06 vai. 

ORAS 

Chicagoje ir apylinkėse tem
peratūra žemiau 80 1. Galimas 
lietus. Penktadienį šilčiau. 

Vietnamo gyventoja:. 

Bombų sprogimai Gali pakarti 
du palestiniečius Buenos Aires. — Antradienį 

Argentinos sostinėje sprogo bom
ba admirolo Armando Lambru- j Nicosia. — Kipro Aukščiausias 
schini bute. Admirolas nenuken- : teismas atmetė apeliacijos pra 
tėjo, tačiau žuvo jo 15 m. duktė! š>'mi* d v i e J u palestiniečių teroris 
ir keli kaimynai. Admirolas ne-i tų, kurie nuteisti pakarti už Egip 
užilgo turi perimti Argentinos 
karo laivyno vadovybę ir įtaria
ma, kad jį nužudyti bandė ko
munistai. 

Kita bomba sprogo Londone, 

Vis dar kritikuoja 
Youngę 

New Yorkas. — Amerikiečiai 
vis dar negali užmiršti ambasa
doriaus prie Jungtinių Tautų And 
rew Young neatsakingų pareiški
mų, ypač jo pasakymo, kad Ame
rikos kalėjimuose yra daug poli
tinių kalinių. 

"Time" žurnalo laiškų skyriu
je vienas skaitytojas rašo: "Jei 
Youngui taip svarbūs politiniai 
kaliniai, tegu jis sudaro sąrašą 
žmonių, kuriuos jis laiko politi
niais kaliniais ir tegu suorgani
zuoja jų iškeitimą į Sovietų Rusi
jos politinius kalinius". 

'Kitas skaitytojas trumpai pa
stebi: "Jej Amerika turėtų politi
nių kalinių, tai Andrew Young 
būtų vienas iš jų". 

Neims muito 
Hong Kong. — Į Kinją turis

tai galės įvežti auksą, sidabrą, 

KODĖL NUTROKO ALBANIJOS -
KINIJOS DRAUGYSTE 

Belgradas. — Komunistinė Al
banijos vyriausybė pirmadienį pa
skelbė ilgą pareiškimą, 56 pusla
pių paaiškinimą apie nutrūkusią 
Albanijos - Kinijos ilgametę drau 
gystę. Pareiškimą pasirašė Alba
nijos komunistų partijos centro 
komitetas. Tekstą albaniečiai iš
dalijo užsienio korespondentams 
Belgrade ir Pekine. 

Pareiškimas rodo, kad Albani
jos santykiai su Kinija nebuvo la
bai sklandus jau daug metų. Tų 
dviejų partijų ir valstybių gerų 
santykių pagrindas buvo jų abie
jų priešiškumas Maskvai ir jos 
politikai. Todėl Albanija labai 
.pergyvendavo periodinius Peki
no bandymus pagerinti santy
kius su Maskva. 

Is kitos puses, Albanija nepa-auklejimo pobūdžio Filmus, kny-! ., , . . . ^ . . , , : j . . . , . L . ; tikdavo Kinijos bandvmai nage-gas ir medicinos Įrankius be jo-• • i rinti ryšius su Amerika ir kitomi kio muito. Zm:ą paskelbė Hong1 

to laikraščio reJaktoriaus Yous-
sef Sibai nužudymą vasario mėn. 
Tuo metu Egiptas buvo atsiun
tęs į Kiprą kareivių komandą, ku
ri susišaudyme Lamakos aerod-

Atsauke boikotą 
Washingtonas. — Atstovų Rū

mai 208-205 balsais atšaukė 
ginklų pardavimo Turkijai boiko
tą. Senatas šį nutarimą nubalsa
vo praėjusią savaitę. Ir šį kartą 
prezidentui Carteriui daugiau 
padėjo respublikonai atsto
vai, kurie 78-64 balsais parėmė 
boikoto atšaukimą. Demokratai, 
įtaigojami Indianos atctcvo John 
Brademas, balsavo 141-130 už 
boikoto palikimą. 

Prezidentui Carteriui nemaloni 
buvo respublikono John Rhodes 
pastaba, kad Carteris, prieš iš
renkamas prezidentu, kelis kar
tus puolė tuometinį prezidentą 
Fordą už bandymą atšaukti Tur
kijai taikomą boikotą. Carteris 
rinkimuose laimėjo apie 95 proc. 
Amerikos graikų balsų. Tapęs pre 
zidentu Crteris pats ėmė reika
lauti boikotą atšaukti. 

Amerika žvalgo 
Izraelio pakrantes 

Tel Avivas. — Izraelio karo a-
viacijos vadovybė praėjusią sa
vaitę buvo pasiuntusi naikintu
vus numušti JAV žvalgybos lėk
tuvo U-2, kuris skraidė aukštai 
virš Izraelio Viduržemio jūros 
pakraščių. Žvalgybos lėktuvui 
pavyko pa~prukti. Nurodoma, 
kad ši žvalgyba nebuvo surišta 
su Sinajuje esančios taikos prie
žiūros kariuomenės uždaviniais, 
kurie numato žvalgybos lėktuvą 
skra:dymus inspekcijos tikslais. 
Tokiems skraidymams pritaria 
ir Egiptas ir Izraelis. 

Izraelitai spėlioja, kad šį kar
tą JAV aviacijos žvalgyba bandė 
nustatyti, ar Izraelis siunčia gink 

i u s į Libaną falangistams, kurie 
pradėjo kovas su Sirijos remia
mais Libano daliniais 

Populiariausias 
Weizman 

Tel Avivas. - Vieno laikraščio 
apklausinėjimu, daugiausia gali
mumų pakeisti karingąjį Izraelio 
min. pirm. Begin turi gynybos 
ministeris Ezer Weizman. Begi
nąs vra turėjęs šird:es 'mū«ri ir 
msnąs pasitraukti iš nolitiko* 

I 1981 m. 

britų komunktų partijom laikraš- I rome neteko 15 kareivių. Šis inci 
čio_ "Morning Star" redakcijoje. 
Sprogimas lengvai sužeidė redak
cijos sekretorę. Policija išaiški
no, kad bomba buvo atnešta 
siuntinio pavidale ir ilgai gulėjo 
ant stalo, kol sekretorė bandė 
siuntini atidaryti. 

Portugalija ieško 
naujo premjero 

Lisabona — Portugalijos pre 
zidentas gen. Eanes ieško politi
ko, kuris galėtų sudaryti naują 
Portugalijos vyriausybę. Socialis
tų vadas Mario Soares neteko 
premjero vietos, kai jo partijos 
koalicijos partneriai - demokrati
nė centro partija - atsisakė jį rem 
ti. Iš 16 vyriausybės ministerių, 
net 11 buvo socialistai. 

Koalicija iširo daugiausia dėl 
žemės ūkio politikos. Ministeris! 
Luis Saias, buvęs komunistas, ku
rio politika nepatiko gan konser
vatyviems centro politikams. 

Naują vyriausybę sudaryti 

dentas privedė prie Egipto ir Kip
ro diplomatinių ryšių nutrauki
mo. 

Teroristai turi būti pakarti rug 
piūčio 22 d. Jų mirties baurrnę pa
keisti dar gali Kipro prezidentas 
Kyprianou. Teroristų advokatai 
jau įteikė malonės prašymą 

Kongo komunistų laikraštis. 

Didės importas 
New Yorkas. — Alyvos impor

tas šiais metais padidėjo ir mano
ma, kad jis kils ir 1979 m., kaip 
skelbia iždo sekrt. Fred Bergsten. 

Rože nevyks 
Chicago. — Buvo skelbiama, 

kad "Tokio Rožė", kuri II Pasau
linio karo metu transliuodavo 
propagandinę medžiagą Ameri
kos kareiviams, rugpiūčio mėn. 
važiuos į Japoniją, kur ji nebuvo 
jau 29 metai. Ji gyvena Chicago
je, jos pavardė Iva Toguri D'Agu-
ino. Dabar patikslinama, kad ji 
į Tokio nevažiuos. 

_\ 

Vakarų valstybėmis. Albanija kri
tikuodavo Pekiną ,kai tas priim
davo svečius iš kapitalistinio pa
saulio. Labai albanams nepatiko 
Kissingerio ar Nixono lankyma
sis Kinijoje. 

Kinai Albanijai išleido 4 bil. dol. 

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI IR 
ŽMOGAUS TEISES 

Hollywood. — Ronald Reagan, j žaidimus Maskvoje. Ti 
buvęs Califomijos gubernatorius sumos NBC jau sumokėjo. Tele-

nebus lengva, nes 
spaudžia infliacija, 
krizė ir nuolatiniai 
trukdvmai. 

Portugaliją 
ekonominė 
komunistų 

Pasitraukė asistente 
WASHINGTONAS. _ Midge 
Costanza, prezidento Car ter io 
asistentė moterų teisių ir var to
tojų interesų reikalams, pasi
t r auk ia i š šių aukštų pareigų, 
k u r j i uždirbdavo 56,000 dol. 
per metus . Prezidentas apgailės 
t avo jos ats is ta tydinimą ir p a 
prašė eiti pareigas, kol jis sta
r a s kitą kandidatą. 

ir galimas kandidatas j JAV pre
zidento vietą, parašė savo kolum-
noje apie olimpinius žaidimus ir 
Sovietų Rusiją. Jis siūlo Tarptau
tiniam olimpiniam komitetui at
šaukti 1980 m. olimpinius žaidi
mus iš Maskvos. 

Reaganas rašo, kad olimpinis 
komitetas naudoja dvigubą stan
dartą: jis neleidžia žaidynėse da
lyvauti Pietų Afrikai, nes ji smer
kiama už rasinį aparteidą, ta
čiau leidžia žaidynėse dalyvauti 
rusams, kurie savo disidentus mė
to į koncentracijos stovyklas ir 
visiškai negerbia žmogaus teisių. 
Sovietai nieko nėra padarę, kad 
pademonstruotų savo prisirišimą 
prie olimpinių idealų. Dabar pats 
geriausias laikas pasaulio opini
jai pasakyti jiems teisybę ir iš
traukti žaidimus iš Maskvos, ra
šo Reaganas. 

NBC televizijos vadovai paža
dėjo sovietams sumokėti 85 mil. 
dol už teisę filmuoti olimpinius 

vizijos paveikslų perdavimas už
truks 150 valandų. įvairios bend
rovės už garsinimus per tas trans
liacijas mokės iki 262,000 dol. už 
vieną minutę. 

Pareiškime prikišama Pekinui, 
kad jis nesitardavo su Albanija 
politikos reikalais. Kai Maskva 
pašalino Chruščiovą, Kinijos vy
riausybė bandė susitarti su jo įpė-
dinais. Kinija spaudusi ir Alba
niją eiti tuo pačiu keliu. Premje
ras Chou En lai spaudęs Albani
ją sudaryti karinę sąjungą su Ju
goslavija ir Rumunija, tačiau Al
banija atsisakiusi. 

Pareiškimas atidengia, kad Al
banijos santykiai su Kinija visai 
pablogėjo, kai albanų vyriausybė 
kritikavo Kinijos elgesį su Viet
namu. Prieš dvi savaites Pekinas 
nutraukė visą Albanijai teikiamą 
paramą ir atšaukė namo 513 ki
nų karinių ir civilių patarėjų. Al
banijoje liko 51 nebaigtas statyti 

'•projektas, tuščias liko kinam, 
skirtas restoranas. Kinija nuo j 
1954 metų išleido Albanijai rem
ti apie 4 bilijonus dol. Kinijos ži-

NBC vadovai labai susirūpinę 
atsiradusiu įtempimu tarp Mask
vos ir laisvojo pasaulio, nes to
kių, kaip Reagano siūlymų girdėti 
ir daugiau. NBC jau išsiėmė ap-
draudą garsioje Londono Lloyds 
draudimo bendrovėje, kuri ga
rantuoja padengti NBC nuosto
lius, jei Olimpiada neįvyktų 
Maskvoje, arba jei joje nedaly
vautų JAV ir kitos Vakarų šalys. 

JAV senatoriai Henry Jackson 
ir Daniel Moyniham jau pasiūlė, 
kad Amerika nedalyvautų Mask
vos olimpiniuose žaidimuose. 

V. Vokietijos kancleris Schmidt su 
savo partijos veikėjais 

TRUMPAI IŠ VISUR 

nių agentūra paskelbė, kad Kini
ja gabeno Albanijai javus, plie
ną, traktorius ir sunkvežimius. 
Agentūra pridėjo: "Kinijos liau
dis pati taupė maistą ir drabu
žius ir darė viską padėti Albani
jai proletarinio internacionaliz
mo dvasioje, tačiau Albanija pasi 
rodė nedėkinga kinų liaudžiai*'. 

Lietuvių laiškai 
Bostonas. — "The Christian 

Science Monitor" dienraštis lie
pos 31 d. laidoje įsidėjo Antano 
Matjoškos ir Heind Jogis laiškus 
iškeliančius lietuvių disidentų 
padėtį. Matjoška savr> ilgame laiš 
ke primena Balį Gajauską ir Ša
rūną Žukauską. Abiejuose laiš
kuose iškeliamas neteisingas V. 
Petkaus nuteisimas. Laiškai iš
spausdinti po bendra per visą 
puslapį įdėta antrašte "2mcgaus 
teisės Amerikoj, Lietuvoj ir So
vietų Rusijoj". 

Mažėja bedarbiu 
Geneva. — Tarptautinės dar

bo organizacijos žiniomis Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse viena iš 
20 tautų, bedarbių skaičius suma
žėjo. Tyrimai liečia 15 Europos 
tautų, JAV, Kanada, Japonija, 
Australija ir Naująja Zelandija 

Amerflciečiai 
misionieriai 

Los Angeles. Kard. Manning 
lankosi įvairiuose Afrikos kraš
tuose. Vizito tikslas, pažymėjo 
kardinolas, yra konkrečiai iš
reikšti visuotinės Bažnyčios soli
darumą vietinėm Bažnyčiom, su
teikiant jom moralinę ir medžia
ginę paramą, jų pastangose, skel
biant Kristaus evangeliją ir kovo
jant už tautų pažangą. Ame
rikos katalikų Bažnyčiai dosniai 
remia misijinę veiklą Afriko
je. Pažymėtina, kad Afrikos kon
tinente, drauge su kunigais ir 
vienuoliais misijonieriais, dirba 
taip pat nemažai amerikiečių pa
sauliečių misijonierių. — 

Norima pasikeisti 
kaliniais 

Viena. — Skelbiama, kad A-
natolijus Sčaranskis ateinančių sa 
vaičių laikotarpyje bus nuskrai 
dintas į Izraelį ir ten bus iškeis
tas su kitais asmenimis. Sovietus 
tame pasikeitime atstovauja Ry
tų Vokietijos advokatas Volgang 
Vogele. Pasikeitimui su Ščarans-
kiu minima keletas pavardžių, 
tai Guenter Guilaume su žmona, 

| kurie buvo Vokietijoj už šnipinė
jimą suimti 1974 m. ir sukrėtė V. 
Vokietijos vyriausybę. Detalių a-
pie pasikeitimus neskelbiama, 
spauda pilna tik įvairių spėlioji
mų. 

Švedijos fabrikas 
- ' • 

kur gaminami Volvo automobiliai. 

— Anglijos berniukas Benni-
son, 13 m., perplaukė Anglijos 
kanalą iš Denver į Prancūziją. 
Tai jauniausias plaukikas, per 
plaukęs 30 mylių nuotoli. 

— Kai Čilės diktatorius gene 
rolas Pinochet pašalino iš val
džios tarybos savo konkuren
tą, aviacijos vadą gen Leigh. iš 
aviacijos pasitraukė 19 aukštų 
karininkų. Laukiama, pasikeiti
mų valdžioje. Įvykius Čilėje su
sidomėję seka kariniai diktato
riai Bolivijoje, Ekvadore, Peru 
ir Brazilijoje. 

— Amerikos darbo i r švieti
mo stebėtojai skelbia, kad iki 
1985 metų Amerikoje aukštuo
sius mokslus baigs dar 10.4 mi

lijonai jaunų žmonių, kai tais Automobiliu importas 
metais j iems tinkamų darbų 
bus tik 7.7 milijonai. Kitiems 
teks ieškoti menkesnių, univer- j 
s i teto diplomo nereikalaujančių i 
darbų. 

— Amerikos pramonės pus - > 
metiniai duomenys rodo, kad 
kai kurios šakos padarė didelę 
pažangą. Statybos medžiagos, 
gumos gaminiai, popieriaus p ra 
monė ir oro t ransportas padarė 
didesnius pelnus, negu buvo 
laukta. 

— Britanijos Lordų rūmai pa \ 
tvirtino įstatymą, kuris Vali jai 

vVashingtonas. — VakarųVo-
kietijos gamybos automobilių 
pa'davimas Amerikoje 1978 m. 
padidėjo 8.5 proc. Per pirmą šių 
metų pusmetį parduota 220,428 
automobiliai. 

tinius seimelius, dar turi pa
tvirtinti abiejų tautų referendu
mas. 

— Amerika ir Turkija baigia 
derėtis apie kalinių pasikeitimą. 
Turkijos kalėjimuose sėdi pen
ki amerikiečiai, visi bausti už 
narkotikų gabenimą. Septyni 

ir Škotijai suteikia ribotą savi- turkai laikomi Amerikoje, šeši 
valdybę. Šį įstatymą, kuris įstei už narkotikus, vienas už banko 
g ia valų ir škotų išrinktus vie- plėšimą. 

• 
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1I2-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

žudynės Lietuvoje, bet žudoma 
yra mūsų tauta kitokiais būdais. 
Daug rusų atvežta į ją. Komu
nistai šneka, kad Kaunas ir Vil-

Australijos betuvių sportininkų atstovai Detroite su respubMkonų partijos j Zakarka, po trijų savaičių atos-
vadu Btf Brock tautybių priėmime. Iš k.: A. I bukasis, O. Bone — Bill t o g ų Hot Springse, Arkansas ir 

Birželio 20 d. Manąuette Par
ko parapijos salėje įvyko 112 kuo-, ] % ^ 

^T™^*!^.. ™!^*L\**r gyvena tuose miestuose? Aly-
tus buvo lietuviškiausias miestas, 

Brock, GuJbines, A. Zaparackas. Nuotr. Lrbono 

IŠ BENDRUOMENĖS 
GYVENIMO 

Valdybos posėdis 

Liepos 26 d. JAV LB Detroito 
apylinkės valdyba sušaukė posė
dį, kurį apylinkės valdybos pirm. 
Algis Rugienius pradėjo tik su 
dviejų minučių pavėlavimu. Da
lyvavo: Gintė Damušytė, dr. Kęs 
tutis Keblys, Vytautas Kutkus, 
dr. Vytautas Majauskas, Vytau
tas Petrulis, Jurgis Ribinskas, Al
gis Rugienius, dr. Aleksas Zoto-
vas ir kontrolės komisijos pirm. 
Jonas Urbonas. Posėdyje negalė
jo dalyvauti Violeta Abariu-
tė, Gina Baukienė ir Leonora Gri 
gaitienė. 

Pereitos veiklos aptarimas 

Posėdyje visi valdybos nariai 
painformavo valdybą, kas jo sri
tyje yra daroma. E tų pranešimų 
paaiškėjo, kad Australijos Mel-
boumo choras į Detroitą galėjo 
atvažiuoti po Pasaulio lietu
vių dienų tik savaitės viduryje, 
todėl nuo jo atsisakyta. 

Aukų telkimas Pasaulio lietu
vių dienoms buvo sėkmingas, nes 
iš apylinkei skirtos 1,500 dol. 
dol. kvotos ir 1,000 dol. sporto 
klubo "Kovas" kvotos bendrai 
buvo surinkta 2,183 dol. Ta su
ma buvo proporcingai abiem gru
pėm padalinta, nors dar ir dabar 
gaunamos aukos. 

Australiečių sportininkų Detroi 
te priėmimas taip pat buvo sėk
mingas. Australiečiams parodyta 
Greenfield village ir Dainavos 
stovykla, turėta keletas draugiš
kų sporto rungtynių. Jų priėmimą 
globojo sporto klubas "Kovas", 
JAV LB Detroito apylinkės valdy
ba ir Dievo Apvaizdos parapijos 
taryba, kuri leido visomis patal
pomis naudotis veltui. Viso jų 
priėmimas kainavo apie 1,800 
dol., o pajamų turėta maždaug 
1,85Q dol. 

Los Angeles Dramos Sambū
rio viešnagė pas mus buvo sėk
minga, nes jų abu pastatytus vei
kalus stebėjo apie 600 žiūrovų. 
Gautas pelnas (2,040.32 dol.) 
persiųstas Dramos sambūriui. 

Viktoro Petkaus reikalu krašto 
valdyba ragino siųsti skubias te
legramas ir laiškus prezidentui J. 
Carteriui, dėkojant ir prašant, 
kad jie būtų traktuojami lygiai 
su Ginzburgu ir šaranskiu ir kad 
būtų drauge su jais išlaisvinti. 
Apylinkės valdybos nariai jų pra
šymą išpildė. 

Taip maždaug atrodo šios apy
linkės valdybos pirmųjų trijų ir 
pusės mėnesių veikla. 

Vasario 16 minėjimas 

Daugiausia laiko šiame posė
dyje pašvęsta Vasario 16 minėji
mo klausimui. Dabar apylinkės 
valdyba turi ne tik įpareigojimą 
pereito Detroito apylinkės visuo
tinio susirinkimo - vienbalsį nu
tarimą tartis su Detroito Lietu
vių organizacijų centru dėl Vasa
rio 16 minėjimo ruošimo, bet ir 
tik ką pasibaigęs V-sis Pasaulio 
lietuvių Bendruomenės seimas sa 

vo nutarimuose prašo kraštų 
bendruomenių valdybas, per sa
vo padalinius ruošti Vasario 16 
minėjimus. 

Šiame posėdyje valdyba vien
balsiai nutarė tartis su Detroito 
Lituvių organizacijų centru dėl 
vieno DLOCo ir JAV LB Detroi
to apylinkės Vasario 16 minėjimo 
ruošimo, kuriame aukos bū
tų renkamos pagal aukotojo lais
vą apsisprendimo valią — Vlikui, 
Altai ir Bendruomenei. 

Pasitarimui data siūloma rug
pjūčio 9 ar 16 dienomis 7:30 vai. 
vak Kultūros centre. Iš savo tar
po valdyba išrinko 4 asmenis, ku
rie tarsis su DLOCo valdybos iš
rinktais asmenimis. 

Saint Petersburge, Floridoje, pa
ilsėjęs ir saulėje įdegęs, energin
gai vadovavo susirinkimui. Per
skaitė seimo rengimo komiteto 
pirmininko laišką, kvietimą at
vykti į 65 Lietuvos vyčių seimą 
Syracusų mieste. 

Susirinkimas buvo įdomus ir 
gausus. Dalyvavo jame dr. Šimku
vienė, prieš keletą savaičių pa 

o šiandien gyventojų dauguma 
yra rusai. Ir kunigų daugiau 
miršta, kaip kad leidžia įšventin
ti naujų. Motociklais važinėjj 
jie po kelias parapijas atlaikyti 
sekmadieniais Mišias. Po 30 me
tų Lietuvoje kunigų nebebus. 

Esteile Rogers kalbėjo apie dai-

Šiuo reikalu JAV LB Detroito 

Į lomėįą Daulienę. Naureclrienė ir 
Daulienė jau dainuoja vyčių 

j chore. 

Irena bankutė kalbėjo apie I1L-
nois — Indianos apygardos šuva-

{žiavimą. Priminė, kad liepos 4 d. 
gegužinės merą reikės darbininkų 
ir darbininkių. Kalbėjo apie 65 
vyčių seimą, kuris vyks rugpiū-
gjo 16 — 20 dienomis Syracusų 
mieste. Seimo programos knygai 
112 kuopa paskyrė pusės puslapio 
sveikinimą. Kalbėjo ir apie ki
tais įvyksiantį seimą Chicagoje. 

Susirinkimas buvo uždarytas 
kan. V. Zakarausko malda. Kitas 
susirinkimas įvyks po dviejų mė
nesių. 

Po susirinkimo buvo vaišės J. 
Zakarkienė ir G. Mockuvienė vai
šino visus įvairiais sumuštiniais ir 
gėrimais. Visi dalyvavusieji joms 
dėkojo. E. Pakalniškienė 

LIETUVOS DRAUGO 
MEDAUS 

nų šventę Toronte. Po Toronto j Lietuvos Vyčių organizacijos 
choras pradės vasaros atostogas, centrinio Lietuvos Reikalų komi-
Prirašiusi tris naujas nares į Lie- teto pirmininkas kun. K Pugevi-

laidojusi savo mamytę 89 metų|tuvos vyčių organizaciją: Maria čius praneša, kad kun. Jono Jut-
amžiaus, už kurią 112 kuopa bu- Tomiak, Oną Naureckienę ir Sa- j kevičiaus auksiniu Lietuvos drau-
vo užprašiusi šv. Mišias. Dalyva
vo ir medicinos studentė Birutė 
Pumputienė. Ji kvietė visus atsi
lankyti į paskaitas vyčių salėje 
liepos 17, 18, 19 dienomis, kur 
bus aiškinama, kaip suteikti pir
mąją pagalbą, širdies smūgiui iš
tikus. Kartu ji pareiškė, kad sun
ku skirtis su vyčiais ir vyčių cho
ru. 

Dvasios vadas kan. Vaclovas 
Zakarauskas ilgai kalbėjo apie 
birželį. Birželio mėnesį 1941 me
tais komunistai surinko 40000 lie
tuvių ir šivežė į Sibirą sunkiems 
A~ u „ ~ ;, ™;ww„; u;-5oi;rt mė D a 4 i s Chicagos vyčių viename pasffiiiksminime. Sėdi: Kristina AustJn, al-
darbams ir mirčiai. Birželio ^ j < t e n n a i J l * K ^ i e į J a c f c j y Sta^Grigah^ieDk> ^ Z u n i e o e > ^ Kč_ 
nesi prarado Lietuva laisvę, ku-, ^ SifM. ^ Leonar^ 5^11^ Jr., E. ZapoUeoė, Zina Simutienė, IMmois-
ri buvo kainavusi daug gyvybių, j Indianos apygardos pirmininkas Pranas Zapolis, Estette Rogers, sotfetė 
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go medaliu šiais metais apdova
notas bus Kongreso atstovas iš 
New Yorko Samuel S. Stratton. 
Jo balsas kongrese yra stiprus jau 
eilę metų, jis gina Lietuvos reika
lus ir yra pasiūlęs daugelį pezo-
licijų, pasisakančių už Pabaltijo 
valstybių laisvę ir nepriklauso
mybę. Daug pastangų dėjo jis Si
mui Kudirkai išlaisvinti, ir prisi
deda prie tebesitęsiančios akcijos 

DR, K. G. BALUKAS 
Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologini Chirurgija. 

6449 So. Palanki Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LL 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

padėti Pranui ir Algirdui Bražins
kams. Medalis bus jam įteiktas 
per baigiamąjį vyčių seimo ban
ketą. 

(R •Vyčio") 

apylinkės valdybos pirm. Algis j daug aukų. Birželio mėnesį atsi-
Rugienius yra įgaliotas parašyti 
laišką DLOCo valdybos pirm. 
Rimui Šakiui. 

Prudencija Bičkienė ir Jonas Aukščiūnas 

Wiffiam G. MUliken, 
Mlcmgano valstijos gubernatorius. 

Apygardos metinis suvažiavimas 

Pereitas JAV LB Detroito apy
linkės metinis susirinkimas įga
liojo apylinkės valdybą išrinkti 
apylinkės atstovus į metinį Michi 
gano apygardos {suvažiavimą. 
Valdyba nutarė šiuos rinkimus 
pravesti sekančiame apylinkės 
valdybos posėdyje, kuris vyks 
rugpiūčio 23 d. 7:30 vai. vak. Po 
to apygardos valdyba bus pain
formuota, kas yra Detroito apy
linkės atstovai. 

Solidarumo įnašų rinkimas 

Iždininkas Jurgis Ribinskas pa
siūlė, kad patys valdybos nariai 
irgi rinktų solidarumo įnašus. 
Kiekvienas apylfrikės valdybos 
narys įsipareigojo kontaktuoti 
bent'25 asmenis. Visi apylinkės! 
valdybos nariai turi solidarumo 
įnašų kvitus. 

Tautos šventės minėjimas 

Nutarta šiais metais Tautos 
Šventės minėjimą ruošti rugsėjo 
17 d. Kultūros centre. Minėjimas 
bus pietų pobūdžio, kuriam me
ninę programą sudaryti ir tauti
nėj nuotaikoj salę dekoruoti yra 
įjareigoti parengimų komisijos 
nariai. 

Vytautas Kutkus 

vėrė mūsų tautos žaizdos Rai
nių miškelyje, Pravėniškiuose ir 
kitur, šiandien nebevyksta tokios 

"ŠILAINĖS" VYRESNIŲJŲ 
GRUPĖ 

Buvau paskelbęs, šioje vietoje, 
"Šilainės" šokėjus, kurie šoka 
jaunių grupėje. Dabar ateir-> eilė 
ir vyresniųjų šokėjų ansambliui, 
kuriame šoka mūsų studijuojan
tis jaunimas. Svetimtaučiai, ste
bėdami jų šokius, visuomet vadi
na profesionalais. Tai nelengva 
pasiekti. Čia studentai ne tik au
koja savo laisvą laiką, apsimoka 
važinėjimo ir mašinų pastatymo 
išlaidas, bet dargi nustoja ir pa
jamų tie, kurie dirba vakarinėse 
pamainose. Studentams užsidirb
ti tik ir lieka vakarinė pamaina. 
Pasirodymams ir net svarbes
nėms šokių pamokoms, ne vie
nam ir ne kartą teko nutraukti 
pamokas (paskaitas) ir net egza
minus. Tai didelis mūsų jaunimo 
pasiaukojimas Lietuvos ir tauti
nių šokių garsinimo reikalui. 

(Nukelta į 4 peL) 
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Sveikiname brangius tėvus 

Heleną ir Borisą Kolosovus 
jų auksines vedybų sukakties proga (rug-
piūčio 4 (L) ir linkime jiems dar daug 
gražiu ir laimingu bendro gyvenimo metu, 

ŠONUS sa ŠEIMA . 

s= 
TEATRINIO VARGO KELIAIS 

Juozas Kaributas 

Memuarai S0 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliam. Kaina m persiuntimu $1030. Uisaktiuus 
siųsti — 

DRAUGAS, 4546 W. 63rd S t , Chieago, DL 40629. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS 

Marqnette Medical Center 
6132 So. Kedzle Avenue. 

Vai.: pirmad.. antrad Ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA &-2S70. 

Rezid. tel. WAJbroo>k 5-3048. 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West ?lst Street 

VaL: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treC. ir sėst. 

tik susitarus. 

Df. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALV06 ER STUBURO LIGOS 

2858 West 6Srd Street 
Chicago, Illinois 60629 

TeL — 478-3409 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos Ir boto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 So.49th Court, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus treč ir šeštad 

TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REliance 5-1811 
DR. VVALEA J. KIRSTUK 

lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKTV TR VAIKC LIGOS 

SPECIALISTE 
MEPICAI, Bl.TLDINO 

$200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki i vai. nopiet 
Ofs. teL 737-1168, am 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; rez. PB 6-9891 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUN0 L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — OR 6-2400 

Vai.: pasai susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 ir 7->; antrad. ir penkt 

• 10-4; šeštad. 10-8 vai. 

fįr 

APLANKYKITE LIETUVĄ 1978 METAIS 
SU MOŠŲ EKSKURSIJA 

(VYKDYSITE SAVO SVAJONĘ — TURĖSITE 
NEUŽMIRŠTAMŲ PRISIMINIMŲ 
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VunluJe $. 

Maskvoje i, 
vantoje S, Maskvoje 2 
Vunruje S, Maskvoje 2 
VUnteJa ą Maskvsje 2, 

Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervu ir 
Onoobhls ligos. 

CRAWPORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

VUnhiJe 5. Maskvoje 2, 

SLt4l.li VUnroJe S, Vartnvoje L 
s, mm m s 

DR. A. B. 6UVEGKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKšEYIčIUS 

J O K 8 A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 Iki 2 vai. tr nuo S iki 8 vai. 
vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vaL 

Telef. - 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ UGOS — CHZRVRGIJA 
Ofisai: 

111 JfO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandog pa^al susitarimą. 

DR. FRANK PtXCKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
•Contact lenseo" 

2618 W. 71st St — TeL 737-5148 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta tree 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

Rezidencijos telef. OR S-OS1? 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

JONAS ADOMJENAS, TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD. 
5S5 Ftftfc Avenue 

New York, N. T. 10017 
212 — 697-7267 

^ 

Ofs. PO 7-6900 Bes. OA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Oftao tel. H E 4-312S. Namu GI S-S1SS 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. j r penktad 

2-6 Ir 4-7 — B anksto susitarus. 

Res. — 321-1965 
DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
1002 No. Western Aveasse 

Ofiso teL 489-4441 
Valandos pagal fscjtftarimą. 

TeL ofiso PB 6-6446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3167 West 71 st Street 

Valandos: 1.4 vai. popiet. 
Treč. ir Sestad. pairai susitarimą. 

Ofs. teL 586-3186; namo 381-3772 

DR. PETRAS a i O B A 
GYDYTOJAS Dt CHIRURGAS 

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

, 2-7; šeštadieniais pagal gusitarimą. 

http://SLt74.il
http://SLt4l.li


Nereikia rūpintis. 

KRITIKU DAR YRA 
Pavergtoj Lietuvoj ne retai nu

siskundžiama kritikų trukumu. 
"Literatūroj ir mene" kovo 18 d. 
laidoje rašoma: "Itin svarbus ba
ras čia tenka meno kritikai. Tuo 
tarpu jaunimo sekcijose kritikų 
grandys ne per gausiausios. Kai 
kurių rūšių kritikoje - pavyzdžiui 
teatras (ypač muzikinis), dailės, 
architektūros, foto meno, svarių 
debiutų sąrašas ilgėja pernelyg 
lėtai arba jau iš vis nepapildo
mi naujais vardais. Naujų kadrų 
rengimas įvairių meno sričių kri
tikais, iš pačios mūsų kultūros 
objektyviai kylantis klausimas, 
kurio aktualumas nuolat didėja. 
Kiekvieno pareiga tarnauti tėvy
nei, kurti jos labui'*. 
• Tenka su tuo sutikti, kad kiek
vieno pareiga kurti tėvynės la
bui, tačiau negalima sutikti su 
faktu, kad okupuotoj Lietuvoj 
trūksta kritikų. Blogiausia, kad 
kritikai turi laikytis komunistų 
partijos linijos, o tai reiškia, kad 
ne viską galima teisingai vertin
ti, nes tas, kas partijai patinka, 
gali turėti šimtus meninių klai
dų ir vis tiek bus neliečiamas. 
Socialistinis realizmas čia vaidi
na svarbų vaidmenį, bet kur tu 
rasi tokią gerą tuo atžvilgiu kny
gą, kaip EI. Juciūtės "Pėdos mir
ties zonoj", o už ją Lietuvoj bau
džiama. Žodžiu, kritikų būtų, 
bet kritikų bijoma. Nepaisant to, 
pogrindyje yra slaptų kritikų, ku
rie savo kritiką išreiškia net ei
lėmis, kurių dalis pateko i laisvą
jį pasaulį ir buvo spausdinta 
"Drauge". 

nino laureato bijo. 

PASIGYRIMAS 
Nervingi šuoliai Maskvoje ii Vilniuje 

Pavergtoje Lietuvoje apstu į-
vairių kritikinių anekdotų, parodi 
jų, rodančių, kad kritikinis jaus
mas tautoje gyvas, ypač kai ver
tinami kompartijai atsidavu
sių poetų kūriniai. 

Lietuviai -poetai, kaip anks
čiau Neris, dabar. Mieželaitis ir 
apsčiai kitų, labai garbina Mask
vą. Jos vardas esąs didžiausias ir 
brangiausias, "džiaugiasi jos var
dą kartojančios lūpos". B tų po
ezijos lapų matyti baisūs, vergiš
ki Maskvai nusižeminimo žodžiai. 
Mieželaitis garbina Maskvą, tuo 
tarpu kritikai, universiteto stu
dentai, net eiliuotai aptaria tą 
Mieželaičio keliaklupstinę poezi
ją, teigdami: "Suprask dabar, ko
dėl lietuviškas poetas dainuoja 
meilę šiltą Maskvai, rimuoja Ku
bą, Andų kalnus, Čilę, tik nė žo
delio apie Pravieniškes, Rainių 
miškelį, kruviną Červenę. Su
prask, kodėl Maskvos apvaini
kuotas Kereiviškių kaimo bernai
tis, komunistas, poetas maskoliš
kų idilių, Eduardas Mieželaitis, 
Lenino dar neapvylė". 

Šiose poetinėse eilutėse yra ne 
tik kritika, bet jose atsispindi 
Lietuvos skaudieji momentai ir 
prieš Maskvą klūpančio poeto 
skaudi išdavystė. 

Ir kitas eilėraštis, skirtas Mie
želaičiui taip pat atskleidžia to 
poeto parsidavimą okupantui, 
eiliuotos kritikos pabaigą: "Ir bė
ga ir teka ten Sibiro laikas, kaip 
šaltas, ramus Janisėjus: su juo 
pateka saulė, su juo atskrenda Si
biro vėjas, su juo nuo šalčio nu
miršta žmonės. Su juo ateina ba
rakų miegas, su juo skeletus už
kasa, su juo giltinė virš kauko
lės iškėlusių kūjį ir piautuvą 
laiko". Tai realistinės recenzijos, 
aiškios ir be jokio gudragalvia
vimo, tiesiog tokios, kokių reika
lauja socialistinis realizmas. Tai
gi jokio verksmo nereiktų dėl 
kritikų trūkumo, ypač tų, kurie 
vertina Mieželaičio raštus, o to
kių kurie objektyviai vertina to 
poeto raštus oficialioje komunis
tinėje spaudoje nėra, nes visi Le-

Nereikia manyti, kad tik vie
nas Mieželaitis aptariamas po
grindžio kritikos. Aptariami ir ki
ti .poetai, štai, poetas Algimantas 
Baltakis rašė apie Lietuvą, žvelg
damas į ją pro ružavus, masko
liškus akinius, tardamas, "Lietu
viškai prabyla staklės iš Uralo, I 
Frehano šilkas lietuviškai pra
žysta". O Lietuvos pogrindžio 
poetai kritikai į tai atsako taip: 
"Aš noriu, kad kolchozai čia 
gražiai klestėtų, kad juodžemis 
sugertų prakaitą vergų, kad grū
dai Dzūkijoj derėtų, aruodus, 
kad pripiltum maskolių ubagų. O 
jei dar liks koks nepripildytas a-
ruodas - Amerika tegul prikrės 
kvietinės košės puodus. Tegul 
maskoliai, vyresnieji broliai, čia 
atsigauna, tegul vodka gaivinas, 
o kolūkiečiai, kaip lig šiolei, sau
jomis derlių tepasidalina". 

Alg. Baltakis dedikavo eilėraš
tį S. Neries kolchozo vadovui. 
Eilėraštyje rašo, kad kolchoze 
verčiasi per galvą artojai, melžė
jos, staliai, kalviai, žodžiu, visas 
kolchozas plūšė, kad matuškai 
Rosijai daugiau pagamintų. I tai 
atsiliepdamas pogrindžio kritikas 
kviečia verstis visus per galvą. 
"Už tėvynę Sibire plačią ir ru
sišką pačią, už komisaro sūniš
kai keliamą koją, už rusišką rim
bą, kuriuo ir Bakakis šmigoja". 

Kaip matome kritikai pasisako 
gana taikliai ir šie kritikos pos
mai pasieks tuos paliestus ir ne
paliestus poetus, gal juos privers 
susimąstyti. 

į * 
Rašytojas J. Baltušis savo kny

goje "Su kuo valgyta druska", 
rašo: "Lygūs nuliui tie literatū
ros kritikai, kurie susižavėję ta 
aštria socialistine problema už
merkia akis prieš meninį kūri
nio bejėgiškumą, juoba dėl turi
nio padaryti nuolaidas formai — 
tai tik kompromituoti patį turi 
nį, atgrasinti nuo jo skaitytojus". 
Bet socialistinis realizmas kaip 
tik ir reikalauja turinio, kuris 
garbintų komunizmą, kuris gar
bintų pavergėją, keliaklupsčiautų 
prieš Maskvą ir garbintų dikta
torius, nesvarbu, ar tai būtų Sta
linas ar dabar Brežnevas ar pa
galiau koncentracijos stovyklų 
steigėjas, žiaurusis 'Leninas. Kaip 
matome iš parodijų, kritikų Lie
tuvoje yra. Jie sugeba atskleisti 
pataikaujančių Mskvai poetų be
prasmišką poeziją, net h* eilėmis, 
o jei būtų galima laisviau, tai jie 
dar įdomiau pasisakytų, dar tiks
liau aptartų Maskvos pataikūnų 
kūrybinį bejėgiškumą. 

Suprantama, kad žmonės, tai
gi ir poetai, pavergtoje Lietuvoje 
turi gyventi, kad jie turi rašyti, 
kad galėtų šiaip taip verstis, bet 
ar jie kuria literatūrą ar makula
tūrą, tai jau kitas reikalas. Kaip 
matyti iš pogrindžio kritikos, tą 
jų kūrybą pagal Maskvos liniją 
liaudis atmeta. Lietuvių liaudis y-
ra tikroji vertintoja, lietuviškoji 
inteligentija pogrindyje yra di
dieji kritikai, kurie šmaikščiai at
skleidžia tokios komunistinės ei
lėdaros bergždumą ir tiesiog lie
tuvių tautai išdavikiškumą. 

Liepos mėn. pradžioje Maskvo
je pasėdžiavo komunistų partijos 
centro komitetas ir aukščiausioji 
taryba. Centro komitete iš$amiai 
svarstytos žemės ūkio negerovės. 

GEDIMINAS GALVA 

Aukščiausioji taryba paskelbė 
kelis didesnės svarbos įstatymus, 
liečiančius Sovietų ministerijų 
•tarybą, tarptautinių sutarčių su
darymą, vykdymą ir atšaukimą, i 
aukščiausios tarybos rinkimus, 
žemdirbiams mažiausios pensijos 
padidinimą ligi 28 rub. per mė
nesį ir kainų pakėlimą kai ku
riems žemės ūkio gaminiams. Pa
starieji du įstatymai pradės veikti 
1979.1. 1. 

Prieš minėtus posėdžius komu
nistų partijos vadovybė, iministe-
rių taryba ir kitos centrinės orga
nizacijos išsiuntinėjo raštą įvai
rioms partijoms, profesinių są
jungų, komjaunimo, ūkinės or-
ganozacijoms. Rašto tikslas ska
tinti pramonės darbuotojų lenk
tyniavimą, įvykdyti ūkinius pla
nus pirma laiko, didinti gamybą 
ir gerinti gaminių kokybę. Tai 
sena ir įkyrėjusi gaida. 

Minėtas raštas buvo paskatas 
tuojau sušaukti ok. Lietuvos auk
ščiausios tarybos posėdį, kuriame 
svarstytas valstybinės drausmės 
stiprinimas pramonės įmonėse. 

Maskva groja, Vilnius šoka 
Ok. Lietuvos pramonės raida 

nėra jau tokia bloga. Šiais metais 
per pirmus penkis mėnesius ne-
įvykdančių pramonės įmonių 
skaičius sumažėjo. 1977 m. jų bu
vo 19, o per šių metų penkis mė
nesius tebuvo 9 plano neįvykdan-
čios įmonės. Žymiai pagerėjo ir 
darbo našumas įmonėse. Žino
ma, jo negalima lyginti su vaka
rietiškų įmonių darbo našumu, 
kuris siejamas ne tik su darbi
ninkų gamybinėmis pastango

mis, bet ir darbo organizavimu 
ir mechanizavimu. Sovietai vis 
dar atsilikę darbo organizavime, 
mechanizavime ir tiekime. 

Sovietų pramonėje yra daug 
silpnų grandžių, bet jų nega
lima sustiprinti riksmu. Maskva 
jau daug kartų plyšavo, bet dau
gelis negerovių liko iki šio meto. 
Dabar Maskva uždėjo naują plok 
telę skatinti partines ir nuo par
tijos priklausančias organizacijas 
stiprinti vadinamą valstybinę 
drausmę, bet neliesti pačių nege
rovės šaknų. 

Vilniuje sušauktas aukščiau
sios tarybos posėdis rado negero
vių, kurios nepašalintinos kal
bomis ir net geriausiais nutari
mais. Taigi Vilniuje šokta. 1978. 
VI. 29 skubiai sušauktame posė
dyje kiek pasigirta, bet daugiau
sia laiko gaišta saviplakai, kuri 
išgarsėjo jau sovietinės santvar
kos užuomazgoje. 

Pramonės negalavimai 

Pramonės įmonių gamyboje 
yra didelių atoslūgių ir šuolių. 
Nepastovi pramonės gamybos ei
ga priklauso nuo sovietinės sant
varkos negalavimų. Štai. per šių 
metų penkis mėnesius lengvo
sios, vietinės, maisto pramonės 
įmonės netesėjo įsipareigojimų. 
Panevėžio autokompresorių, Kau
no tvirtinimo detalių Jonavos 
azotinių trąšų ^ gamykla laiku 
nepadarė užsakytų gaminių. 
Pramonės negalavimų priežas
čių yra daug. Vienur yra pakri
kusi gamybinė drausmė. Dėl pra
stovų, pravaikštų ir neatvyki
mo į darbovietes sugaištama 
daug laiko. Gaišaties priežastis 
yra ne tik darbininkų nedraus

mingumas, bet ir įmonių bloga 
organizacija, atsilikę technikos 
įrengimai ar net visai atgyvenu
sios, pasenusios darbo priemonės. 

Svarbiausia pramonės gamybos 
nesklandumo priežastis yra blo
gas tiekimas geležinkeliais ir ki
tomis susisiekimo priemonėmis. 
Vilniaus ir Šiaulių geležinkelių 
apygardos blogai aptarnauja įmo
nėms, bet ok. Lietuvos adminis
tracija tegali tik čiulbėti Maskvai. 

Daugelyje pramonės įmonių 
yra per daug darbininkų. Dažnai 
jos nepajėgia tenkinti gyventojų 
poreikių. Lengvosios pramonės, 
maisto ir vietinės pramonės įmo
nės sulaukia daug nusiskundimų 
dėl prekių blogos kokybės. Minė
tos įmonės visada randa būdus 
pasiteisinti. Dabar jau kaltina
mas net sąjunginės ministerijos. 

Vilniuje įvykęs šokis, nieko ge
ro nedavė, nes visi svarbiausi 
sprendimai daromi Maskvoje. Ku
riam galui prireikė šios komedi
jos? 

Pasigyrimai Maskvoje 
J. Maniušis, dalyvavęs Vilniaus 

šokyje, štai ką bylojo aukščiau
sioje taryboje VU. 5 Maskvoje: 
"Trejų metų pramonės gamybos 
planas bus įvykdytas 1978. X. 7. 
Pramonės darbuotojai dirba be 
atsiliekančių. Pramonė per šie 
penkmečio dvejus ir pusę metų 
pagamino prekių už 276 mil. rb. 
virš plano. Virš 12,5 proc. visų 
pramonės gaminių su kokybės 
ženklu". 

Ar ne gražu? Pranešėjas staiga 
pamiršo visas pramonės gamy
bos negeroves ir Vilniaus šokį. 
Jau daugiau 60 m. tebevaidinama 
tokia komedija, bet vengia rasti 
blogio šaknis, kurios glūdi komu
nistų partijos sukurtoje santvar
koje. 

AKTUALI PROBLEMA -
SOVIETŲ ĮSIGALĖJIMAS EUROPOJE 

/. MIŠKINIS 

Nort Vakarų blokas ir turi kai 
kuriais! klausimais skirtingų nuo
monių, bet savo kraštų gynybų 
klausimais sutaria, laikydamiesi 
dėsnio,; kad tik sujungtomis jėgo
mis tėra galimas atsakymas 
Kremliaus diktatorių užma
čioms. Tačiau Vakarų blokui or
ganizuojant karines pajėgas vis 
dar satinkama kliūčių. Pavyz
džiui, ; Vakarų Vokietijos ka
rinių i ]ėgų įjungimas Euro
pos gynyboje, susilaukė ne tik 
trukdysiu, bet ir politinio lūžio 
iš prancūzų pusės. 

Matj prancūzai savo užsispyri
mu pasitarnavo ne savo tautai, 

du. O turint tokį partnerį, kaip 
Sovietų komunistai, kurie nesi
skaito su žmogaus gyvybe, į fron
tą meta mases karių, kurių net 
modemus ginklai nesuskumba 
sunaikinti. 

Tačiau yra ir tokių politikų, 
kurie mano, kad Europai nerei
kalingas didelis ginklavimasis. Jie 
teigia, kad būsimajame kare le-
miančiuoju ir svarbiausiuoju 
veiksniu gal būsią sukilimai So
vietų okupuotuose kraštuose. Pa
sak, jų, pirmiausia čia reikalin
gas laikas, kuris dirbąs Sovietų 
nenaudai, nes juo toliau, juo 
daugiau pavergėjai priešinasi so-

o Maskvos siekiams, kurie Vaka- vietinei okupacijai. Reikia tik pa 
rųrų Vokietijos apginklavim įžiū 
rėjo didėjantį pavojų Sovietų 
karinėms pajėgoms. Nuo to laiko 
jau ir dešimtmetis praslinko, ta
čiau pasaulinė spauda šį klausi
mą dainai nagrinėja ir daro įvai
rias išvadas bei spėliojimus. 

Kai kurie politiniai komentato
riai tvirtina, kad komunizmas 
nustos; buvęs komunizmu, jei jis 
atsisakys didesnio siekimo įsiga
lėti Europoje Sovietai tiems sie
kiams naudoja įvairius būdus ir 
priemetnes, tikėdamiesi Vakarų 
sąjungininkus sukaldyti ir tuo 
pačiu sutrukdyt jų intensyvų gink
lavimąsi. 

Kiti- \ teigia, kad susidariusioji 
padėtis, dėl Prancūzijos lūžio greit 
išsilygins ir vėl įeis į normalias 
Vakarį sąjungininkų politines vė
žes. Bė to, komentatoriai mano, 
kad Sovietai vargu drįstų mestis 
karinėti avantiūron. Bet juo to
liau, juo šis klausimas darosi ak
tualesnis ir pavojingesnis. Pasta
ruoju įmetu dėl šios problemos 

vergtuose kraštuose nuolat palai
kyti laisvės mintį, juos drąsinti 
ir įtikinti, kad vistiek išsilaisvi
nimo valanda ateis. Atėjus tokiai 
valandai, pavergtieji vidaus suki
limais tuojau pakirstų Sovietų 
okupuotuose kraštuose susisieki
mą, sutrukdytų tiekimą ir sunai
kintų kariškus įrengimus Teore
tiškai galvojant, sako žymesni po
litikai, kad gal ir galima daryti 
planavimus, bet, praktiškai 
imant, gerai žinantiems Sovietų 
komunistų tikslus, pavyzdžiui, 
Vengrijos, Čekoslovakijos, Lenki
jos ir kitų kraštų įvykius, su tuo 
negalima sutikti. Juk reikia žino
ti, kad Sovietai okupuotuose 
kraštuose nuolatiniais valymais 
pirmiausia pašalina aktyviausius 
veikėjus. Nuolatiniai suėmimai, 
trėmimai, žudymai, priverčiamo
jo darbo stovyklos —tai vienin
telės Kremliaus diktatorių išsilai
kymo priemonės valdžioje 

Dabar Vakarų spauda dažnai 
rašo apie Sovietų Sąjungos oku-

ruoju Lmeiu «a. «w ^ ™ ' w i o u o t u o s e kraštuose esantį didelį 
kalba E uk . P į « t a t e » ka- ouotu ^ ^ ^ ^ 
nniai žinovai bei strategai. Pa- ^ ^ d f t f a a i ^ ^ patikini-
sak jų; kad, nežiūrint šių dienų 

Kritikų pavergtoje Lietuvoje 
dar yra, komunistų partija nega
lėtų tuo skųstis. O jei poezija 
bloga, tai, anot pogrindžio kriti
kų dedikacijos Mieželaičiui, todėl, 
kad einama į Maskvą ieškoti į-
kvėpimo, kad Lenino mokslų au
klėtas žmogus išeina gyvulys, su 
siela perskelta į dvi dalis. Tai ir 
yra patj didžioji kompartijai ra
šančių kūrėjų tragedija. 

Al. B. 
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didžiulės modernios ginklų ga 
mybos; ir JAV turimų atominių 
įvairių rūšių ginklų atsargų, jie 
lyg suabejoja modernia technika, 
kaip viską nulemiančiu veiksniu. 
Jie tvirtina, kad nepakanka turė-

|ti modernius ir žymiai stipres
nius ginklus, bet dar reikalinga 
ir stipri kariuomenė. Girdi, nei 
greičiausiais lėktuvais, nei atomi
niais ginklais neįmanoma priešą 
galutinai įveikti. Tokiomis prie
monėmis, žinoma, galima pakirs
ti susisiekimą, sutrukdyti tieki
mą, padaryti lotų baisių sunai
kinimų, baigiant miestų sugriovi
mais ir civilių gyventojų sunai
kinimais, bet po viso to turi atei
ti akrjrvus ir ryštingas kareivis. 
Taigi pėstininkai kariai, kaip I 
ir II pasaulinio karo metu, lieka 
kiekvienos kariuomenės pagrin-

Zmonės dažnai girdi patikini
mus radijo bangomis, kad išlais
vinimo valanda ateis, raginami 
būti kantriais ir patikimais. Tie
sa, jie laukia laisvės ne metus, 
bet jau keliasdešimt metų. O kai 
ilgai laukiama ir nesulaukiama, 
tada ateina nusivylimas. 

ITALAI MISIJONTEMAI 

Italijos vyskupų konferenci
jos paskelbtais statistiniais duo
menimis, įvairiuose Lotynų 
Amerikos kraštuose dabartiniu 
metu dirba daugiau kaip 3500 
italų misijonierių kunigų, 3500 
seserų vienuolių ir 175 pasau
liečiai misijonieriai, kurie talki
na kunigam ir vienuoliam reli
ginėje, socialinėje ir ypač auk
lėjimo veikloje. 

^keveldi rod 

BAŽNYČIŲ BENDRAVIMAS 

Popiežius Paulina VI audien
cijoje priėmė Kalcedonijos 
metropolitą Melitoną, kuris 
drauge su Konstantinopolio eku 
meninio patriarchato delegaci
ja Romoje dalyvavo iškilmėse, 
gv. Tėvas, sveikindamas metro
politą ir jį lydinčią delegaciją, 
pasidžiaugė Romos ir Konstan
tinopolio Bažnyčių atstovų pas

toviai palaikomais ryšiais, ku
rie sudaro sąlygas toliau plėsti 
ir ugdyti abiejų Bažnyčių bend
radarbiavimą, siekiant pilnos 
vienybės. Viskas turi būti daro
ma, pažymėjo Paulius VI. kad 
pradėtasis darbas būtų sėkmin
gai užbaigtas ir, kad priartėtų 
diena, kai Romos ir Konstanti
nopolio Bažnyčios savitarpio 
vienybėje. 

AUfc BOTA 
Romanas 
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Ji nuleido galvą. Dabar jokio žodžio jam neturėjo. 
— Ką gero man duosi vakarienės? Juk par

vežiau.-
— Pažiūrėsim. — Reikėjo ką nors atsakyt, reikė

jo kalbėt, reikėjo gyventi;.. 
Sekdama paskui jį, Marianne staiga pagalvojo: 

kaip jo tie barniai, ir kaip tie dirbtiniai vėl pasigerini-
mai stumia ją tolyn... Kaip jis pats, žinodamas tai ar 
nežinodamas, stumia ją tolyn nuo savęs, gal būt, į kito 
pusę... 

Ji žvilgterėjo į Thelmos langus, nurausvintus 
menkute, sklindančia nuo spalvotos televizijos, šviesa. 
Lengviau atsikvėpė. Nors ten yra žmogiška siela, su
prantanti ir atjaučianti. 

Įėjus į butą Alfredas nusimetė viršutinius drabu
žius, nusitraukė kaklaraištį. Marianne skubėjo virtu
vėn. Jis peržiūrėjo tą dieną gautą paštą, pasiėmė laik
raštį ir susikėlė kojas ant stalelio, patogiai pasitaisęs 
už nugaros sofos pagalvėlį. 

Bute įsiviešpatavo tyla. Tik virtuvėj skambteldavo 
koks indas, stiklinė, pilstesi į puodus vanduo, šlepsėjo 
grindyse Marianne kojos vien su kojinėm, nes batų ji 
nebepakentė, numetė į kampą, o šlepečių — nebuvo lai
ko užsidėti. Vyras laukė vakarienės, ji pati buvo al-

Po vakarienės, abiems kiek apšilus ir atsipūtus, 
Alfredo akys — jau draugiškesnės, dažniau užkliūda
vo Marianne veidą. Ji nukraustė stalą plovė indus; jis 
rūkė sėdėdamas ir tarpais mesdavo žvilgsnį į neblogą 
jo žmonos figūrą... 

Pagaliau, ji įsistojo į minkštas šlepetes, pasikeitė 
drabužius, apsiprausė veidą. Taip traukė į lovą! Bet 
Alfredas sukinėjosi apie miegamojo duris. Jis nebesibarė, 
tarpais net numesdavo • kokį dviprasmišką pokštą... 
Jai nebe kojos, o širdis vėl apsunko iki nepakeliamu-
mo. Būtų norėjusi išsimaudyti, bet tada... paskutinis 
šio vakaro žingsnis būtų į lovą. Ji susiieškojo pradėtą 
mezginį, virbalus, susidėjo į krepšelį, užsimetė 
apsiaustą... 

Alfredas išpūtė akis: 
— Tai kur dabar? 
Marianne greitai atsakė: 
— Tik — pas Thelmą. Pažadėjau šįvakar užeit 

Pažiūrėt, kaip... Kaip ji sveika. 
— Tai toks tavo atsilyginimas už mano gerumą? 

Paliksi vieną? 
— Aš... neilgam. 
— Neik! — Jis artėjo ir tiesė rankas apkabini 

mui. 
— Turiu. Pažadėjau. Aš — tuoj... 
Ji staigiai pasisuko ir — jau prie durų. 
Alfredas paėmė laikraštį: 
— Kiek? Valandą? Pusvalandį? 
— Gal... Grįšiu tuoj. 
Durys užsidarė, nuslėpdamos apgaulingą Marian

ne šypseną 

Almis virste išvirto iš savo guolio ir paknopsto
mis griebė telefoną. Pasiutimu! Kas gilėjo taip anka-

. . Į * » »• . . . . . ,„. . . • 

ti, dar nei jo žadintuvas neskambėjo... 
— Alo? Almis Dangerutis kalba... 
Ir jau tyliai keikėsi, pykdamas ant savęs; darbe 

taip buvo įpratęs sakytis pavardę, kad ir namie iš
sprūsdavo nenorom. 

—- Labas. — Atsiliepė ragely. — Pataikiau. 
Sveiks, Almi! Juk seniai besimatėm, a? 

— Labas, tai labas. Balsas lyg pažįstamas... 
— Tai ką veiki? Kokie šios dienos planai? Norė

čiau tave susitikt, pasikalbėt.. 
— Bet... Atsiprašau, iš tikro, dar nežinau, su kuo 

kalbu. 
— O! Nepažįsti? Na, ką gi! Seniai buvom susi

tikę. Vergilijus Trumpy*. 
— A! Tai — sveikas! Ar mūsų mieste lankaisi? 
— Taigi. Visi važiuoja, sakau, ir aš atvažiuosiu, 

čia daug ko pamatyt yra turistui. Tik vadovo stinga... 
Ką veiki šiandien, kolega? 

— Dirbu. Ką gi daugiau? 
Almiui darėsi kartu gerklėj. Aišku, į ką svečias 

suka. Pavedžiok, pavažinėk su juo, aprodyk... 
Korporantas. Anuomet susirinkime jį kirto ir kirto... 
"Nesutinku su Dangeručio nuomone! Jei kilmės ne gry
nai lietuviškos, tai ir nesi lietuvis! Vartojama kalba 
nepadaro tautybės!" — Tai vėl draugaudavo. Su 
mergaitėm išėjimai, bendri pažįstami... Bet ant nuo
spaudų užmindavo, viešai pasišaipydavo, pavydėjo, 
net Kristiną mėgino atmušti... Kristinai tuščios pagy
ros patiko, savimeilę jos lepino... 

— Tai — kaip? — Almis pro savo mintis girdė
jo Trumpio balsą. — Ar nekviesi? Ar savo miesto ne
parodysi? — 

Pašaipos gaidelė ir dabar negalėjo užsislėpti 
— Svečias, ja! žinai, svečias lietuvių laukiamas... 

O mintyse: 
(Bus duglea) 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. rugpiūčio mėn. 3 d. 

Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse Toronte aukso, sidabro ir bronzos medalius lairrėję Detroito "Kovo" sporto 
klube nariai. Kairėje — klubo pirm. Vytas Rugienius, dešinėje — LB apyl. pirm. Algis Rugienis. Nuocr. J. Urbono 

DETROITO ŽINIOS 
(Atkerta iš 2 paL) 

Šios mergaitės šoka "Šilainės" 
vyr. grupėje: Violeta Abariutė, 
Saulė Bajalytė, Aušra Černytė, 
Kristina Jankutė, Audronė Kaspu
tytė, Rita Matvėkaitė, Vida Na-
kaitė, Rita Neverauskaitė, Lore
ta Osteikaitė, Aida Patersonaitė, 
Dalia Rudytė, Asta Stasytė, Kris
tina Veselkaitė, Taura Zarankai
tė ir Linda Zaikauskaitė. 

Šie jauni vyrai šoka: Edvardas 
Alkevičius, Arvydas Alkus, Pau
lis Arlauskas, Algis Duoba, Linas 
Gobis, Rimas Kasputis, Aliukas 
Lelis, Darius Miciūnas, Kęstutis 
Nemanis, Algis Vaitas ir Rimas 
Vaitas. 

Keletas žodžių ir apie vadovę 
bei tautinių šokių mokytoją Gali
ną Gobienę. "šilainė" jau ruošia
si minėti savo veiklos 30 metų su
kaktį, tai yra trys dešimtmečiai 
G. Gobienės nepaprasto ryžto, 
triūso, kantrybės o svarbiausia 

meilės mūsų tautiniam šokiui ir 
jaunimui. Šiuo metu G. Gobienė 
yra Tautinių šokių instituto pir
mininkė, turi daug darbo ir rei
kalų, ne tik vesti gausų susiraši
nėjimą, bet ir važinėti į posė
džius. O čia jau artėja Šeštoji 
tautinių šokių šventė. Kai kurie 
pasiruošimo darbai jau atlikti: 
sustatytas šventės programos re
pertuaras, šokių vadovų kursų 
programos sudarymas ir daugybė 
kitų įvairių pasiruošimo darbų. 

Baigiant noriu paminėti, jog 
dažnai įvairių jaunimo grupių 
vadovai nusiskundžia, kad mūsų 
veikėjai moka apie jaunimą gra
žiom ir kilniom frazėm švaisty
tis, bet su juo dirbti, jį suprasti, 
parodyti užtarnautą respektą bei 
įvertinimą už jo darbą — labai 
mažai tokių atsiranda. Detroitie-
čiai gali didžiuotis turėdami "Ši
lainę". 

VI. Selenis 

m e visas skautes, entuziastiškai 
prisidėjusias prie bendro lėšų su
kėlimo vajaus! 

Vadovės 

Tautinė skaučių "Sutartinės" 
stovykloje iš "Gabijos" tunto va
dovauti paskirtas gražus būrelis 
jaunų sesių. Vyresnių skaučių 
pastovyklėje: ps. Ramunė Rukš-
telytė — draugininke, v. sk. Rita 
Matvėkautė — draugininke, v. si. 
Kristina Jankutė —sporto vado
ve. Prityrusių skaučių pastovyk
lėje: si. Aida Petersonaitė, si. Da
lia Rudytė, si. Loreta Sveraitė — 
draugininkėmis. Skaučių pasto
vyklėje — v. si. Loreta Osteikai-
tė —draugininke. Specialiose skil
tyse stovyklaus: iškylautojų — 
si. Asta Šepetytė, pionerijos — si. 
Laura Leonavičiūtė. 

"Gabijos" tuntą ir jo tuntinin-
kę atovykloje atstovaus pirmą sa
vaitę ps. Irena Sventickaitė, ant
rąją savaitę — ps. R. Rukštelytė. 
Linkime sesėms gabijietėms sėk
mingai ir "džiaugsmingai" atlikti 
savo pareigas! 

Kaklaraištis iš Lietuvos 

Detroito skautų šeima džiaugia
si nauja paskautininke Genovai
te Asminiene, kuri skautininkės 
įžodį davė paskutinėje skautinin
kų sueigoje. Šį įžodL .lyg.ir giliau 
įprasmino bei pakele cftlyVių nuo

taiką į ypatingai šventišką paro-j 
dymas iš Lietuvos slapta atvež
to skautininko kaklaraiščio. Jame 
per ilgus skautavimo metus rink
ti parašai, pradedant su 1933-čių 
metų stovyklos Palangoje sve
čiais, kada pasirašė Pasaulio skau
tų šefas gen. Robertas Baden — 
Powell, Lietuvos prezidentas An
tanas Smetona, Lady Baden — 
Powell ir kt. Dabar šis šviesių ir 
tamsių dienų matęs kaklaraištis: 
randasi Detroito apylinkėje —, 
apčiuopiamas simbolis Nepriklau
somos Lietuvos skautiškos, tauti
nės dvasios, bei skatintojas tos 
dvasios mumyse. Jo čia atsiradi
mas šiais metais yra ypatingas, 
nes sukanka 60 metų, kaip mini
me skautybės įkūrimą Lietuvoje. 
Šią garbingą skautybės šventę 
Detroite pramatome švęsti rude-

C L A S S I Fl ED GU I D E 
B £ A L E 8 I A T I 

Rimtas Namy 
Pardavimas 

rų. 
D.]. 

UlIlIlIlillIlIlIlIlIlIlIlHUUlUIlUllUilIlIlIlI! 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St, tel. 776-1486 
miiiiiiiiiiiiiiiiiimmujuuiiiiimiiiimiii! 
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F R A N K Z A P 0 L 1 S 
3306H W«*t »&tii Street 

Chlcaco, Illinois 
Telef. 6& 4-SSM 
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RADIO PROGRAMA 
* 

Seniausia Lietuvių Radio programa 
Naujoj Anglijoj ii Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san-
trauką ir komentarai, muzika, dainos i 
ir Magdutes pasaka. Sią programą Į 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis į Baltic Flo-
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway. So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 263-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelj pasirinkimą lietuviškų kny
gų- M 

Ltotarh] mtįfimmi gasatoj, netoli 
nuo Chicgoa, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie
statų. Svarus oras, aplinka ir namas 
Oaka pastoviais gyvenimui. 345,000. 

2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
ke. Aukšta kokybe, 350,000.00. 

ųuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našle atiduoda už 338,800. 

Gražus platat sMypas Ir gamtas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Yaldis Real Estate 
2625Wt5t7lff Stnet 

Ttl. 737-7200 ar 737-8534 
Savininkas pard. Oak 

aukšto mūrin| namą. 
Lawn VA 

ar 

67-tos ir Campbell Ave. 
2-jų butų mūr. po 3 miegamus. 
Valgomasis. Pamatykite. 

Zl BRICKI REAL ESIATE 
3135 W. 59tts St. — 494-7900 

B E A L E S T A T E 

kamb. (3 mieg.). 51-ma už Kedzie.. 
Tik 382.500.00. 

SttrksM. 2 bužai Naujai atremon
tuoti. Vieną tuoj galim* užimti, 
arighton Parke. 

72-ra Ir Casspsel. iVa aukšto nau
jesnis mūr. namas. 3 mieg. Įrengtas 
rūsys. Labai svarus. 365,000.00 

tt-ra Ir Rsssmfoid. Liuksus 5Ą 
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr. 
"randi''. 369,500.00. 

lt% akro žemts netoli Burlington,'1 

Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti. 
325,000.00. 

46 b? Koma. 8 kamb. med. namas. 
Maži taksai. Daug vietos. 336500.00. 

S I M A I T I S R E A L T Y 
Insonuace — Ineome T*x 

2951 W.63rd St , 436-7878 

Refkalingas vyriškis 

SALDAINIŲ VIRĖJAS 
Sd&alinga kalbėt anfllillmi 

interviu pagal susitarimą. 

F. Giovamiim, Inc. 
2406 $0. Wastm AVMMM 

TEL — 847-6769 
Opening 

)ricatk» job abop 

Savininkas parduoda gražiai išlai
kytą namą. Arti bažnyčia, mokykla 
ir parkas. 3 butai. 3 miegami 1-me 
ir 2-me aukšte. Keramikos vonia. 
Atskiri šildymai. Patio kieme 
maš mūr. garažas. Tik $62,500.00 

Skambint 773-4211 

IŠNXOMOJAMA — FOE BENT 

•B fcr Saeratsento. 6 kamb mūr. re 
zidencija Pilnas valgomasis. 3 mieg. 
2 maš. garažas. 345,000. 

88 b? Masaasofe. 2 ar 3 miegamų 
muro rezidencija. Įrengtas rūsys. 2 
maš garažas. $54.500. 

67 b? Kedzie. 4 miegamų mūrinis. 
Įrengtas rūsys. Centr. šaldymas. 2 
maš. garažas. 346,000. 

46 ir Tabnan. 2-jų butų medinis. 3 
mieg. apačioj, 2 mieg. viršuj. Labai 
gerai išlaikytas. Tik 326,500. 
66 k Eoekwell 3-jų butų, 2 aukšt 
mūras. Atskiros šilumos. 2 maš. ga
ražas, 345,000. 

46 b Ssersmanto. Naujesnis 1% 
aukšto mūras. Tinka giminingom šet-

j ] mom. 3 mieg. 1-me aukšte, 2 mieg. 
2-rame. 369,900. 

64 b* Roman. 20 metų senumo. 2-jų 
butų mūrinis. 5 ir 4 kamb. Platus lo
tas, r 4,900. 

Išnuom. Marąuette pke. 4 kamb. 
butas rūsy. Skambinti po 5 v. vak. 

RE 7-8007 
ISNUOM. 6 kambarių butas 2-me 
aukšte Marąuette Parke. 

Skambint — 454-7461 
IŠNUOM. Brigboon Pke. 4 kamba

rių butas. 
Skambint 523-7153 

KLSCELLAAEsOl> 

Buvusi "Nida" reaortas. dabar 
"The Outpost" Beverly Shores, 
Ind., Lake 9faore County Rd. ir 
Rogers, puse bloko nuo ežero. 
Valgykla, baras, kamb. išnuoma-
vimui. Dienai 10.40 dol. vienam ir 
1248 dol. dviem, savaitei 67.60 
dol. ir 78 dol. dviem. Rezervaei-
joms skamb. 219-87^101. 

imiiiiiiHiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuves sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai Keramikos ir kt. 
plytelės. Glasa blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 636-2960 
iimiimiiniiiHiiiiiiimtiHiimimiiiiHN'ii 
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OOSMOS P A R C E L S E X P R E B S 

SIUNTINIAI I UETUYĄ 
SSSS 8. Halated St.. C U J C M O . HL SOSOS 
1601 W. Sttb St., CoJcaco. UL «MM 

Telef.: M&-3TS7 — 2M-SS20 
Vytautas Valautinas 
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Jtl gahrtiafi 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
prašome kreiptis } 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tai, - 767-0600 

MABtkUETTE PABK 
1% aukšto mūr.; 8 kamb., 5 mieg., 

gražiai Įruoštas rūsys, garažas. Arti 
66 ir Fairfield. Numažinta kaina. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Immediate 
South side metai tabricarjon 
is seešdng tbe foUovring esperienced 
persoonel: 

MIG WELDER 
WELDER FTT-UP MAN 

Day shrft, good starcing salary, paid 
boJidays and vacation. 

Call Mrs. Riky 
523-5754 

FOR APPOINIMENT 
Malė help 

Wanted For Private Clob. 
UPER'D SHORT ORDEfl 

C O O K 
To operate small snack bar. Good 
working conditions and benefits. 
For appointment call: 

Chei Chlumsky 275-6600 
Closed Mossdsy 

MAESTENANCE MACBSHtBfF 
UFT TRLCK MECHAN1C 

Mušt be esrperieaced. 
WIRE DRAWEB - TRAINEE 

Steady full time employment. 
Hxcelient benefits. Appiy in per-
son. 

VTJLSON STEBL * W R E OO. 
4840 So. Western Ave 

Cbicago, nimois 

Paskautininkės Įžodį davusią p. s. Genovaitę Asminiene sveikina dalis 
įžodžio dalyvių: Dalia Gilvydienė, "Gabijos" tunto tuntininkė, s. Jonas 
Asminas, "Baltijos" tuntininkas, fU. Jurgis Jurgutis ir s. Jūratė Pečiū
rienė 
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SKAUTIŠKAIS KELIAIS 
SK 

I stovyklą 

Detroito skautės ir skautai en
tuziastiškai laukia ir ruošiasi 
Vl-jai Tautinei Stovyklai, kuri 
įvyks Treasure Valley Scout Re-
servation, netoli Paxton, Mass. 
Stovykla vyks rugpjūčio 13 —25 
d. I šią tolimą, apie tūkstančio 
mylių atstumo, stovyklą, pasisem
ti skautiškos, lietuviškos dvasios 
ir gražių prisiminimų važiuoja 
pilnas autobusas ir būrys stovyk
lauto^ privačiomis mašinomis. 

Valiuojantys autobusu renka
si prie Kultūros centro, 6:30 vai. 
vakare, šeštadieni, rugpjūčio 12 
d. daiktų, palapinių sukrovimui 
i autobusą, nes autobusas nieko 
nelaukdamas išvažiuoja 8 vai. 
(punktualiai). Visi prašomi su
sipakuoti mantą, kad užimtų 
kuo mažiau vietos, o loveles bus 
vežamos tik medinės — karei
viškos (metalinės nebus priima
mos). Kelionė truks apie dvyliką 
valandų. Kad kartais netektų i i 
alkti, įsidėkite maisto vienam 
valgymui, nes stovykloje maistas 
bus dalinamas tik šeštadienio vi
durdienį. 

Į stovyklą reikėtų atsivežti pi
nigų, nes pramatyta išvyka į is
torine vietove Sturbridft (kaina 

3 dol.). Be to, stovykloje veiks 
krautuvėlė, kurioje bus galima 
nusipirkti Tautinės stovyklos žen
kliukų, marškinių, suvenyrų. 

Skautų vyriausybė išsirūpi
no iš valdžios, kad pirmą 
stovyklos dieną atvažiuotų 
pašto atstovas ir bus galima 
iš stovyklos išsiųsti laiškus su 
specialia tos dienos antspaudą. 
Tautinės stovyklos praga yra iš- j 
leista ir specialių vokų, ku
riuos bus galima taip pat sto
vykloje įsigyti. 

"Gabijos" tunto tuntininkė D. 
Gilvydienė praneša, kad gydyto
jo pažymėjimus ir atsakomybės 
atpalaidavimo lapus ji turi gauti 
iš visų į stovyklą išvažiuojančių 
sesių ne vėliau kaip rugpiūčio 6 
dieną. Skautės, kurių lapai ne
bus gauti, negalės važiuoti sto-
vykloii. 

Sumažinti kelionės išlaidas va
žiuojančioms į stovyklą buvo pra
vestas šokolado pardavinėjimas, 
kuris praėjo su dideliu pasisekimu. 
Sio originalaus ir pelningo projek
to iniciatorė yra si. Loreta Sve
raitė. Skautės pardavusios dau- j 
giausia šokolado gavo prizus: I—; 
Daiva Rugieniūtė, II — sk. kand. 
Regina Fuhnvork (tik 12 metų),i 
III — si. Paulita Abariutė. Jau-1 
niausią paukštytė Lijana Baužai
tė, nors ir nelaimėjo prizo, mažai 
atsiliko nuo laimėtojų. Sveikina-

URMIN IU 7F\ 
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1978 birželio mėn. gauti įnašai 
Santrumpa: atm. įn. — atrmnimo įnašas. Suma, parašyta po pa-
varaps, reisKia is viso. 

$10.00 Ambrazevicz, Sofija $30.00, 
Malinauskas, Jonas $120.00, 
Puškarskis, Mykolas $30.00. 

$25.00 Vaišnys, Juozas R. ir Elona 
$100.00. 

$50.00 Puzmas, Jonas, Dr. $«25.00 
$75.00 Darobrava, Jurgis, atm. įn. 

$100.00, Leugoud, Edvrard 
$3.124.26 

$96.00 Dūlias Anelė $106.00 
$100.00 Tamašauskas, Juozas ir Pet

ronėlė $500.00 
$115.00 Šileikis, Antanas, atm. įn. 

$115.00 
$150.00 Lapšys, Elena ir Mykolas 

$150.00 
$200.00 Amerikos Lietuvių Tautinės 

S-gos Chicagos sk. $300.00, 
X $400.00 

$500.00 Mažeika, Juozas ir Genovaitė 
$1,000.00, StoSkus, Vladas, 
atm. įn. $500.00. Omahos Lie

tuvių Moterų Klubas $500.00 
$900.00 Blauzdys, Feliksas $1,000.00 
Santrauka: 3 x $1W0 — $30.00; 1 x 
$25.00 - $25.00; 1 x $50.00 - $50.00; 
2 x $75.00 — $150.00; 1 x $95.00 -
$95.00; 1 x $100.00 — $100.00; 1 x 
$11500 - $115.00; 1 x $150.00 -
$150.00; 2 x $200.00 — $400.00; 3 x 
$500.0 - $1.500.00: 1 x $900.00 -
$900.00. 

19 viso 17 narių $5415.00 
KAZYS BARZDUKAS 

Iždininkai 

iimiimmiiimiiummmaMmmMmi* 
M O V I N G 

SERCNAS perkrsusto baldus ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — WA 5-8063 
HHHiiHnnimHniniimniitmnimnmim 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimi 

PACKAGE EXPRES6 AGENCY 
MARIJA \OREtKJEVE 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Notarlatas 
Tax 

Vertima* 

REALTY 
J. B A C i V l C i T J S 

6455 S. Kedzie Ave. — 778-2233 

MALĖ AM) FEMALE 

pycfcča, Maiatas Ii Europos 
MSS W. 6* St,, Chicaco, ni. s o t t t 

TFJJ. — WA S-S787 
iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiimmiimiiiR' 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiimiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
iiuimiinmmiiHUMHHimiiiiiiimiiiiiHiii 
imntiiuHmiHiiNimiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiii 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
• Ir kitus kraites 
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, M. 60632, telef. 927-5880 
iiiimiiiiiMiiiiiitiimimiiiiiiimitmiiiiiii: 

V A L O 
KILIMUS IR BALDUS 

iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHimiiniiiiimiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiui 

Neveluokite užsisakyti 

Ž I E M I N I U S L A N G U S 
KOSTAS BUTKUS 

T e į 7 7 8 - 2 7 8 1 ' 

viso roiia grindia, 
i. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
innmwiHWtwwwi——iiiiiiiiiisii 

miiiiiimmiimiiimiimmiimiiiiimimi 

MOTARY PTJBLIC 
IVCOME TAX SERVICE 

4 » S*. Maplewood, tel. 254-74$f 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ lskvtetinud. pildomi 
PILIETY B88 PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiMiiuuiiiimiiiiii 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

C O O K 
Loyola University Medicai Center 
has ar. opening for experienced insti-
tutional oook. Mušt be experienced 
handling modified diets. Supervisory 
abilities. Prefer individual with formai 
training. 

If qualified, please call 
5 8 1 - S 2 4 2 

LOYOLA UNIVERSITY 
MUDICAL CENTER 

Maj-wood, Illinois 
• n Equal Opportunlty Employer M/F 

SNirpm & MOEIVINC 
(High School Graduate) 

Major bronze bearing distributor 
needs aggressive malė. Experi-
ence a mušt.. Good co. benefits. 

Interviews by appoint only. 
Phone — 583-1100 

MASTEN OORPORATJON 
An Equal Opportunlty Emploror 

AUTOMATIO SCREVV MACHEN E 
OPERATOR 

Engiish speaking. 
Apply or Calll: 

RAMM MAOBINE OOBSPANY 
3131 No. Cicero — TeL 756-3060 

M A C H I I I $ T 
Mušt have knowledge of geni tool 
room machinery. Operate A set up 
machines. Ability to work from 
blue printa & hold elose tolerance. 
«ENERAL, SCIENTIFIC CORP. 
223 Interstate RdL, Addison, UI, 

Phone — 543-2310 

Electronic Engineer 
Aggressive and dynamic electron-
ics manufacturer is in need of e-
leclronic eng?neerr for desifTi of 
new eleetronie devices & systems. 
3 to 5 years of analog A digital 
circuitry and system design pre-
ferred. Good company benefits. 

Please apply in peraon at: 
FYRNETieS INC 

1021 Davis Road. EJgm. 111. 
742-0282 for appointment only 
An Equal Opportunlty Emplojrar 

Dirbančiai porai reikalinga mote
ris namų valymo darbui ir skal
bimui, 1 dieną savaitėj Hyde Pko. 
apyl. Rekomendacijos reikalingos. 

Skambint 236-7723 arba vaka
rais 955-1936 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimu kai
nos yra visiems prieinamos 

H E L P W A N T E D — M A L Ė 

ELECTRIC ARC VVELDERS 
Medium to heavy machine manufacture. 

£xcellent benefits. 

VVAUACE SUPPUES MANUFACTURING CO. 
1300 W. Diversey. Chicago, IU. Tai. 201-7000 

Perskaitę " ^ " , *j«kHe kitiems pasiskaityt. 

file:///OREtKJEVE


Dalis Australijos lietuvių sportininkų, dalyvavusių Pasaulio liet. sporto žaidynėse Toronte. Iš k.: A. Cfcirae, Vir
ginija Juciūtė, Regina Rupinskaitė, Algis Vienutis ir Algis Kymantas 

PARENGIMAI CHICAGO J 

Rugp. 6 — 13 d. — Liet. fron
to bičiulių stovykla Dainavoje. 

Rugp. — 13 d. — Zarasiakių 
klubo gegužinė Bruzgulienės so
de, Willow Springs. 

Rugp. 27 d. — Liet. Taura
gės klubo ruošiama gegužinė 
Vyčių salėje ir sodelyje. 

— Illinois liet. respublikonų 
lygos išvyka-gegužinė dr. J. 
Briedžio sodyboje, Lemonte. 

Rūgs. 29 — spalio 1 d. - Mė 
gėjų meno paroda Jaunimo 
centre, rengiama Putnamo se
selių rėmėjų. 

Spalio 1 d. — Madų paroda, 
ruošiama Putnamo seselių rėmė
jų Jaunimo centre. 

Spalio 2 1 d . — Lietuvos duk
terų dr-jos rudens balius Jau
nimo centre. 

— Amerikos lietuvių tarybos 
suvažiavimas Liet. tautiniuose 
namuose. 

— CScero jūros šaulių Klai
pėdos kuopos ruošiamas tradici
nis "Švyturio" balius šaulių 
namuose. 

— Seselių pranciškiečių re- SpaBo 22 d. — SoL Danos 
mėjų seimas Marijonų salėje, į Stankaitytės rečitalis Jaunimo 
11 vai. pamaldos Marijonų kop- į centro salėje. 

16 d. — Banketas 
"Draugo" dienraščio išlaikymui 
ir pagerinimui, ruošiamas Lie
tuvių katalikų spaudos draugi
jos komiteto, Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. 

— Vytauto D. šaulių rinkti
nės rudeninis parengimas Šau
nų namuose. 

Rugp. 20 d. — CScero Me
džiotojų ir žuvauto jų klubo ge
gužinė klubo šaudykloje. 

Rugsėjo 10 d. — Tautos šven
tės minėjimas, ruošiamas Vy
tauto D. šaulių rinktinės, šau
lių namuose. 

Rūgs. 16 d. — Vytauto D. 
šaulių rinktinės rudeninis pa
rengimas Šaulių namuose. 

Rūgs. 17 d. — Liet. Bendruo
menės Cicero apylinkės ruošia
ma kultūrinė popietė šv. Anta
no parapijos salėje. 

— Prof. Stp. Kairio ir K. 
Bielinio minėjimas jų paminklų 
atidengimo proga Jaunimo cent
re. 

Rūgs. 23 ir 24 d. — Bostono 

lyčioje (prie "Draugo"). 

Spalio 6—15 d. — Jaunųjų 
akademikų meno paroda, ruo
šiama ASS Chicagos skyriaus. 

Spalio 7 d. — "Nerijos" tun
te vakaras Jaunimo centre. 

— Dantų gydytojų XIX lai
dos suvažiavimas Jaunimo cent
re. 

Spalio 8 d. — Vilniaus dienos 
minėjimas Jaunimo centre, ruo
šiamas Vilniečių sąjungos. 

Spalio 13 d. — Ak. skautų 
sąjūdžio metinė šventė Jaunimo 
centre. 

Spalio 14 d. — "Ateities" va
karas Jaunimo centre. 

— LB Cicero apylinkės ruo
šiama tradicinė vakarienė su 
šokiais Šv. Antano parapijos 
salėje. 

- r Anglijos - Britanijos liet. 
klubo rudens balius Jaunimo 
centro kavinėj. 

Spalio 15 d . — Vasario 16 
gimnazijos rėmėjų būrelių susi
rinkimas Jaunimo centre. 

— Šv. Kazimiero seserų rė
mėjų metinė vakarienė Marijos 
aukšt. mokyklos patalpose. 

Rūgs. 23 d. — Gen. T. Dau
kanto jūros šaulių kuopos 15 
metų sukakties minėjimas Šau
lių namuose. 

Rūgs. 29-spalio 8 d . — Dail. 
Dalios Ancevičienės dailės dar
bų paroda Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. 

Spalio 28 d. — Lietuvių fon
do banketas Marriott Hotel, 
miesto centre. 

— Dariaus - Girėno Ht. mo
kyklos vakaras Jaunimo centre. 

Spalio 2 8 - 2 9 d. — Balfo 
X K seimas Švč. M. Marijos 
parapijos salėje. 

Spalio 29 d. — "Volungės" 
koncertas, ruošiamas P U S Ry
šių centro Jaunimo centre. 

— Lietuvos D. K. Birutės 
draugijos kultūrinė popietė 
Liet. taut. namuose. 

Lapkr. 3 ir 4 d. — Br. Mar-
kaičio, SJ, kūrinių koncertas 
Jaunimo centre. 

Lapkr. 8—12 d. — VU Lie
tuvių fotografų foto darbų pa-

Jau-

Lapkričio 11 d. — "Aidų" žur
nalui paremti koncertas Jauni
mo centre. 

Lapkričio 12 d. — lietuvių 
televizijos rengiamas koncer
tas Jaunimo centre. 

Lapkr. 17—25 d. Dail. O. 
Smalinskienės dailės darbų pa
roda Jaunimo centre, 

Lapkr. 17-26 d. — Dail. Jad
vygos Paukštienės dailės darbų 
paroda Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. 

Lapkričio 18 d. — Zarasiškių 
klubo rudeninis parengimas 
Šaulių namuose. 

— Chicagos aukšt. lit. mo
kyklos vakaras Jaunimo centre. 

— Lietuvių operos tradicinis 
balius su laimėjimais Liet. tau
tiniuose namuose. 

Lapkr. 19 d. — l i e t . styginio 
ansamblio koncertas Jaunimo 
centre. 

Lapkr. 22-26 d. — LB Brigh-
ton Parko apylinįes ruošiama 
paroda Jaunimo centre. 

Lapkr. — 25 d. — Marąuette 
Parko liet. namų savininkų ru
deninis balius Maranėtte Parko 
parap. salėje. 

Lapkr. 24 d. — ALRKF ta
rybos suvažiavimas Marijonų 
vienuolyno salėje, prie "Drau
go". 

Lapkr. 2 5 - 2 6 d. — ALRKF 
seimas švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje. 

Lapkr. 25 d. — Scheinfeldo 
ir Regensburgo gimnazijų buv. 
mokinių ir mokytojų suvažiavi
mas Jaunimo centre. 

Lapkr. 26 d. — Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas, 
ruošiamas Chicagos ramovėnų, 
Jaunimo centre. 

Gruodžio 2 d, — "Suktinio" 
vakaras Jaunimo centre. 

Gruodžio 3 d. —Jaunimo cen
tro vakarienė Jaunimo centre. 

Gruodžio 9 d. — Kr. Donelai 
čio lit. mokyklų vakaras Jau
nimo centre. 

Gruodžio 10 d. — Poeto Bern. 
Brazdžionio lyrika dr. J. Brie
džio muzikos harmonijoje Jau
nimo centre. 

— Liet. skautų,-čių (Ugi 14 
m.) kūrybos diena, ruošiama 
Ak. skautų sąjūdžio Jaunimo 
centre. 
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PILIULES N U O NĖŠTUMO 
PAVOJINGOS 

JAV Maisto kokybės ir medi
kamentų valdyba numato apri
boti ar net visiškai uždrausti 
estrogeninius ir progesteroni-
nius preparatus nuo nėštumo. 
Tai susiję su v i s daugėjančiais 
moksliniais duomenimis, kad 
minėtųjų preparatų vartojimas 

gausina susirgimus krūties ir 
gimdos vėžiu, taip pat širdies ir 
kraujo ligomis. Be to, mano
ma, kad tokių preparatų varto
jimas gali atsiliepti busimiems 
tokių moterų vaikams. 

Be to, pažymima, kad dėl pi
liulių nuo nėštumo vartojimo 
JAV kasmet miršta apie 400 
moterų. 

A. t A. ELENAI SONGINIENEI 
mirus, dukterį REGINA ir žentą LEONft RASLAVI-
ČIŲ giliai uzj&učiam ir kartu liūdim. 

Sofija Birikūniene 
ir Aldona Buinauskione 

Lik ZIGMUI BUTKUI 
Lietuvoje amžinybėn iškeliavus, liūdesio ir skaus
mo prislėgtai' jo sesulei dr. JULIJAI SMEGIENEI, 
jos šeimai ir'giminėms ir artimiesiems Lietuvoje 
ir plačiam pasauly išsklaidytiems nuoširdžią už
uojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

Su meile ir malda 

Dr. Ona Bakaitione 
Stase, Vaigale ir Jonas Kavaliūnai 
Jonas Balskus 
Antanas Balčytis 

E U D E I K IS 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

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

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

4 3 3 0 - 3 4 S o . Ca l i forn ia A v e n u e 
Te le fona i L A 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — YArds 7-1741-2 

s*.,-

Spalio 20-29 d. — Skulpt 
l iet etnografinio ansamblio i Aleksandro Marčiulionio skulp- | rodą Čiurlionio galerijoje, 
koncertai Jaunimo centre. Ruo-'tūros darbų paroda Čiurlionio nimo centre, 
šia Akad. skautų sąjūdis. galerijoje, Jaunimo centre. 

PĖSČIOMIS PER GRENLANDIJĄ 
Ruošiamasi pereiti didžiausią pasaulyje salą 

AL.TENISONAS 

Reginald Hoyaux, flamų ryti-
nėtojų draugijos pirmininkas, su
manė suruošti ekspediciją per 
Grenlandiją. Su aštuonių žmo
nių grupe jis nori, trečią kartą 
istorijoje, pėsčiom praeiti 750 km 
per Grenlandijos ledyną, kaip jį 
prieš 90 metų perėjo norvegas 
Fridtjof Nansenas ir 1936 metais 
Paul Emilė Victoras. 

rodo jo kopimas į Huascaran kal
no viršūnę, Peru. 

Ruošdamasis kelionei į Gren
landiją, Hoyayx turėjo nuvažiuo 
ti į Daniją, nes Grenlandija pri
klauso Danijai. Čia iškilo dvi kliū
tys. Pirmoji buvo šunys. Gren
landijos administracijos reikala
vimais Danija nesutiko duoti lei
dimo važiuoti šunimis. Dėl šunų 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

T e l . 7 3 7 - 8 6 0 0 

T e l . 7 3 7 - 8 6 0 1 

R. ' Hoyaux sumanęs kelionę j pasiutimo ligos, Vakarų Gren-
atlikt šunų rogėmis, bet tai da- landijoje veikia įstatymas, kad vi-
bar Grenlandijoje uždrausta. Tai- j si šunys turi būti nužudyti, o 
gi, reikia eiti pėsčiom. Tempera-1 vykstama iš Rytų Grenlandijos 
tūros maksimumas ten siekia mi
nus 25 laips. C. 

Ekspedicijos išvykimo data dar 
tiksliai nenustatyta. Ruošdama
sis kelionei, gegužės 20 d. jis su 
dviem ar trim palydovais išvyko 
į Vakarų Grenlandijos pakrantę, 
kur gyvena eskimai. Šiai išvykai 
rinkti kandidatai pranešė Hoy-
aux, kas norėjo toje avantiū
roje dalyvauti galėjo rašyti jam 
Hazendreef 30, 2120 Schoten, 
Belgija. Kelionės išlaidas turės pa 
dengti pats savanoris. 

Sumanyta ekspedicija per 
Grenlandiją prasidės iš Augma-
gssaliko ir eis į Sondre Stromfjor-
dą. Tad eskimo buities tyrimas 
eis palei Vakarų Grenlandijos pa
krantę iš pietų i šiaurę ir tyrinė
tojai turės skaitytis ir su minus 
10 laips. C vasaros temperatūra. 

Ekspedicijos rengėjo Hoyaux 
gyvenamas namas Schotene yra 
jo daugelio tyrinėjimų ekspedici
jų liudininkas. Ypač Pietų Ame
rika yra patraukusi jo širdį. Tai 

l 
Vakarų Grenlandiją. "Tad išei
na, kad po mūsų sunkios kelio
nės", pareiškė Hoyaux, "mūsų 
šunis teks ten nugalabyti, o tai 
be galo žiauru. Vėliau buvo pra
nešta, kad draudžiama važiuoti 
šunimis. Tai visai suprantama. 
Taigi, teks keliauti pėsčiom ir pa
tiems tempti roges. Šunų velka
mos rogės yra sunkios; ant jų ga
lima pakrauti iki 200 kg krovi
nio. Jie turi pasirūpinti taip 
vadinamas Fridtjof Nanseno ro
ges, padarytas iš bambuko ir 
briedžių kailių. Jas galima gauti 
tik Norvegijoje, sveria U kg ir 
ant jų galima pakrauti 100-120 
kg. krovinį. Keliaujant be šunų 
atpuola ir jiems reikalingas mė
sos davinys — vienas kilogramas 
mėsos šuniui per dieną, o tai jau 
didelis svoris. Žmonių maistas 
nesudaro problemos, yra sausas 
kaip kad Amerikos Erdviu tyri
mo programos naudojamas. Va
žiavimas su šunimis yra sunkus. 
Kai P.E. Victor'as 1936 m. darė 

Lapkr. 4 d. — Liet. Tauragės 
klubo ruošiamas rudeninis ban
ketas Šaulių namuose. 

Lapkr. 10 d. — Vakaronė su 
poetu L. Andriekum Jaunimo 
centro kavinėje. 

tą pačią kelionę, jis užtruko 52 -
dienas ir iš jo 33 šunų, su kuriais 
jis pradėjo kelionę, pabaigoje be
liko tik penki. 

Antra kliūtis, kurią teko nuga
lėti, buvo Danijos vyriausybės rei
kalavimas duoti 2,1 milijonų 
frankų užstato, kuris turi būti į-
neštas du mėnesius prieš ekspe
dicijai išvykstant Ši suma reika
laujama tam, kad kilus sunku
mams kelionėje, galima būtų ap
mokėti siunčiamas gelbėjimo eks-
pecidijas. Pagaliau ir ši kliūtis 
buvo nugalėta: Hoyauxui pavy
ko gauti vieno kredito banko ga
rantiją flamų tyrinėtojams. Šis 
bankas apsiėmė padengti visas su 
ta ekspedicija kilusias išlaidas. 
Bankas pasiuntė Danijos vyriau
sybei savo garantijas ir Hoyaux 
laukia Danijos ministro leidimo. 

Tuo tarpu Nederlandų kultū
ros tarnyba pasiuntė Hoyaux fil
mą apie kopimą į Huascarano 
kalną, Peru, į Trento filmų fes
tivalį, šis tyrinėtojų ir kalnų ko
pėjų filmų festivalis įvyko Tren 
te, balandžio pabaigoje. 

Savo darbo kabinete Hoyaux 
turi storą lentyną knygų apie 
Grenlandiją. Visi patyrimai ir 
nepasisekimai Grenlandijoje, ku
riuos patyrė ankstyvesnieji tyri-j 
nėtojai, ten surašyti ir teikia 
naudingas informacijas, nes ke
lionė 750 km pėsčiom per ledy-
nuotą Grenlandiją esant tempe
ratūrai iki minus 25 laips. C ir 
užtrunkanti du mėnesis nėra 
juokai. 

A. A. 

OLGA JAKUBENIENĖ 
Gyveno 6506 S. Artesian Avenue. Chicago, Illinois. 
Mirė liepos 30 d., 1978, 12 vai. dieną, sulaukus 64 m. ami. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. 
Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnėnai Leonas ir Vitoli-

das Katlauskai su šeimomis Brazilijoje, svainė Halina ir kun, 
Povilas Diliai ir*ieima. 

Velionė buvd1 našlė kompozitoriaus a. a. Vlado Jakubėno. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. 

Western Avenue.* 
Atsisveikinimas bus ketvirtadienį 7-tą vai. vakaro. 
Laidotuvės įvyks penktad., rugp. 4 d. E koplyčios 10 vai. 

ryto bus nulydėta j Lietuvių Tautines kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Giminės 
Laidotuvių direkt. Evans ir Sūnūs — Tel. 737-8600. 
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PVIEI DOVANA IVENCIU IK UTOMIS PROGOMIS 

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

— H I l H * -

Bah 
Naujoto Ti 

Vertimu 
•fra pratUko formato 

gražia Uaiu*l*i kalba. 

"DRAUGO" 

jrutsa 

njinoto gyrentojai praaonri pridėti S0 
(Kitur U i m aill) 

Gan prafa *d«am Itfaj* NaaJaJ Ti 

| 
'•IIIIHIIIIIIIIII 

D M U 6 I S 
4SA5 Wwt 63rd Strttt 
CMMgtj, IIIlMlt 60629 

P ETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 71 St . , Ch icago 
1 4 1 0 S o . SOth Av„ Cicero 

T e l . 476-2345 
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virinu 7-6672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Souttmest Highway, Palos Hills. 111. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. 
3319 SO. LITUANICA AVE. 

RUDMIN 
Tel. YArds M138-39 

POVILAS J. 
3354 SO. HALSTED STREET 

RIDIKAS 
Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO. 50th Ave., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. rugpiūčio mėn. 3 d. 

x Pasaulio l iet . Bendruo
menės valdybos pareigų ir kny
gų perdavimas naujajai valdy
bai įvyks rugpiūčio 6 d., sekma
dieni. 6 vai. vak. Jaunimo cent
ro kavinėje. Penkerių metų ka
denciją baigęs pirm. Br. Nainys 
pareigas perduos naujam pir-

X Ateitininkų sendraugiu mininkui Vyt Kamantui ir jo 
stovykloje Dainavoje literatu-1 valdybai. Posėdis viešas. 
ros vakaras ruošiamas šeštadie-; x Jungtinis Baltu komitetas 
nį, rugpiūčio 5 d. Rašytojas parašė laišką prezidento specia-
Jurgis Jankus paskaitys iš sa- Ham patarėjui dr. Zbigniew 
vo spaudoje dar nepasirodžiu- Brzezinskiui dėl teisiamų šča-
sios kūrybos. Taip pat Daiva ranskio ir Ginzburgo, priminda-
Markelytė skaitys iš jo apysa- j mas, kad Sovietų Rusijos ok. 
kų įdomesnių ištraukų, kurios Lietuvoje taip pat teisiamas ir 
atitinka vakaro nuotaikas. Sto-1 lietuvis Viktoras Petkus. Pra-
vyklautojai literatūros vakarą1 soma laiške, kad į tai būtų 
vadina rašytojo Jankaus vaka- kreipiamas prezidento ir kitų 
ru ir tam vakarui ruošiasi. Sto- su Sovietais turinčių asmenų 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Ateitininkų sendraugių 
vasaros stovykloje Kennebunk-

CHICAGOS 
Ž IN IOS 

LENKAI PIKETAVO 

Nemaža grupė lenkų dvi die
nas piketavo Marąuette teatrą 

porte paskaitininkais bei simpo-1 ( g 3 s t ^ gedzie Ave.) Chicago-
ziumų kalbėtojais dalyvaus dr. I ^ ^ rodomas "The End" fil-
Adolfas Darnusis, Jurgis Jan
kus, dr. Petras Kisielius, Algir
das Landsbergis, Juozas Lauč-
ka, Simas Sužiedėlis, dr. Kęstu
tis Skrupskelis, dr. Kęstutis 

mas, grubiai įžeidžiąs lenkus. 
FESTIVALIO KARALIENE 
Chicagoje rugpiūčio 4-21 d. 

įvyks įvairių meninių, sporto ir 
Šeštokas, dr. Vytautas Vygan- j kitų pramogų festivalis Navy 
tas, kun. Stasys Yla. Stovykla Pier. Jo karaliene išrinkta Ka 
vyks rugpiūčio 12-20 d. 

— Rašytojas Jurgis Jankus 
thryn Thompson, 21 m., gyve
nanti Chicagos pietuose ir da-

skaitys paskaitą ateitininkų; bar einanti paplūdimio sargės 
sendraugių stovykloje Kenne-
bunkporte tema: "Kun. Stasio 

pareigas. 
RADO 175,000 DOL ČEKĮ 

Lietuvių transatlantinių lakūnų Dariaus ir Girėno didvyriško žygio 45 metų sukakties minėjimas buvo suruoštas j Ylos įnašas'. l Eidamas Michigano gatve, Chi-
vykla prasidėjo liepos ^ 0 d. ir dėmesys, nes tik spaudos i r m - ^ j ų p ^ ^ o Marąuette Parke, Chicagoje. Buvo didelis paradas, prakalbos. Lakūnų garbei padėjo vainiką. — Juozas Laučka ateitininkų; c a g 0 j e n egras Greg Lynum, 23 

Nuotr. Ciprijooo Genučio sendraugių stovyklos metu Ke- | m m j 0 g a l i o j a n t j 175,000 dol. 
i į nnebunkporte kalbės ir praves - e k į jšdu o t ą New Yorko banko 

baigsis rugpiūčio 6 d. Dainavo- formacijos pastangomis galima 
je visos vietos užimtos. Visi yra | pagelbėti Sovietų Rusijoje ir už-
labai patenkinti programa ir grobtuose kraštuose esantiems 
jos vykdytojais. ' disidentams. Tas pat komitetas 

x Kun. Juozas Vaškas, šian- išleido plačią informaciją apie 
dien išvyksta į Putnam, Conn., Viktorą Petkų ir kitus teisia-
pravesti Nekalto Prasidėjimo muosius dėl žmogaus teisių vyk-
Marijos seserų vienuolijoje su- dymo reikalavimų. Lietuvių 
sitelkimo dienas. Į savo parei- vardu pasirašė dr. J. Genys. 
gas — redaguoti "Laivo" žur- x Jonas Narbutas, neseniai 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
BALFO ŠVENTĖ 

— GEGUŽĖSE 

nalą gris rugpiūčio 18 d. parašęs ir išleidęs 
Vargstančių lietuvių yra iš-

knygos blaškytų komunistinės Rusijos 

tė, Mariją Gotceitienė, Danutė pasirinktą mokyklą, imtinai iki 
Prancevičiūtė, Birutė ir Aldona universiteto, 

simpoziumą tema "Žmogaus, } r s k i r t ą i š k e i s t i Marina Banke, 
teisių gynėjų teismai Lietuvoje chicagoje. Radėjas susitiko 
ir mūsų uždaviniai jų akivaiz- k u n J e s s e u Jackson, kuris 
doje". Stovykla vyks rugpiūčio | p a š a u k ė Marina banko preziden 
12-20 d. Juozas Laučka pasku- ^ j s h i f f r i n > kuriam čekis ir 

ir baigti pasirinktą i t i n i u s k e l e r i u s m e t u s Syv e n o buvo nuneštas. Banke buvo pa-
, Europoj, kur vadovavo Radio ^ § 1 ^ ^ k a d pasiuntinys turė-

^nušas užsisakė m u - i L i b e r t y transliacijoms. Grįžęs į j ę s n u n e š t i č e k į % m ė j o j H_ 
K X Leonas Kriaučeliunas, ^ ^ nepHk^moje"^ ^Smos^ S ^ o ^ g ^ f 5 E I K ° ^ " * f c * » ^ ^ ! ^ e n C ~ J ą ' ***> ««* ^ ^ T * STL^^T sene nešdamas į banką ir pake-

Balčiūnaitės. 
Troškuų' malšino 

specialybe. 
vadovas Zenonas Jonušas užsisakė mu 

KANADOJE 

> Petras Peleckas Petras Na-!besne auką archvvui ir pažadėjo į Ja Amerikos lietuvių visuomeni- u j ^ č e k i įkri to. 

Draugo romano mecenatas ir baigė rasvti ir antrąją dalį, ku- kančias ir alki, o taip pat ken- , _ . .. _ . , . _ lX: ;,, ;„c+„,.v,Q„»,, ^ia^r„; *,, «„« mot,, AH™= vicnm^nini,, - " •, • i *• - *i * • i- • • u * • ardas Litvinas, Izidorius Tava- ciamųjų instrumentų orkestrui zy-siuo metu Altos visuomeninių n a p i m s vėlesnius ir paskuti- cia ne tik materialiniai, bet ir BalysMRuz*a ir Antanas mesnius kūrinius atrinkti, svar-
reikalų komisijos pirmininkas. nius mūsų valstybinio gyveni- moraliai. Toms kančioms kiek a ^ * ̂  Kuzga Antanas p a d o v a n o t i L M . ar-
paeme visą stalą — dešimt bi- m 0 metus. Knygos autorius, palengvinti, Balfo Chicagos ap- f ^ 6 1 ™ - J r T T T . I v e P S 1 ^ ' c h . _ z 
lietų į "Draugo" banketą, kuris norėdamas greičiau užbaigti šio skritis ir skyrių nariai liepos 23 ,UV" ^ ^ ™ m ° k e > J J * 1 . * 8 } " : 

kimnkavo Monika Cicemene, SENESNIO AMŽIAUS • - -
™ « - . J - • TN ^ - J • M ^ * ° w w " M T 'tiems ir lietuviškoms mokslo iš- las imant, dar bus nedideli pa-
• • ? F ^ ^ P - r g M H ASMENV PASITARIMAS ^ ^ ^ d ; i l d o m i p r i m o k ė j i m a i : P a a k o . 
te, Laima Aleksiene, Vita Ba- _ _ _ . , . . _ , , M i„„ +,~.-T^.«, -C-~,+ Pa j*- , ! w.n 

Senyvo amžiaus žmonėms, sis stipendijų fondas skatins *as tvantys r i rs t *eaerai Dan-

įvyks rugsėjo 16 d. Jaunimo leidinio darbus, iš Montrealio dieną surengė gegužinę - pikni-
centre. Bankete bus humoristi- atvyko trims mėnesiams į Chi- ką. 
nė ir dainų programa. Kitos or- cagą įr apsigyveno pas savo gi- Nors paskutines dvi dienas 
ganizacijos ir pavieniai asme- minės Marąuette Parke. Lankė- prieš pikniką Chicagos miestą 

PALCKANOS 7.99% 
Chicagos miestas iš savo fon-

— Įsteigtas Alekso ir Teodo-; do, sudaryto paskoloms mieste 
ros Kojelaičių vardo stipendijų įsigyti nuosavybes, duos pasko 
fondas lituanistiką studijuojan- las už 7.99% palūkanų. Pasko-

leišytė i r . Amelija Baleišienė. n — c r- z o— -r , u r e u virimą ir iam nriklau- H u n o i s departamentas, kuris rū- ruošimą moksUnių darbų iš lie-
nys kviečiami pasirūpinti bilie- sį "Draugo" administracijoje, apgaubė tamsūs debesys, lietus " p „F* ą tv k' Za " ' PmSiSi vyresnio amžiaus gyven- tuvių tautos ir valstybės gyve-

khjC klubas BUietus6 laimėji toių reikalais' pritariant guber- nimo bei palengvins lietuviškam 
? a į -n e- mams platino Salomėja Janus- n a t o r i a u s pavaduotojui David jaunimui ryžtis imtis Iii 

bet rengėjai nepabūgo ^ O „ _ _ . „ I . ^ _ A O'Neal, šaukia pirmąją rHinois kos studijų. Pagnndinj 

tais ir tuo paremti lietuviškos kuri minėtą knygą platina. lijo ir gąsdino pikniko rengėjus, 
spaudos gerinimo pastangas. _ . _ . _ _ kad gegužinė dėl lietaus gali ne 

x PatiksKnimas, "T>n»i«»"l x J o n a s 

rugpiūčio 
"Draugo" įvykti 1 d. laidoje, rašant ™*»J" advokatas. atidarė savo ^ ^ į r ^ ^ v a l g i u g j gė r f_ kienė ir Jadvyga Sasnauskienė 

lituanisti-1 
Pagrindinį stipen-

. sSt Chicagos — o - - , o— P a v e i k s l o ^ . , m . valstijos tautinių grupių konfe- dijų fondo kapitalą, kūno palu-
apie Šv. Kazimiero vienuolijos r a s t m ? f į a n S t - ^ - L n i c a ^ o s mus, dovanas laimės šuliniui ir ^ e i k s l < į f

 l a i m e 3 i r ^ i bilietus naudojamos stipendi-
seselių jubiliejų, įsivėlė kelios Priemiesty Frankforte. k i t u g r e i k a l i n g u s d a t y ^ . )> Patino Stefamja Galesiene ir ^ 
korektūros klaidos, iškreipiau- x Alfonsą* Vorpik* n« OT^. ™ Wo„oo« ^,^4-h, n™no5in,„ Angele Mackevičiene, tvarkė 

Įvykis, kurį koordinuos joms sudaro p. p. Kojelaičių 

kas. 
GAUJŲ KOVOSE 

Tarp rungtyniaujančių Chi
cagos miesto gaujų įvyko susi
šaudymai, šeštadienio naktį bu 
vo peršautos Maria Castro, 23 
m., ir Magda Cuąuais, 26 m. 
Sekmadienį buvo nušauta su Alfonsas Noreika po ope- vis klausėsi radijų pranešimų * *br~ 1JT7T^' ^-J? .V "~ Senior Ethnic Fund vyks Illi- įnašai į Kanados Lietuvių Fon- ^ ^ s - ^ ^ - J " ' ^ , ! - . ™ ^ ra 

čios mintį ar seselių vardus. • racijos Little Company of Ma- apie oro pasikeitimus. Balfo ^ n j a ^ ^ e n _ e * . ; l k t o n
T

3 . a . **: nois Grcle Campus universiteto dą. knris šį stipendijų fondą ad- ^ „ ^ 1 A ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
čia turi būti taip: ses. M. Fa- ry ligoninėje pamažu sveiksta Chicagos apskr. pirm. V. šim- \ k ^ i e n ^ l r ^ ^~\*' V^ patalpose. Svečiais yra pakvies- ministruos. Suinteresuoti prašo-: J^L ^ J S t ė s ^ asStente 
bijorra nuo 1987 m. darbuojasi ir tikisi šią savaitę grįžti namo. kus pasakė, kad nors visą naktį Z-^-nvZ-K- ^ K a z v ^ ^ l d ' M tt d a l v v a u t i J A V prezidentas mi kreiptis į Kanados Uetuvių 
motiniškame name. Turi būti: 
ses. Bertilija (ne Berilia), ses. X Kun. Andrius Senkus. Lake ir ant rytojaus iki 12 vai. die- . ® 

nos lytų, jeigu oro pranešėjai 
praneš, kad nuo 12 vai. nustos 
lyti, gegužinė įvyks. 

Rytojaus dieną dar prieš 12 

bei Kostas Čepaitis 

MUZIKAS Z. JONUŠAS 
CHICAGOJE 

Worth. Floridoje, atsiuntė au-M. Fihoteja. sesr. M. Agnita (ne! k A - -
Aquita). ses. M. De Chpntal (ne, 
Dechantal). ses. Mary De Sales x • r - Antanas Valiusias, 
(ne Desales). Už klaidas atsi- Barrington, RL mus maloniai v a į a n į į ; pradėjo* rinktis"lietu-
P^šome. pasveikino, atnaujindamas pre- v i a i „ e J b ū ' drėgnesnės že-! v • • - ^ S * a>_ 

mimpmt^ ir at^iiiorlatnaa m Hr.. nepaougę oregnesnfcs ze- v e lankei IS Miami Springs, Fla. 
x Chicagos Sveikatos depar- " T 6 1 ^ * . m n f ™ L l m ė s i r Š a l t e s n i o 0r°- P a g a l iŠ" ^ ^ ° " a ^ Jonušas, kapelmeistrio 

tamentas praneša, kad vaikų ^."" ą" u z P a r a m ^ esame dalintas korteles sužinota, kad a a Bronio Jonušo brolis. Pasi-
skiepijimas Marąuette Parko e m^1 ' į gegužinėje dalyvavo apie 700 
Fieldhouso patalpose (6700 So. x J. Rimavičienė buvo iš Ari- piknikautojų. 
Kedzie Ave.) vyks nuo rugpiū- zonos į Chicagą atvykusi. Užsu- j Centro vald. pirm. M. Rudie-
čio 16 iki 18 d. 10-4 vai. dienos kusi j "Draugą" nusipirko įvai- nė, atvykusi į gegužinę, aplankė 
metu. Vaikai turi būti palydimi rių lietuviškų knygų už 32 dole- virtuvę, barą, laimės šulinį ir 
tėvų ar globėjų ir pasirašyti rius ir tuo gražiai parėmė mū- prie kiekvieno bandė savo lai-
prieš skiepijimą, kuris yra bū- ?ų knygos leidimo darbą. I mę. Taip pat nemažai laiko pra
tinas, kad jie galėtų rugsėjo 
mėnesį eiti į mokyklas. 

x Albertas ir Julija Mostei-! sipirko didesnį lietuviškų ' k n y g ų , B a l f o P a d ė t i s i r k a d į̂  š i u o 

kiai, Lariat motelio savininkai, kiekį. ! m e t u fclP" W skaičius nema-
Fallon. Nevadoje, prie metinio I tnM

 ž ėJ a- P^nikautojai buvo paten-
prenumeratos mokesčio pridėjo X ^ l a n o Vjns " ^ ^ ^ ^ kinti ir reiškė padėką geguži-
9 dolerių auką ir tokiu būdu ' n o r S l a b a i S^rzs žmogus. Seimo- nės rengėjams. Gegužinėje visą 
dosniai parėmė mūsų spaudos | t e k a l b a m e nebe tuviškai. Ta- • tvarką pavyzdingai tvarkė aps-

Jimmy Carteris. senatoriai Per- Fondą, 28 The Pallisades, To-Į 
K t J n . į cy ir Stevenson, gubernatorius ronto, Ont., Canada, M6S 2W8.! 

Thompson. Chicagos miesto • 
burmistras Bilandic ir kiti vai-! e _ _ _ _, _ _ _ _ _ „ _ 
džios pareigūnai b ^ A U l Ų 1 A U 1 1 N E 

Konferencija siekia suteikti S T O V Y K L A 
galimybę senyvo amžiaus įvai- P o k e l i ų s a v a į 5 j u trimito bal- Uarb, Chicagoje, žuvo trys vai
rių tautybių asmenims pasisa- s a i g ^^^ v ė i i avos į aukštus! kai iy2 , 6 ir 7 m. Jie negalėjo 

MILIJONAI MOKYKLOMS 
Illinois valstija paskyrė mo

kykloms remti 1.36 bil. dol.. iš 
jų Chicaga gaus dar 20 mil. dol. 

SUDEGĖ 3 VAIKAI 
Degant namams, 1612 S. Mi-

x Dr. Vvtantas Vardys ir l e i d o k a l b e d a m a «* atsilankiu-
žmona. atvykę į "Draugą", nu- s i a i s« a i š k i n o ' k o k i a d a b a r »"• 

darbus. Ačiū. čiau kasdieną mane aplanko lie- krities valdybos pirmininkas V. 
tuviškas dienraštis — "Drau- Šimkus ir pavaduotojai Juozas 

x Eleonora Newhouse, Lyons. eas". visada atnešdamas daug Mackevičius ir Feliksas Sereiči-
Hl.. nusipirko "Drauge" lietuvis- lietuviškos šilimos. Esu dėkin- kas. 
kų knygų už didesnę sumą. ! g a tiem. kurie tokį gerą laikraš- Laimės šulinį tvarkė Vytau-

x Aukų atsiuntė: po du dol t į leidžia. ir mane riša su savo tas Žilinskas, talkininkavo Pet-
— A. Vasis. K. Tilingeris; 1 dol. t a u t a " — T^šo mums Anna ras Žolynas, Viktoras Motušis, 
— Ch. Martel. Ačiū. 

kyti įvairiais rupimais klausi- ^ ^ i r s k e l b s j ^ s s 60 metų išbėgti, nes butas buvo užrakin-
mais. Konferencija bus suskirs- g y v ^ į ™ sukaktuves. tas, o motina išėjusi. Jų motina 
tyta sekcijomis, kuriose bus tei- RUgp iūčio 13-25 dienomis 1 Alma Jean Parker, 26 m , areš-
kiamos informacijos ir pamoko- p r i e P a x t o n miestelio, Mass., Į tuota už apsileidimą vaikų prie
ina, kaip ir kur gauti federali- s k a u t ų stovyklavietėje įvyks žiūroje 
nes, valstijos ar miesto pagal- y ^ T a u t i n ė stovykla. Toje 
bos įvairiuose gyvenimiškuose didžioje stovykloje stovyklaus 
reikaluose. apie 1000 brolių ir sesių. At-

SUGAVO BĖGANTĮ ZUDIKA 
Pohcija O'Hare aerodrome 

Briget iš New Yorko valstijos, Pranas Zailskas, Julius Paulė 
siųsdama prenumeratos mokės- nas. Ona Zailskienė, Vaclovą 

Valės Marijos j tį ir auką. Orvidienė, Grožvyda Giedraity-
sielą, minint j 

x Už a. a. 
Jokubauskienės 
trejų metų mirties sukaktį, šv. 
Mišios bus atnašaujamos šeš-
tad.. rugp. 5 d., 8 vai. ryto T. 
Marijonų koplyčioj, prie "Drau
go". Prašome gimines, draugus 
ir pažįstamus prisiminti a. a. 
Valę savo maldose. (pr.) 

x Algimantas Gureckas nag
rinės "Tautų apsisprendimą ir 
Rytų Europos taikos pagrin
dus" Santaros-Šviesos suvažia
vime rugsėjo 8-10 d. Tabor 
Farmoje, Sodus. Mich. (pr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais pnokėumaU ir priei-
namak nuošimčiais. Pasaulio Lietuvių Bendruomenes seime pranešimą daro Prancūzijos He-
VTutual Federal Savines 2212 t uv ių a t s tov* $*&& Kondrataitė. Iš kairės: Argentinos atst. R. StaJicraitis, 
l l J T*<J~* Brazilijos atst. pre*. P. Ragaiinskas, buv. PLB valdybos pirm. inž. B. Nai-
W e ^ Cermak Road — Telef. „ ^ J A V ^ p j ^ , A Gečys, Prancūzijos lietuvių atstovė S. Kondrataitė. 
V | 7-T747 (sk.) I§ vilrtečių susitikimo Toronte, Kanadoje. Nuotr. V. Bacevičiaus 

Klaudija Jonušaitė 

Konferencija vadovausis dviem yyjcgta ir iš kitų kraštų lietu- j areštavo Latin Kings gaujos 
tikslais: parūpinti galimybę se- ^ s k a u t u i r s k a u č ių Didžiau-! n a i t 1 7 m - ^ ^ ruo^si pa-
nyvo amžiaus etniniams žmo- s i a Australijos grupė apie 20. **& į Porto Rico. Jis įtaria-
nėms pasisakyti viešai, išreiš- Amerikos pašto įstaigos yra mas nušovęs Elleną Bowler, 17 
kiant įvairius asmeninius rūpės- patvirtinusios tai stovyklai spe- m-- bendravusią su kitos gaujos 
čius ir problemas, ir apsvarsty-;c ia lų p a ž t o a n t s p audą. visas n a r i a i s -
ti reikalus, susijusius su sočia-1 p a § t a s g s t ovyklos bus ant-
line apdrauda. medicare. mais- S p a u d u o j a m a g tuo antspaudu, 
to kuponais, tinkama mityba,; stovyklos vadovybė tam tikslui 
preventyvme medicina, h i g i e n a ^ i š l e k J u s i 9 p e c i a l u v o k ą gu 
" t - t - įrašu "Oficial Souvenir Cover". 

Registracija nemokama. In- į P a s i u n t u g t d o l . ^ p ^ o j ^ . 
formaciniais reikalais kreiptis į|ra i r p r i jungi ant sau adresuotą 
Aleksą Račkauską tel. 863-5864 v o k m ^ t o ̂ ^ ^ ^ ^ 

raukęs nuo fronto Vokietijoje or- a r b a I r e n a Regienę tel. 476- ^ j ^ g a u s ^ v o ^ 
ganizavo oTkestrą, koncertavo 17089 tarp 10 vai. ryto ir 3 vai.. I k i „,^^0 d 

įvairiose stovyklose ir emigravo į P- P- nuo pirmadienio iki penk- Česlovas Kiliulis, 17 Tyler Rd., 
Kolumbiją. Cia jis pradžioje gro-.tadienio. JLexington, Ma. 02173. Po tos 
jo orkestre, mokytojavo konservą- Į Visi Dlinojaus valstijos vyrės-1 d a t o s g a l i m a j ^ . y l a d a g B a . 
torijoje ir vėliau buvo pakviestas nio amžiaus tautimų grupių gy- c e v i č i u s C a m p ^ ^ o f f i c e T ^ . 
karo laivyno orkestro vyriausiu 1 ventojai yra raginami dalyvauti, ^^^ Valley Scouts Reserva-
kapelmeistriu. Keliolika m*»tų sėk-' šioje pirmoje konferencijoje se- !

 t i o n i Pieasantdale Rd. Pajrton. 
mingai veikdamas, išsitarnavo nyvo amžiaus asmenų reikalais. \fame 01612 V R* 
pensiją ir su šeima persikėlė gy-; Pasistenkite, kad ir jūsų balsas, ' 
venti į Miami Springs, Fla. Įsi-]būtų išgirstas, 
taisė muzikos instrumento taisy-

JUODASIS SĄRAŠAS 
Chicagoje planuojama pradėti 

vesti sąrašą asmenų, kurie bu
vo sugauti vagiant krautuvėse 
arba kurie atleisti už nesąžinin
gumą. 

^^&>, S&3!^^&1-. ,-^^l^fcv *>^^^^^, ^at^^^^t*.. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenoe 

TeL _ 776-5589 
C-tcago, riinovi 60629 

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

mo dirbtuvę ir sėkmingai verčia
si. 

Jo duktė Klaudija, 7 metų am-

MIESTO BTTDfcETAS 
Chicagos meras Bilandic pa-

žiaus, pasižymi nepaprastu gabu-:8iūlė 1.337,916,165 dol. 1979 m. 
mu. Amerikos pradžios mokyklų j biudžetą, jsikydamas departa-
papročiu rengia kartais viso kraš- Į mentų vadovams neperžengti 
to gabiausių mokinių varžybas. | M?8 m. biudžeto ribų. Ateinan-
Praeitų mokslo metų varžybose &ų nietų biudžetas didesnis 31.5 
Klaudija iš tūkstančių prisiųstų 
atitinkamų sprendimų ji vienin
telė gavo 98 taškus, kas sudarė 
pirmą vietą. Po to tėvai gavo iš 
\H-'?ios pradžios mokyklų virši
ninko pasveikinimą su praneši
mu, kad Klaudija galės lankyti 

mil. dol., kas sudaro 2.3%. Pa
didėjimas numatomas iš mokes
čių nuo parduodamų prekių ir 
kitų mokesčių, tačiau mokesčių 
už nuosavybes numatoma tru
put} sumažinti. Atlyginimų pa
didėjimas nenumatomas. 

L I N K U V A 
Šiaurės Lietuvos švietimo židinys 
Redagavo dr. ALF. $E*PLAUKIS 

Išleido Linkuvos Monografijos leisti komitetas, 
Chicago. m. 1978. 

Kieti viršeliai, 336 pusi. Kaina su persiuntimu 
$15.66. Illinois gyventojai dar prideda 75 et taksų. 
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