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PREZ. CARTERIO UŽUOJAUTA 
POPIEŽIUI MIRUS 

Vatikanas. — Vakar Šv. Tėvo 
Pauliaus VI-jo kūnas buvo per
vežtas iš vasaros rezidencijos 
Castel Gondolfe į Šv. Petro bazili
ką, amžino poilsio vietą, kur jis 
bus palaidotas šį šeštadienį. A 
pie 200,000 žmonių stovėjo 15 
mylių kelyje, kuriuo buv parga
bentas velionis popiežius. Apie 
penki tūkstančiai policininkų sau 
goję nuo galimų teroristinių veiks 
mų, šveicarų gvardija sudarė 
garbės sargybą. Važiavo dvide
šimt viena automašina. Karstas 
bus išstatytas aplankyti tikintie
siems, bet nebus atviras. Laidoja
mas šeštadienį po pietų Šv. Pet
ro grotoje, kur vieta pasirinko 
pats velionis ir kur laidojami po
piežiai jau nuo renesanso laikų. 
Į Romą iš viso pasaulio plaukia 
įv airių vyriausybių atstovai,da-
ryvauti laidotuvėse. Amerikiečių 
delegacijai vadovauja prez. Ca r -
:erio žmona. 

Didelis moralinis nuostolis 

Prez Carteris, Šv. Tėvui mirus, 
pareiškė užuojoutą, kurią Baltie
ji Rūmai prisiuntė ir "Draugo" 
dienraščiui. Prez. Carteris išreiš
kia apgailestavimą, mirus popie
žiui, kuris savo gyvenimą pašven
tė žmonių gerovei, Jo mirtis yra 
nuostolis ne tik katalikams, bet 
ir visai žmonijai. Šv. Tėvas Pau
lius VI-sis siekė ekumeninės vie
nybės, jis nešdamas taiką ir mei
lę keliavo po visus kraštus, įskai-

Hondure pasikeitė 
vyriausybe 

Tegucigalpa. — Hondūre ka
riuomenė nuvertė diktatorių gen. 
Melgar Castro, kuris valdžion 
panašiu keliu buvo patekęs 1975 
m. kovo 22 d. 

Vyriausios tarybos nariais pa
siskelbė trys generolai: aviacijos 
vadas gen. Alvarez, policijos 
viršininkas gen. Celaya ir gru
pės vadu - kariuomenės vadas 
gen. Paz Gareia. 

Sukilimą iššaukė valdžios ban 
dymas sustabdyti spaudos kritiką. 
'Tierrrpo" laikraštis birželio 
mėn. paskelbė valdžią kompromi 
tuojančių straipsnių apie vyriau
sybės narių įsijungimą į narkoti
kų biznį. Laikraštis rašė, kad 
aukšti valdininkai gauna dideles 
sumas už kokaino siuntimą į JAV. 
Redaktorius buvo suimtas, tačiau 
dabar kariuomenė nuvertė val
džią, kuri buvo laikoma kairesne 
už dabartinės tarybos generolus. 

Daug biurokratu 
VVashmgtonas. — Darbo depą r 

ramento žiniomis, šiandien fede-
ralinei ar vietinėms valdžioms 
dirba daugiau žmonių, negu 
prieš 10 metų. Jei 1968 m. 11,845, 
000 asmenys dirbo vyriausybei ir 
savivaldybėms, tai šiais metais 
valstijų ir miestų valdžioms dirba 
jau 12,878,000 žmonių, o federa-
Knei valdžiai dirba 2,744,000 as
menys, iš viso biurokratų atsi
rado 15.6 milijonai. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 11 d. :Tiburtas , Kla
ra, Purvinas, Porutė. 

Rugpiūčio 12 d.: Gracilijus, Hi -
liarija, Danguolis, Laimė. 

Saulė teka 5:55 v., leidžiasi 7:55. 

ORAS 

Chicagoje ir apylinkėse gražus 
oras. Temperatūra apie 80 1. 

tant ir Jungtines Amerikos Vals
tybes. Per penkiolika valdymo 
metų Šv. Tėvo Pauliaus VI-jo žo
dis skambėjo šiame sunkumų 
pilname pasauly. Su Pauliaus VI-
-jo mirtimi pasaulis nustoja stip
raus moralinio balso. 

Vietnamas nekalba 
apie reparacijas 

Hanojus. — Vietnamo premje 
ras Pham Van Dong pareiškė a-
merikiečių delegacijai, kuri buvo 
atvykusi vaduoti Vietname užsi
likusių amerikiečių kareivių šei
mų, kad Vietnamas nuoširdžiai 
siekia ne tik susitaikinti su Ame
rika, bet ir užmegzti normalius 
ryšius ir siekti abiejų tautų drau
gystės. Premjeras neminėjo jokių 
reparacijų, kurių anksčiau Viet
namo valdžia reikalaudavo iš A-
merikos. Ir pats šeimų išleidi
mas buvo nesuderinamas su 
ankstyvesne Vietnamo laikysena, 
nes Hanojus reikalaudavo pir
miausia —karo nuostolių atlygi
nimo, tada ryšių užmezgimo, o 
tik po to šeimų sujungimo, tuos 
reikalus tvarkant per abiejų vals
tybių ambasadas ir konsulatus. 

Pasaulinis Bankas antradienį 
patvirtino paskolą Vietnamui — 
60 mil . dol. Tarptautinis Valiu
tos fondas kiek anksčiau suteikė 
Vietnamui 30 mil. do. žemės ū -
kio pagerinimo ir irigacijos pro
jektams. Amerikos direktoriai 
šiuose bankuose balsavo prieš 
paskolas. 

Žada demokratija 
Teheranas. — Irano šachas Rė

za Pahlavi pasakė kalbą į tautą 
konstitucijos šventės proga. Jis 
pažadėjo daugiau politinių lais
vių, tačiau pabrėžė, kad monar
chija yra Irano likimas ir su j a 
žaisti nebūsią leidžiama, šachas 
nurodė, kad Irano kelias i pilną 
demokratiją nebūsiąs lengvas, 
nes per ateinantį dešimtmetį Ira
no gyventojų skaičius pašoksiąs 
iš dabartinių 34 mil. iki 5d mil., 
o už 20 metų Iranas būsiąs 65 mi 
lijonų tauta. Todėl teksią keisti 
valstybės administravimo meto
dus. Nežiūrint demokratinių re
formų, reikės išlaikyti įstatymų 
gerbimą, nes ir pačios demokra
tiškiausios pasaulio valstybės ne
gali leisti provokacijų ir smurto, 
pareiškė šachas. 

Rekordinis gynybos 
biudžetas 

VVashingtonas. — Atstovų Rū
mai patvirtino gynybos reika
lams skirtą biudžetą 119.2 bil. 
dol. Tai rekordinis biudžetas. 

Lietuvių Bendruomenes 
atstovai Baltuosiuose 

Rūmuose 
Washingtonas. —JAV prezi

dentas ir R. Carter liepos 31 d. 
Baltuosiuose rūmuose suruošė 
priėmimą pagerbti aukso meda
lius Čaikovskio muzikinėse varžy
bose laimėjusius amerikiečius — 
smuikininką Elmar Oliveira ir 
čelistą Nathaniel Rosen. Į šį pri
ėmimą buvo pakviesti ir jame da
lyvavo JAV LB krašto valdybos 
pirm. inž. Algimantas Gečys, vi-
cepirm. Rimas Cesonis ir JAV LB 
ryšininkas VVashingtone Algi
mantas Gureckas su žmonomis. 
Svečių tarpe, kurių buvo apie 70, 
dalyvavo ir viceprezidento Wal-
ter F. Mondale žmona. 

R. Cesonis prez. Carteriui padė
kojo už jo sutikimą spaudos kon
ferencijos metu atkreipti žurna
listų dėmesį į "užmirštą" lietuvį 
rezistentą Viktorą Petkų, ką pre
zidentas ir įvykdęs š.m. spaudos 
konferencijoje. A. Gečys preziden
tienę pakvietė atsilankyti į 1980 
metais įvyksiančią Vl-ją Tautinių 
šokių šventę, jai pastebėdamas, 
kad Nixonienė ir Fordienė praei
tyje yra buvusios garbės viešnios. 
R. Carter, nors ir kviečiama porą 
metų į priekį, principe sutiko 
Šventėje atsilankyti. 

Amerikoje yra 986 
televizijos stotys 

Washingtonas. — Federalinė 
komunikacijos komisija paskelbė, 
kad šiuo metu Amerika turi 986 
televizijos stotis, iš kurių 259 sto
tys nėra komercinės, bet švieti
mo, kultūros skleidėjos, re
miamos visuomenės lėšomis. 

Nielsen bendrovė paskelbė, 
kad 96 nuoš. iš Amerikoje nau
dojamų televizijos priimtuvų, ga
li naudotis bent keturių stočių 
programom, 66 nuoš. naudojasi 
septyniomis stotimis ir 33 nuoš. 
gali pagauti 10 arba daugiau sto
čių. 
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"Kroatai turi mirti dėlto, kad Jugoslavija gyventų!" Su tokiais ir pa
našiais Šukiais Vakarų Vokietijoje gyvenantieji kroatai-politiniai emig
rantai demonstravo Bonnoje, kuri ketino j Jugoslaviją pabėgusius te
roristus išmainyti į Vokietijoje iiž politinio teroro aktų vykdymą suim
tus aštuonis kroatus. Tačiau teismas neleido mainų daryti 

NAUJAS PORTUGALIJOS 
MINISTERIS PIRMININKAS 

Lisabona. — Portugalijos prez. 
Antonio Romalado Eanes pa
kvietė ministeriu pirm. Alfredo 
Nobre Da Costa, nepaisant, kai 
kurių grupių griežtos opozicijos, 
Naujasis min. pirm. Da Costa yra 
54 m. amžiaus, politiškai jokiai 
partijai nepriklausąs inžinierius, 
buvęs industrijos ministeriu. Yra 
aptariamas, kaip moderuotas 
konservatorius. Buvęs min. pirm. 

k . 

Naujasis Portugalijos min. 
Alfredo Nobre Da Costa. 

pirm. 

REIKALAUJA LAISVES BALTIJOS 
ŽMONĖMS 

Stockholmas. — Estų informa
cijos centras Švedijoje išsiuntinė
jo laisvojo pasaulio spaudai ape
liaciją: "Laisvės Baltijos žmo
nėms"! Šį reikalavimą priėmė ir 
pasirašė birželio mėn. Stokhol-
man suvažiavę Rytų ir Centrinės 
Europos pavergtųjų tautų atsto
vai. Apeliacija išsiuntinėta lais
vųjų valstybių vyriausybėms, lais 
vai spaudai, tarptautinėms orga
nizacijoms. 

Šiame rašte reikalaujama: kad 
Sovietų Rusija ir Rytų bloko vals
tybės laikytųsi Jungtinių Tautų 
generalinės deklaracijos ir bai
giamojo Helsinkio akto; kad lais-

Amerikiečių Cruise 
Rusija 
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vasis pasaulis paremtų Baltijos 
tautas jų kovoje prieš terorą, ne-
okolonializmą ir rusifikaciją, ku
ri gresia tų tautu egzistencijai, 
kad Sovietų Sąjunga panaikintų 
Baltijos žemėse savo karines ba
zes ir išvežtų iš Baltijos savo ato
mines raketas nešiojančius po
vandeninius laivus, kad Sovietų 
Sąjunga nutrauktų organizuotą 
terorą, neteisingumą, policijos 
brutalumą ir puolimus prieš di
sidentus; kad visi pavergti žmo
nės turėtų progą įgyvendinti lais
vo apsisprendimo teisę, Jungti
nėms Tautoms globojant . 

šalia Baltijos tautų atstovų šia 
apeliaciją pasirašė vengrų ir len
kų atstovai. 

Prancūzų jaunųjų 
komunistų protestas 
Paryžius. — Tarp daugelio pro 

testo balsų, kilusių dėl sovietų 
vykdomų represinių priemonių 
prieš disidentus, yra taip pat ir 
Prancūzijos komunistų jaunimo 
sąjūdžio pareiškimas. Sąjūdžio 
sekr. Jean M. Catala pažylmėjo, 
kad sovietų iškelti teisminai pro 
cesai disidentam yra netoleruoti
ni ir todėl privalo būti pasmerkti. 
Prancūzijos komunistinio ir sovie 
tų sąvokos socialistinės demokra
tijos klausimu yra esminiai skir
tingos. Mes, pažymi Catala, gina
me laisvę visur, kur ji yra pažei
džiama. — 

Soaree jau pareiškė naujuoju 
min. pirmininku nepasitikėjimą, 
teigdamas, kad naujasis min. pir
mininkas yra nusižengęs konsti
tucijai. 

Prezidentas teigia, kad, jei 
parlamentas neremtų jo suda
rytos vyriausybės, tai jis skelbtų 
naujus rinkimus, nors normaliai 
rinkimai turėtų būti tik 1980 m. 

Portugalijos politinė krizė pra
sidėjo, kai iš socialdemokrato 
premjero vyriausybės pasitraukė 
centrinė demokratų partija. Ji 
kaltino premjerą, kad jis, patai
kaudamas komunistams, neišmo 
ka kompensacijų dvarų savinin
kams už konfiskuotas žemes. 

Sieks stiprių demokratinių 
pagrindų 

Nei pasitraukusioji centro de
mokratų nei socialdemokratų par 
tijos nenori naujų rinkimų, nes 
šiose krizės dienose jos abi gali 
netekti daug balsų. Nauji rinki
mai taip pat suparalyžuotų Por
tugalijos planuotą iškilimą iš e-
konominės krizės. Neseniai Tarp
tautinis valiutos fondas paskoli
no Portugalijai 800 mil. dol., ta
čiau šios paskolos nešami pagerė
jimo ženklai ateis tik už pusės 
metų. Paskolos davėjai reikalavo, 
kad Portugalija "suveržtų dir
žus", taupytų ir užbaigtų ekono
minius negalavimus. Spalio 
mėn. to fondo delegacija vėl lan
kysis Portugalijoje ir bandys nu
statyti, kokią pažangą portugalai 
padarė po paskolos gavimo. Nau
jos vyriausybės rinkimai šiuo me 
tu yra visai nepageidaujami, nes 
šį rudenį Portugalija turi pradėti 
derybas su Bendrosios Europos 
Rinkos atstovais apie įstojimą į 
rinką kartu su Ispanija ir Graiki
ja. Rinka jau skelbia, kad šitos 
neturtingos Europos šalys gali 
būti priimtos į rinką tik vienu 
tikslu — sustiprinti tų valstybių 
naujus demokratinius režimus. 

Portugalija siekia įstoti į rinką, 
todėl jai svarbu pademonstruoti, 
kad jos demokratinė sistema stip
ri ir veiksminga. Dėl to, reikia 
laukti, kad jai pavyks greitu lai
ku sudaryti naują vyriausybę. 

Naikinamos karves 
Detroit. Mich. — Michigan 

valstijoj buvo patikrinta 75,000 
karvių ir jų tarpe rasta nesveikų 
1,300, kurios privalo būti sunai
kintos ir dabar naikinamos. Jos 
susirgo nuo per klaidą į pašarą į-
maršytų nuodingų medžiagų. Jos 
sunaikintos pakasamos Oscoda 
apskrities Mio vietovėje. Vietos 
gyventojai reiškia protestą, nes 
galįs būti užterštas vanduo. 

POLITINIS TURKŲ 
SKILIMAS 
Veda šalį į anarchiją 

Ankara. —Turkijos vidaus rei 
kalų ministeris Irfan Ozaydinli 
paskelbė, kad turkų saugumo po
licija bus sustiprinta 20,000 tur
kų kariuomenės daliniais. Apie 
2,000 bus pasiųsti į Istanbulo 
miestą. 

Turkijos politiniame gyveni
me labai įsigalėjo terorizmas. Ra
dikalai dešinieji ir revoliuciniai 
kairieji įsteigė karines grupes, ku
rioms žudo politinius priešus. 
Šiais metais atentatuose jau žuvo 
virš 300 žmonių. Radikalų skili
mas pasireiškė net Turkijos po
licijoje, kur veikia dvi organiza
cijos: Pol-Der ir PoBir. 

Nuosaikiųjų kairiųjų parti
jos premjeras, socialdemokratas 
Bulent Ecevit daro žygius tero
rizmą sustabdyti, nes turkų skili
mas veda valstybę į anarchiją. 
Atentatų puolimuose nukenčia 
ne tik politikai, bet nužudomi ir 
teisėjai, universitetų profesoriai, 
mokytojai. Smurto veiksmai daž
nėja ne tik didmiesčiuose kaip 
Istambule ir Ankaroje, bet pasi
reiškia ir provincijoje. 

Kairieji skundžiasi, kad deši-

JAV žadėjo nesikišti 
Cologne, V. Vokietija. — Čia 

spausdinama Čekoslovakijos bu
vusios komunistų aukšto pareigu 
no Zdenek Mlynara knyga, ku
rioje rašoma, kad JAV prez. L.B. 
Johnson patikinęs Brežnevą, kad 
Amerika nesikiš, jei Sov. Rusija o-
kupuos Čekoslovakiją. Knygos au
torius teigia, kad Brežnevui prez. 
Johnson pažadėjo nesikišti rug
sėjo 18 d., o rugsėjo 20 d. 1968 m. 
Sovietu armija jau žygiavo į Če
koslovakiją, sužlugdydama tuo
metinio Čekoslovakijos premjero 
Dubčeko laisvės pastangas, vadi
namas Prahos pavasariu. Knygos 
autorius buvo išmestas iš parti
jos, bet vėliau galėjo išvykti į Va
karus ir čia parašė atsiminimus. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

—Izraelio parlamento užsie
nio reikalų komiteto pirminin
kas Mashe Arans pranešė JAV se
natui, kad Amerikos vyriausybė 
neleido Izraeliui daugiau padėti 
Libano krikščionims, kuriuos 
puolė Libano kairieji musulmo
nai. 

—JAV International prekybos 
komisija nutarė apriboti iš Japo
nijos importuojamų medinių iš
skalbtiems drabužiams prisegti 
spraktukų įvežimą. 

— Bolivijos naujasis preziden
tas Juan Pereda Asbun, kalbėda
mas nepriklausomybės dienos 
proga, pažadėjo 1980 m. pravesti 
Bolivijoje demokratinius rinki
mus, kuriuose jis žadėjo nekandi
datuoti. 

— Šiaurės Airijoj vėl įvyko stip
resnės riaušės išreiškiant neapy
kantą britų administracijai Bel
faste. Sudegintos kelios maši
nos, jvyko susirėmimų su išlaisvi
nimo armijos IRA nariais. 

— Iš Rodezijos, nepaisant įvai
rių projektų taikai viduje išlaiky
ti, baltieji labai sparčiai emigruo
ja. 

— Amerikoje, pagal Gallup 
instituto apklausinėjimą, 53 proc. 
gyventojų pageidauja, kad būtų 
įvesta kainų ir atlyginimų kont
rolė. 

nieji teroristai siekia nuversti da
bartinę valdžią ir nori, kad vy-
riausybėn sugrįžtų kariuomenė. 
Dešinieji skundžiasi, kad komu
nistai siekia revoliucijos, o kairių 
pažiūrų vyriausybė - socialdemo
kratai jų nepersekioja. Stebėtojai 
tvirtina, kad Turkijos įvykiai pr i 
mena įvykius Argentinoje, kur 
bombų sprogdinimai ir oponentų 
žudymai privedė prie kariuome
nės įsikišimo. 

Turkų laikraštis "Hurr iye t" 
neseniai rašė, kad kariuomenė 
laikinai lieka nepaliesta dabart i 
nės dešinės - kairės kovų. Laik
raštis ragina visuomenę vengti 
provokacijų, kurios galėtų past-
tumti į politiką ir kariuomenę. 
Tokiu atveju Turkija ne tik nu
stotų vienintelio saugaus užnuga 
rio, bet karių politikavimas galė
tų atnešti Turkijai ir visa naiki
nantį civilinį karą. 

Pakistanas saugo 
aerodromus 

Islamabadas. — Pakistano val
džia įsakė policijai griežčiau sau
goti valstybės aerodromus ir sie
nos perėjimo taškus. Padidintos 
sargybos prie užsienio atstovybių 
ir įstaigų. 

Pakistano priemones išsaukė 
keturių asmenų nužudymas prie 
Palestinos Laisvinimo organizaci
jos įstaigos Islamabadas. Prieš ke
turias dienas du teroristai sužeidė 
Irako diplomatą Karači mieste. 

Irake valdančioji socialistų 
partijos vadovybė paskelbė įspė
jimą palestiniečiams, kad jie ne
sileistų įtraukiami į Irako puldinė
jimus. Per trumpą laiką palesti
niečiai puolė Irako diplomatus 
Londone, Paryžiuje, Beirute ir Pa 
kistane, Karaši mieste. Irako par
tijos pareiškime tie puolimai pa
vadinti "išdavikiškų bailių ata
komis". 

Dienraščių streikas 
New Yorke 

New Yorke. —Trijų didžiųjų 
dienraščių darbininkai sustreika
vo, pranešė Wi l l i am Kennedy, 
Printing Pressman unijos prezi
dentas, kuriai priklauso 1,500 
darbininkų. " N e w York T i m e " 
dienraščio ketvirtadienio laida 
jau turėjo nebeišeiti. Streikas pa
lietė tris didžiuosius dienraščius 
"The New York Times", "Dai 
ly . . .ews" ir "New York Post", 

Konferencija 
priartins karą 

Sirija, — Sirijos valdančios so
cialistų partijos laikraštis Al Ba-
ath perspėja, kad prez. Carterio, 
Egipto prez. Sadato ir Izraelio 
min. pirm. Begin susitikimas rug
sėjo 5 d. reiškia naują karą. Nes 
esą tuo susitikimu norima suskal 
dytj arabų pasaulis ir duoti laiko 
Izraeliui pasiruošti naujam ka
rui. Laikraštis įspėja, kad Ameri
ka, žarstydama anglis, pati nu
degs rankas. 

— Buvęs žemės ūkio sekreto
rius Earl Butz pareiškė, kad žmo
gaus teisių laužymas Sovietų Ru
sijoje neturėtų pakenkti Ameri
kos ūkininkams. Prekyba netu
rinti kentėti dėl politikos, kalbė
jo Butz. Kodėl Amerikos ūkinin
kas turi turėti nuostolių, jei 9r> 

| vietai nesilaiko žmoniškumo, 
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Bed. Vytautas Grybauskas, 4144 So. Bfaplewood, Ghfcago, IL 60632 
Telefonas namuose 847-1729, darbe 369-7557 

NUOŠIRDUS SPORTIŠKAS AČIŪ! 
Australijos lietuvių sportinin

kų kelionė į P.L.S. žaidynes ir vė
l iau išvyka po Ameriką pasibai
gė. Tai buvo istorinis įvykis, įra
šytas gražiausiomis raidėmis į 
mūsų išeivijos sportinį gyvenimą. 
Šiandien tiek man, tiek visiems 
Australijos lietuviams sportinin
kams, prieš akis tie šimtai įspū-' specialiai mūsų priėmimui suda-
džių, . kurie, tikriausiai, niekada rytiems komitetams ir visiems 

riai viename ar kitame kontinen
te. 

Visų Australijos lietuvių sporti 
ninku vardu ar noriu nuoširdžiai 
padėkoti Los Angeles, Toronto, I 
Bostono, N e w Yorko, Baltimorės, 
Washingtono, Clevelando, D e t - j 
roito ir Chicagos sporto klubams, 

nebus pamiršti. 
Milžiniški paruošiamieji dar-

tiems brangiems tautiečiams, k u 
rie mus taip gražiai priėmė iri 

bai pačioje Australijoje, kaip fi- į globojo. O ypatinga mano ir vi-
nansų sutelkimas, žaidėjų surin-jsų sportininkų padėka priklauso] 
kimas, uniformų įsigyjimas ir į ŠALFASą-jungos pirmininkui Pr. 

Bemeckui, išvykos Amerikoje or
ganizatoriui Vyt. Grybauskui ir 
Pasaulio lietuvių dienų Finansų 
komisijos p-kui p. Kuzmai. Jų įdė- I 
tam darbui, padarant šią išvyką 
tokią sėkmingą ir finansiniai 
mums taip gerą, padėkos žodžių 
neužtenka. Ačiū Jums visiems! 

ti atsilankyti ir pasisvečiuoti pas 
mus Australijoje, tačiau esu įsiti
kinęs, kad naujai Toronte įsteig
ta Pasaulio lietuvių Fizinio Auk
lėjimo sąjunga sekančias P.L.S. 
žaidynes praves 1982 metais Aust 
ralijoje, todėl jau dabar į jas jus 
visus ir nuoširdžiai kviečiu. 

Tad iki pasimatymo Australi
joje! Antanas Laukaitis 
Australijos lietuvių fiz. 

auklėjimo sąjungos pirm. 

daugybė kitų galėjo būti atlikti 
tik žmonių idealistų ir pasišven
tusių. Tas viskas buvo nugalėta 
ir lietuviškam pasauliui parody
ta, kad tame tolimame Australi
jos kontinente dar gyvai pla
ka lietuviška širdis ir kad prieš 
30 metų čia pasėta lietuviška sėk
la karštos Australijos saulės nebu 
vo išdeginta.Australijos lietuviai 
tebėra gyvi ir tikisi, kad jų gyvy
bė dar ilgai klestės ne tik lietu
viškame kūne, bet ir lietuviško
je dvasioje. 

Su nepilna šimtine pasiekus 
pirmuosius Amerikos krantus 
ir. Los Angeles miestą mes, gal 
būt, nedrąsiai ir abejingai stebė
jome pirmuosius, mus pasitiku
sius, lietuvius. Tačiau tas abejin
gumas greit buvo ištirpdytas 
karštose ir broliškose Amerikos 
lietuvių širdyse. N u o pačių pir
mųjų atskridimo minučių mes pa
jutome, kad kur tik mes bebuvo
me, tiek rytinėje ir vakarinėje A-
merikoje, tiek Kanadoje, lietuvis 
lietuviui yra brolis ir sesuo. Ir tas 
artimas broliškumas mus lydėjo 
per visą išvykos laiką. Mums vi
sur plačiai buvo atidarytos ne 
tik gražiųjų Amerikos ir Kanados 
lietuvių namų durys, bet dar pla
čiau atsivėrė jų širdys, mus visur 
taip gražiai priimant ir vaiši
nant. Mes tapome vienas kitam 
brolis ir sesuo, pasidarėm nuošir
dūs draugai. Ir ar gi tai, be visų 
kitų m ū s ų turėtų malonumų, nė
ra pats gražiausias mūsų ir jūsų 
atsiektas tikslas, taip gražiai su
artinęs mūsų ir jūsų jaunimą? 
Tai "pilnai pateisina visas padary
tas finansines išlaidas ir įdėtą 
., , _ «• J J J Antanas Laukaitis, Australijos 

darbą. T u o pačiu duoda daugi ^ F A SgQS p i r m i n i n k a a . s v e ik ina 
vilties, kad ateityje toks artimas į čikagiškius sportininkus 
bendradarbiavimas įvyks regulia- Nuotr. Z. Degučio 

Baigiant norėčiau Jus pakvies- j rš krepšinio pirmenybių Toronte. Lituanicos ir New Yorko LAK rung
tynių baigmė Nuotr. J. R. Grigaičio 

4 x 1 0 0 m es ta fe tė : 1. Chica- tybę, negalės žaisti už Ispanijos 
g o s LLK ( E . Dirkis, B. Yer-
kes , T. Valait is , A, Meilus) — 
51.7 sek. 2. Clevelando Žaibas 
— 51.8 sek. 

Jauniu G (1964-65 m. gim) 
k lasė 

100 m bėg imas: L Alg i s 
Penkiūnas ( W V ) — 12.4 sek., 
2 . Gytis Barzdukas (2 ) — 12.9 
sek., 3. Gytis Motiejūnas (Z) 
— 13.1 sek. 

200 m bėg imas : 1. Gyt i s 
Barzdukas (Z) — 27.9 sek., 2. 
Gytis Motiejūnas ( 2 ) — 28.6 
se., 3. Darius Motiejūnas (Z) 
— 28.7 sek. 

400 m b ė g i m a s : 1. Tomas 
Dundzila (C) — 1:01.4 min., 2 . 

| Jonas Ažubal is (V) — 1:02.4 
min., 3 . A l v y d a s Saplys ( V ) 
— 1:02.6 min. 

800 m bėg imas : 1. Tomas 
Dundzila (Č) — 2:34.3 min., 2 . 
Jonas Ažubalis (V) — 2:41.0 
min., 3 . Paulius Sukauskas (V) į n u s i n e š a taip pat Argentina. Bo-

| ca Juniors klubas iš Buenos Aires 
' nugali V. Vokietijos ir Europos 

rinktinę. 
Šie nutarimai iš karto palietė 

pasaulio pirmenybių žvaigždę M. 
Kempes, kurs pasirašė pas F. C. 
Valenciją už pusę mil. dolerių. 
Jie smarkiai palies ir turtinguo
sius klubus, kaip Real Madrid, F. 
C. Barceloną ir k t 

— Prancūzijos futbolo žurna
las "France Football" iš dalyva
vusių pasaulio pir menybėse ko
vusių pasaulio pirmenybėse ko-
saulio rinktinę: Hellstrom (šve
das), Sara (austras), Kroli (olan
das), Gentile (italas), Cabrini 
( italas), Ardiles (argentinietis), 
Kempes (argentinietis), H a a n 
(olandas), Bertoni (argentinie
tis), Rossi (italas) ir Bettega (ita
las). 

Gan įdomu, kad į šią rinktinę 
pateko net 4 italai ir nei vieno 
brazilo ar vokiečio. 

— Tarpkontinentalinę taurę, 
kaip ir pasaulio meisterio titulą, 

į meisterį. Borussia Moenndren-
gladbach 3 — 0, o pirmosios rung-

Į tynės buvo pasibaigusios lygio
mis 2 — 2 . 

— Vienos iš seniausių Pran
cūzijos futbolo klubų Red Star 
Paris užsidarė. Mat, paaiškėjo, kad 
jis turi 6 mil . frankų (apie 1.4 
mil . dol . ) skolos. 

Vytautas A. Krikščiūnas 

LAUKO TENISAS 

PABALTIECIŲ PIRMENYBĖS 

Sių m e t ų pabaltiečių lauko te
niso varžybos įvyks Chicagoje, 
rugpiūčio 26 ir 27 d., Marąuette 
Parko aikštėse, prie 67tos ir S L 
Louis gatvės. Jas ruošia Chica
gos lauko teniso klubas, o regis
traciją priima V y t Grybauskas, 
4144 So. Maplevvood Str., Chica-
go, 111. 60632 . 

Varžybos vyks vyrų ir moterų 
A ir B klasėse, senjorų —virš 
4 5 m. amžiaus, jaunių 18 m. ir 
žemiau, jaunučių 16 m. ir že
miau, merginų 18 m. ir žemiau 
ir mergaičių 16 m. ir žemiau, o 
taip • pat vyrų, moterų ir miš-
fiuose dvejetuose. Registracija 
dvejetams bus vietoje, o viene
tams registruotis iki rugp. 22 d., 
kartu s iunčiant ir 5 dol. mokes
tį, jauniams 3 dol. Pabrėžia-* 
ma, kad visose grupėse varžybos 
vyks v i e n o minuso sistema ir kad 
vienete bus galima dalyvauti tik 
vienoje klasėje. Varžybų pradžia 
9 vai. ryto punktualiai vyrų ir 
moterų B klasėms. 10:30 vai. pra
džia A klasės jauniams mergai
tėms bei senjorams. Vyrų A kla
sei numatyta 16 dalyvių, kurių 
7 lietuviai, 6 latviai ir 3 estai, ki
tose klasėse skaičius neribojamas. 

Laimėtojams bus duodami me
daliai, nes šių metų pabaltie
čių varžybos, kaip ir žaidynės T o 
ronte, yra jubiliejinės. 

THE LPTHUANIAN WORUD-WIDE DAILY 
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Subscription Rates $33.00 — Chicago, Cook County 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 mėn. 3 mėn. 

Chkago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kitur J.A.V. 31.00 18.00 13.00 
Kanadoje (U. S.) 33.00 19.00 15.00 
Užsienyje S4-00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

• Redakcija straipsnius taiso sa-
vo nuožiūra. Nesunaudotų straipa-
nių nesaugo. Juos grąžina tik ii 
anksto susitarus. Redakcija už § 
skelbimų turini neatsako. Skel- 5 
bimų kainos prisiunčiamos gavus E 
prašymą. = 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiur 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 830 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:00, šeštadieniais 
830 — 12:00. 

boms jau užsiregistravo. Jis var
žyboms smarkiai ruošiasi ir pasi
ryžęs visus savo titulus apginti. 
Tačiau dar labiau jam rūpi atsi
revanšuoti u ž mūsų žaidynes 
Toronte Juk ten po aršios trijų 
kelinių kovos finale pralaimėjo 
T. Koliui iš Chicagos, taip pat ir 
vyrų dvejete gavo tik sidabro me
dalį, nes laimėtojas tapo T. Kolis 
ir Rol. Grybauskas. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterį? ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pufanld Rd. (Cravvford 
Medical Building) Tel. L t 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DALYVAUS STEPAS SOLYS 

Pernykštis pabaltiečių vyrų 
vieneto ir dvejeto meisteris Ste
pas Solys iš Toledo šioms varžy-

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Vai 

Marqnett« Medical Center 
6132 So. Kedzie Avernie. 

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

Pagal susitarimą. 
Ofiso tele*. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048. 

1978 M.P.L SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ LENGVOSIOS 
ATLETIKOS VARŽYBŲ TECHNIŠKOS PASEKMES 

(Tąsa) 

Jaunių A (1959-61 m. gimimo) 
klasė 

R u t u l y s (12 s v . ) : 1. Andrius 
P ū k š t y s (Č) — 15.97 m, 2. To
mas Palubinskas (Ž) — 15.59 
m, 3 . Er ic Petrus (V) — 15.18 
m. 

D i s k a s aukst. mok. (3 sv. 

Šuolis į toli: 
p lyš _ (4.40 m ) , 2 . Paulius 
Kijauskas (2 ) — (4.40 m ) , 3 . 
Algis Penkiūnas ( W V ) . 

Šuolis i aukš t i : 1. Simonas 
Namikas (V — 1.49 m, 2. Ta
das Karpis ( V ) — 1.42 m, 3 . 
Tomas Dundzi la (C) — 1.42 m. 

Rutulys (4 k g ) : 1. Paulius 
Sukauskas ( V ) 9.36 m, 2. Gin-

2 . Arūnas Juodelis (HK) tautas St irbys ( A ) — 9.04 m, 
2:15.3 min., 3 . Antanas Valai- I 3. Jonas Ažubal is ( V ) — 8.64 
t i s (2) — 2:35.7 min. mtr. 

1500 m bėgimas: 1. Juozas j Diskas (1 k g — m o t e r ų ) : 1. 
Valaitis (Ž) — 5:06.2 min., 2. j Algas Penkiūnas (WV) — 
Andrius Padleckas (Č) — 5:22.4 j 34.16 m, 2. Paul ius Sukauskas 
min., 3 . A idas Kriaučiūnas I (V) — 22.28 m, 3. Tadas Kar-

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos i i WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — Šeštadieni ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9:3o v. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 A M. 

7159 S. MAPLEWOOD A VE. 
CHICAGO. DLL. 60629 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 

DU PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

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

Uk susitarus. 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS ER STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Chicago, Dlinois 60629 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Ruošiasi Stepas treniruodama
sis, o taip pat ir dalyvaudamas 
turnyruose. Štai aną savaitę žai
dė tarptautiniame turnyre Limo-

(Nukelta { 5 pusi.) 

įstaigos ir boto tel. 652-1381 

DR, FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49th Court, Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus tnv. ir seštad 

TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

1443 So. 50th A ve.. Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REliance 5-1811 

DR. VVALER 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 seštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K i" D1KH IK VAIKŲ UGOS 

SPECIALJSTŽ 
MEDICAL BtTLDIN'O 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. nopiet 
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 We*t 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

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

(DK) — 5:40.6 min. 
110 m klintinis ( 2 — 6 " ) : 1. 

Aidas Kriaučiūnas (DK) — 
9 unc.) — 1. Andrius Pūkštys 16.9 sek., 2. Alg is Miškinis ( 2 ) 
(C) — 44.49 m, 2. Marius Stu- j — 17.1 sek. 
gevicras (HK) — 39.74 m, 3. šuolis { toQ: 1. Edvardas Dir-
Arilnas Lapinas (S ) — 39.17 m. j k i s (C) — (5.04 m ) , 2. A l ius 

P a s t a b a : Jaunių A klasėje tik; Meilus (Č) , 3. Alg is Miškinis 
rutulys ir diskas buvo vykdomi ; ( 2 ) . 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street TeL 776-4363 

J.&J.PHARMAa 
Vfefetal, vnamhat bnportuotl kvepalai, gydomos ioiS* k t t 

važiuojamos kėdes, ramentai Ir kt, pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

Visos k i tos rungtys buvo 
jungtos su vyrų klase. 

su-

Jauniu B (1962-63 m. gim.) 
klasė 

100 m bėgimas: 1. Paulius 

Šuolis į aukštį : 1. Brennan 
Stanvi* (Aust . ) — (1.66 m ) , 2. 
Edvardas Dirkis (C) — (1.56 
m ) , 3. Darius Verbickas ( H K ) 
— (1.55 m ) . 

Rutulys (12 s v ) : 1. S imas Ki-
K a r o s a s (A) — 11.5 sek., 2. į jauskas (2) — 9.61 m , 2. Vi 
Alg is Miškinis (2 ) — 12.3 sek.,' t a s Plioplys (Č) — 9.53 m., 3. 
3. A l i u s Meilus (C) — 12.5 sek. 

200 m bėgimas: 1. Paulius 
K a r o s a s (A) — 24.6 sek., 2. 
Al ius Meilus (Č) — 25.5 sek., 
3. A n d r i u s Padleckas (Č) — 
25.6 sek . 

400 m bėgimas: 1. Algis Miš
kinis ( 2 ) — 1:00.8 min., 2. A 
Rugien ius (DK) — 1:03.6 min. 

800 m bėgimas: 1. Audrius 
Padleckas (C) — 2:13.8 min., 

Edvardas Dirkis (C) — 8.53 m. 
Diskas (aukšt . mok.) — 3 sv. 

9 unc . ) : 1. S imas Kijauskas 
( 2 ) — 30.86 m., 2. V i tas Plio-
p lys (C) — 28.05 m., 3 . J. Kar
pis (V) — 27.78 m. 

Ietis (600 g — m o t e r ų ) : 1. 
Simas Kijauskas ( 2 ) — 35,36 
m., 2. Edvardas Dirkis (Č) — 
34.32 m, 3. Ronaldas Grigaras 
(DK) — 29.55 m. 

p i s (V) — 14.98 m. 
Ietis (600 g — m o t e r ų ) : 1. 

Tomas Dundzila (Č) — 29.24 
m., 2. R imas Kučėnas (C) — 
24.67 m. 3. A lvydas Saplys (V) j 
— 24.05 m. 

4 x 1 0 0 m e s t a f e t ė : 1. Cleve
lando 2aibas (R. Balčiūnas, G. j 
Barzdukas, G. Motiejūnas. D . į 
Motiejūnas) — 57.5 sek., 2. j 
Chicagos LLK — 58.7 sek. To- j 
ronto V y t i s b u v o pirmoji, bet 
diskvalifikuota. 

(Bus daugiau) 

FUTBOfiS 
— Blogas Ispanijos rinktinės 

pasirodymas Argentinoje, o taip 
pat ir nepasisekimai Ispanijos klu
bų Europos komandinėse taurės 
varžybose iššaukė nemažą reak
ciją Ispanijos futbolo sąjungoje. 
Nutarta, kad tik po dvi užsienio 
žvaigždes begalės žaisti už vietos 
klubus, taip, kaip ir kituose Euro
pos kraštuose. T a i p pat, užsienie
čiai, nors ir priėmę Ispanijos pilie-

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wty to sav̂ rsouiarty! 
e 1/4 % 

'akla* 
CeapoonM 

Q u a r t e r 1 y 

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARNUPTO 7 3 ^ % 

see us for 

ySSUfc f i n a n c i n 9 
AT OUR 10W RATB 

VVITH R t P A V M f N I 
TO FIT YOUR t N C O M Į 

Mutual Federal 
Savinos and Loan 0 

2212 WEST CERMAK ROAD 
Chicago, m. 60608 

PETER KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747 
SERVING CHICAGOLAND SINCE1905. 

Dr. Ant Baidoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
0PTOMETRISTAS 

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

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 Ir 7-9; antrad. Ir penkt 
10-4; Seetad. 10-3 vai. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ UGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 XO. C E N T R A I J ATE. 
Valandos pagal susitarimą. 

Ofis. teL 735-1477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervn tr 
Emocine* Ilgos. 

CRAWFORD MEDICAL BLOG. 
6440 So. Pnlaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

TeL — BE S-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKšEVIčIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir p«nkt 
nuo 12 lkl 2 vai. Ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. šeit&d. nuo 1 Iki 4 vai. 

Offc. PO 7-6000 Rez. OA S-7278 vai 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 
"Omtact leBseB'* 

2618 W. 71st S t — 1VL 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS TR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

ĮSTATYMŲ TEISE IR TIKROVĖS SKRIAUDA 
Okupuotos Lietuvos komunis- minių teisių apribojimai priklau-

tų dienraštis "Tiesa", vadina- soma nuo kilmės, socialinės ir 
mas aukščiausios tarybos ir mi- turtinės padėties, rasinio ir naci-
nistrų tarybos organu, paskelbė analinio priklausomumo, lyties, 
keletą naujų įstatymų. Vienas jų išsilavinimo, santykio su religija, 
"Įstatymas dėl TSRS tarptauti- gyvenimo tam tikroje vietovėje 
nių sutarčių sudarymo, vykdymo laiko, užsiėmimo rūšies ir pobū-
ir denonsavimo tvarkos" (Tiesa džio draudiami". Taip yra jstaty-
Nr. 158, liepos 8d . ) . Čia įžango- me, o praktikoj kandidatai pa-
je pažymima, kad "Tarybų so- renkami vien komunistų kontro-
cialistinių respublikų sąjunga su- lėje. Kandidatų būna tiek, kiek 
daro ir vykdo tarptautines sutar- turi būti išrenkama, taigi fakti-
tis, vadovaudamasi konstituci- nus rinkimus daro diktatūrinė 
niais užsienio politikos pagrin- komunistų partija, o balsavimai 
dais, sutinkamai su visuotinai tėra tik priemonė tai klastai pri-
pripažintais tarptautinės teisės dengti ir duoti šiokį tokį demo-
principais ir normomis". kratinį atspalvį. Tuo būdu gru-

Tarptautinės teisės principai ir biai laužomas įstatymo I-me 
normos reikalauja, kad sutarčių straipsnyje pabrėžtas nuostatas, 
būtų laikomasi. Tuo tarpu Sovie- kad į aukšč. tarybą "renkami re
tų Sąjunga vienašališkai sulau- miantis visuotine, lygia ir tiesio-
žė su Lietuva pasirašytą taikos gine rinkimų teise..." 
sutartį, nepuolimo aktą, sulaužė Kai gyventojai yra taip netei-
savo tarptautinį pasižadėjimą ne- singai skriaudžiami, juose nebėra 
sikišti į Lietuvos vidaus reikalus, entuziazmo savose pareigose, 
kraštą okupuodama savo divizijo- Dėlto nenuostabu, kad ta pati 
mis ir tankais ir jį prievarta ir "Tiesa" (VI.30 Nr. 151) nusis-
klasta susovietindama. kundžia, jog eilėje pramonės į-

Tačiau ir po šitokių skriaudų monių drausmė pakrikusi. Ko-
Lietuvos nepriklausomybės, po munistinis ūkis, panaikinęs pri-
grubių sutarties laužymų. Sov. vačią iniciatyvą ir atėmęs aksti-
Sąjunga minėto įstatymo 19-me ną, kaj dirbama ne sau yra slegia-
paragrafe kartoja: "Tarybų sočia- mas netvarkos. Tame pačiam 
listinių respublikų sąjunga turi "Tiesos" nu-ry Lietuvos liaudies 
nenukrypstamai laikytis TSRS kontrolės pirm. A. Barauskas nu-
tarptautinių sutarčių, sutinkamai siskundžia, kad pramonės įmo-
su tarptautinės teisės normomis", nes nėra laiku aprūpinamos bū-

Tarptautinė teisė reikalauja, tinais materialiniais ištekliais, 
kad Sov. Sąjunga laikytųsi ir sa- "dėl laiku nepateikto metalo, 
vo pasirašytos žmogaus teisių miško medžiagos, chemijos pra-
deklaracijos bei Helsinky priim- monės žaliavos ir dirbinių , ypač 
tų žmogaus teisių principų. Bet dažų bei kitų medžiagą, respub-
žiauriai šie muostatai Maskvos likos pramonė nepagamino kai 
laužomi, įkalinant kovotoją dėl kurių namų apyvokos, buitinės 
tų laisvių ir principų Viktorą Pet- chemijos dirbinių, dviračių, dra-
kų ir kitus. bužių ir audinių..." Įmonės gami-

* na broką, žmonės kartais verčia-
Ryšium su minėtojo įstatymo mi dirbti poilsio dienomis, ati-

apie sutartis paskelbimu, užsie- duodami nebaigti įrengti namai 
nio reik. ministeris A. Gromyko gausūs trūkumai geležinke-
savo pranešime pažymėjo, kad lių transporte, įmonės neįvykdo 
"šiuo metu TSRS yra beveik de- plano, gaminami atsilikę nuo pa-
šimties tūkstančių galiojančių žangos reikmenys, 
tarptautinių sutarčių ir susitari- * 
mų dalyvė". Toliau jis tvirtino: 'Tiesoje" (liepos 5 d. Nr.155) 
"Mes kovojome ir kovojame, kad paskelbtame oficialiame nutari-
teisė ir teisingumas tarptauti- me "dėl valstybinės drausmės 
niuose santykiuose visiškai iš- būklės respublikos pramonėje ir 
stumtų smurtą, agresiją, imperia- priemonių jai toliau stiprinti" 
listinę savivalę". nusiskundžiama, jog "daugelyje 

Gromyko labai gerai žino, kad įmonių produkcija gaminama 
Lietuvos okupavimas buvo smur- neritmingai, pažeidinėjami šu
to, agresijos imperializmo savi- tarčių įsipareigojimai tiekiant... 
valė. Jei, nori minėto įstatymo lai- ypač liaudies vartojamas prekes", 
kytis, tai turi atstatyti tą smurtu Išvardijama, kad per šių metų 
padarytą skriaudą Lietuvai. 5 mėn. nepateikė numatytų ga-

Gromyko pabrėžia: "Sąžinin- minių lengvoji pramonė, vietinė 
gas įsipareigojimą, kurie kyla iš pramonė, maisto įmonės ir kt. 
visuotinai pripažintų tarptauti- O ir pateikiami gaminiai daug 
nės teisės principų ir normų vyk- kur neatitinka valstybinių stan-

dymas yra konstitucinis Tarybų Są- dartų, gaminių kokybė nepaten-
jungos užsienio politikos princi- kinama, žaliava naudojama ne-
pas. Jis įtvirtintas mūsų naujos ūkiškai. 
konstitucijos 29 straipsnyje". Bet Tai pačių okupantų įstaigų ir jų 
Sov. S-ga laužo tą savo konstitu- laikraščių liudijimai, kaip komu-
cijos 29 straipsnį, sulaužiusi su-nistinė sistema kliudo krašto pažan-
tartis, garantuojančias Lietuvos gai, susina krašto ekonominį gy-
suverenumą ir laisvę, o dabar venimą. Rusija, kuri caro laikais 
laužo Lietuvos žmonių teises, net išveždavo užsienin grūdus, da-
nors jos garantuotos pačios bar pati turi pirkti kviečius ir 
Maskvos laisva valia pasirašyto- kukurūzus, 
mis sutartimis ir deklaracijomis. Šie visi liudijimai labai aiškiai 

* rodo, kad, nežiūrint įstatyminių 
Vilniuje okupantų leidžiamoje garantijų, Sovietų Sąjungoje gy-

"Tiesoje" (liepos 8 d. NT. 158) ventojus slegia prievarta, o ūki-
paskelbtas ir Sov. Sąjungos rinki- nėję srityje, nežiūrint komunisti
nių į aukščiausią tarybą įstaty- nės santvarkos propagandinio 
mas. Jo antras straipsnis skam- gyrimo, yra labai daug atsiliki-
ba: "Bet kokie tiesioginiai ar ne- mo ir netvarkos, 
tiesioginiai TSRS piliečių rinki- J. Pr. 

NAFTOS IR DUJU STIMULIAVIMO PROBLEMA 
J . MIŠKINIS 

Rusai "patarėjai" ir kubiečiai kariai Afrikoje 

KUBON SUSKRIDO 
KOMUNISTINIS JAUNIMAS 

Mokslininkų nuomone, bran
duolinės sprogstamosios medžia
gos gali po žeme sutrupinti didžiu
lius kietų padermių klodus, ir 
išlaisvinti naftą, dujas, esančias 
šių mažiausiuose plyšeliuose. Ki
tų būdų išgauti naftai ar du
joms iš tokių padermių kol kas 
dar nėra. 

Šis metodas vadinamas stimu
liavimu, kadangi branduolinis 
sprogimas priverčia padermes ati
duoti jose esančias naftą ir du
jas. Manoma, kad( panaudojus to
kį požeminį stimuliavimą JAV, 
bus galima bent padvigubinti 
dujų gavybą. Mokslininkų spe
cialistų apskaičiuota, kad stimu
liuoti dujų gręžiniai duos 100 bi
lijonų kubinių metrų dujų. 
Jau atlikta keletas pramoninių 
eksperimentų, kurie visiškai pa
tvirtino mokslininkų prognozes: 

Komunistinio jaunimo karnavalas iš Lotynų Amerikos ir kitur 

nušepusių kvartalų. Šviesios spal
vos turėjusios sukelti ir entuziaz
mą pirmą kartą pamačiusiųjų 

Floridos pietryčių pašonėje 
esanti cukrašvendrių sala ir šian
dien tapusi komunistinio teroris
tų parengimo centrine stovykla 
Kuba "garsėja" visame pasauly
je. Šį garsą išplatino pasaulinių 
žinių skleidimo centrai, kai Ku
bos kariai —samdiniai buvo So
vietų laivų ir lėktuvų perkelti 
į Afriką, Angolą, kur lemiamai 
prisidėjo prie buvusių Portuga
lijos kolonijų — Angolos ir Mo
zambiko — "išlaisvinimo". 

Kaip rašo "Review of the News" 
7 —26 laidoje, Mozambike, Na-
cala vietovėje, yra susukę savo liz
dą sovietų generolo Vasilijaus 
Ivanovičiaus Petrovo štabas. Iš 
čia MIG — 23 lėktuvų eskadrilių 
pagalba Sovietai vadovavo ko
voms ne tik prieš Mozambiką ir 
Angolą, bet taip pat sutriuškino 
ir somaliečių pastangas atsiimti 
tariamai pastariesiems priklau
sančią Ogadeno dykumą. 

Neabejojama, kad gen. Petro
vas bus politinio biuro išaukštin
tas už šiuos svarbius nuopelnus, 
"statant komunizmą visame pa
saulyje". Taip pat yra tikra, kad 
šis pasižymėjęs Afrikos karvedys 
ir toliau planuoja, kaip "išlais
vinti" dar imperialistų pavergtas 
Afrikos žemes, kaip P. Afriką ir 
Rodeziją. 

BR. AUŠROTAS 

tovėję jos plačioje vergų impėri- jaunuolių tarpe. Atvykusių tar-
joje, stengiasi kokiais nors blizgu- i "J į ? » J**** a / ^ a i ' a z i a t a i ' 
«o« otcii™;^; M , m ^„^„ . ' a f r ik ieč ia i (juodukai), asmenys čiais atsilyginti savo baudžiau-,.. . . . . 
ninkams, ar tai kaip kolchozuose!1S j ^ Amerikos, na, ir JAV 
už gausų karvių pieno primelži-;misnų r a s i U d e I ^ c i j a - eks-
mą nusipelniusios melžėjos yra 
apdovanojamos "ordinais", ar 

Šia proga tenka priminti, kad 
minėtas ir kiti Sovietų genero
lai vadovauja tūkstančiams ku
biečių samdinių, šiuo metu iš
keldintų iš namų kariauti ir žū
ti už Sovietų imperialistų inte
resus. 

Atsilygina už kraujo auką 

kaip tai Kubos atveju reikėjo ge
resnio skambalo... Na, ir jį sura
do išradingieji žmonių kraujo ir 
prakaito vampirai. 

Fidel Castro ir jo patikėtiniams 
šiais metais Havanoje buvo leis
ta suruošti XI-jį Pasaulinio jau
nimo ir studentų sąskrydį — fes
tivalį (iš esmės imant komunis
tų). Kaip teigia 'Newsweek' sa
vaitraštis savo 8 — 7 laidoje, į 
Havaną susirinko apie 20,000 kai
riųjų pažiūrų jaunuolių iš apie 
140 įvairių pasaulio kraštų. Ir 
kai čia susirinkę jaunuoliai, romo 
ar kitų svaigalų ir propagandos 
įtakoje linksmai uliojo gatvėse, 
tuo pat metu Belgrade, Jugosla
vijoje, vyko "dar niekur neprita
pusių" 86 valstybių atstovų su
važiavimas. Jo metu persenęs dik
tatorių Tito įspėjo F. Castro už
baigti avantiūras Afrikoje... Ta
čiau ne Tito, o Brežnevas apmo
ka F. Castro sąskaitas, ir kuris 
moka tai to ir klauso. 

kursija. Atvykusius sveikino elek
tros šviesų užrašai: "Pasaulio 
jaunime, Kuba —jūsų namai". 
Miesto centre, Revoliucijos aikš
tėje, į atvykusius svečius "žiūrė
jo" Ernesto Guevaros portretas. 
Beveik visi svečiai dėvėjo marški
nėlius su įrašais: "Vieningi prieš 
imperializmą, už taiką ir drau
gystę". 

Paminėtina, kad didžiausią at
vykėlių grupę sudarė apie 2,000 
svečių iš plačiosios imperializmo 
tvirtovės — Sov. Sąjungos. (Past: 
Nors komunistų sumulkinti "tau
tų" vadai šiandien ieško impe
rialistų ne ten, kur jie tikrai sly
pi. Aut.). Pastebėta, kad Sovietai 
laikėsi, lyg avys, viename būryje. 
Spėliojama, kad šios grupės polit-
rukai bijojo, kad kuris nors atsi
vežtųjų į šią šventę neužsikrės
tų kapitalistinėmis bacilomis, ku 
rias giliai po oda paslėptas nešio
ja arabai ir azijatai. 

Užpuolimo pakartojimas 

Prieš 25-rius metus 1953. VII. 
126 F. Castro su savo partizanais 

Rusai ir kiti I užpuolė Moncada kareivines, San 
Minėtame savaitraštyje toliau'tiago de Cuba uoste, rytinėje Ku-

teigiama, kad "šiam svarbiam i boję. Užpuolimas nepavyko, bet 
Kubos Havanoje vykstančiam nežiūrint šio nepasisekimo, dabar 
tarptautiniam pasirodymui salos 
vyriausybė surado ganėtinai švie
sių namams perdažyti dažų (ku- 'K a iP žinoma, F. Castro užeme 

Politinis biuras ir jo diktatūri-įrių anksčiau visada trūkdavo),:Havaną 1959. L 1). Paminėda-
nė vyriausybė, kaip tai jau nusis- tuo būdu atnaujindami daugelį i ma šią sukaktį. Kubos valdžia in-

tiniai Kubos diktatoriai šią datą 
skaito revoliucijos pradžia. (Past 

scenizavo Moncada Ikareivinių 
(dabar pradžios mokykla) užpuo
limą: šį kartą puolė kareivines su 
gėlėmis. 

Na, ir F. Castro, kaip yra pri
imta tokiomis progomis, pasa
kė 2,5 vai. laiko užtrukusią kalbą. 
Joje JAV buvo palyginta su na
cių valdoma Vokietija. Tačiau 
pagrindinis puolimo taikinys bu
vusi komunistinė Kinija. F. Cast
ro kaltino dabartinius Kinijos val
dovus už sudarytą gėdingo san
dėrio su imperialistinėmis jėgo
mis, išdavikišką elgesį su didvy
riška vietnamiečių tauta, pasalū
nišką politiką Angoloje, neteisin
gai puolant Kubos veiksmus Af
rikoje. Savo kalboje, pamėgdžio
damas Mao Tsetungą, barzdotasis 
diktatorius tvirtino, kad dabarti
niai Kinijos valdovai Mao paver
tę dievu, kuris, anot Castro, "te
sąs tik juokinga asmenybė". Šios 
kalbos eigoje kom. Kinijos amba
sadorius apleido tribūną. 

Po šios žodinės perkūnijos kai 
kurie III-jo pasaulio atstovai 
(graikai ir italai) galvojo, kad "F. 
Castro lieja alyvą ant šaltojo ka
ro žarijų, mėgindamas uždegti 
neapykantos gaisrą tarp Sovietų 
ir kom. Kinijos. Dar kiti minėjo, 
kad "F. Castro tapęs Sovietų iš
kamša. Jo laimėjimai Angoloje ir 
Etiopijoje jam visiškai sumaišė 
smegenis". 

Neabejojama, kad tik įvykęs 
suvažiavimas buvo organizuotas, 
planuotas ir finansuotas Maskvo
je Jo metu buvo teisiama JAV 
centrinės žvalgybos įstaiga (CIA) 
už žmogžudysčių organizavimą 
plačiame pasaulyje, o ypač Kubo
je. Taigi F. Castro susilaukė žy
maus propagandinio laimėjimo 
Havanoje, kai tuo tarpu stambiai 
pralaimėjo Belgrade. 

po vieno tokio sprogimo per me
tus buvo gauta daugiau kaip 
šimtas milijonų kubinių met
rų dujų. O iš netoli esan
čio gręžinio per 25 metus te-
išgauta tik 25 milijonai kubinių 
metrų dujų. Nustatyta, kad nau
jo gręžinio dujų radioaktyvumas 
sparčiai mažėjo. 

Bet kol nebus atlikti visi saugu
mo tyrimai, dujas tiekti vartoto
jams nenumatoma. 

Įvairiose pasaulio vietose gludi 
stori naftingų skalūnų sluoks
niai, kuriuose angliavandenilio 
junginiai yra vadinamajame varš-
kinio Icerogeno būvyje Moksli
ninkų ištirta, kad naftingi skalū
nai susideda iš molingo karbona
to arba molingo kalkakmenio, 
kurie prisotinti varškinio keroge-
no. Dėl labai didelio klampumo 
ir mažo skalūnų akytumo šių 
junginių išpompuoti į žemės pa
viršių įprastiniais būdais neįma
noma. Tačiau įkaitinus tokius 
skalūnus iki 370 laipsnių C ir 
daugiau, kerogenas skyla į skys
tus ir dujinius angliavandenilius. 
Sakoma, kad išsiskiriančias dujas 
ten pat po žeme galima deginti 
ir tuo būdu ilgą laiką palaikyti 
reikiamą temperatūrą, o išsiskirs
čius skystus naftos produktus pum 
puoti į paviršių. Tačiau degini
mo procesas įmanomas tik sutru
pinus skalūnus, iškelti skalūnus į 
žemės paviršių įprastiniais bū
dais ir po to juos chemiškai per
dirbti neapsimoka: vienoje tonoje 
skalūnų yra tik apie 100 kilogra
mų naftos produktų, be to, ska
lūnų perdirbimo atliekos (pasak 
tyrinėtojų šiuo atveju būtų la
bai daug) gerokai užterštų ap
linką. 

JAV mokslininkai parengė pro
jektą skalūnus trupinti ir uždeg
ti susidariusius dujinius projek
tus požeminiais branduoliniais 
sprogimais. Aukštoje temperatū
roje iš skalūnų išsiskiria nafta. 
Ji suteka į požeminės ertmės dug
ną ir iš ten siurbliais išpumpuoja
ma į paviršių. Kapitalinės išlai
dos sumažėja 20 kartų. Sėkmin
gai šį projektą įgyvendinus, JAV 
naftos atsargos padidėtų apie ke
turis kartus, pagal mokslininkų 
apskaičiavimus. 

BIBLIOGRAFINES 
RETENYBES 

Bydgosčio miesto biblioteka 
garsėja Lenkijoje savo retą 
knygų kolekcija. Bibliotekos 
fonduose — 8 tūkstančiai senų 
knygų. Čia taip pat surinkti 
Adomo Mickevičiaus "Ponas 
Tadas" leidiniai įvairiomis pa
saulio kalbomis. XVIII am
žiaus geografiniai žemėlapiai, 
dainynai ir kt. £n 

^keveldh roč 

ŠLUBUOJA AERODROMO 
STATYBA 

Planuojamam 1980 m. Mask
voje olimpinių žaidimų sėkmin
gam įgyvendinimui ten yra bū
tinai reikalingas keleivių priė
mimo centras ir dviejų prie 
Maskvos esančių aerodromų 
žymus praplėtimas. Vnukovo 
aerodromo praplatinimas dar 
š. m. gegužį tebuvo pasiekęs 
tik 7% numatyto darbų plano. 
Už darbų neatlikimą buvo kal
tinamas statybos trestas. Gal
vojama, kad keleivių priėmimo 
centras galėsiąs aptarnauti apie 
12 milijonų asmenų. Tuo tarpu 
naujo aerodromo statyba Tali
ne, Estijoje, kur įvyks olimpi

nės vandens sporto ir regatų 
varžybos, taip pat buvo susidū
ręs su jvairiais sunkumais. Ti
kima, kad aerodromo statyba 
bus laiku užbaigta, nes visos 
kliūtys buvo pasalintos. Yra ži
noma, kad rimčiausi statybos 
sunkumai esą tarnybų centre, 
pačioje Maskvoje. Čia vyksta 
nuolatiniai ginčai tarp Aeroflo
to ir Statybų administracijų. 
Sunkumų priežastis esanti ta, 
kad Aeroflotas turįs apie 1,000 
statybų, o ypač jų daug yra 
šiaurėje, Sibire ir Tol. Rytuose. 
Kai daug darbų, tai trūksta 
joms prityrusių rankų ir visa 
galinčioje Sovietinėje diktatū
roje... 

AL* RCTA 
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Buvusio mokytojo veidas, mergaitės 
pabučiavimas, sunkiai išskaitomas laiškas, žalumy
nų tankmė, ir tamsa, ir pinigų skambėjimas dėžėj, ir 
nesuvaldomas verksmas dėl mirštančios motinos (ku
ri — daugelis jau metų kaip mirusi...). Atplėši akis, 
ir vėl atkrinti į sapną; nors jau sapnas sklaidos, Lė
lytės riksmas perplėšia plaukiančius virš tėviškės de
besis, nuaidi ir nutrūksta telefonu pasikalbėjimas dar
be, dar švysteli ganomos karvės... Jau čerkšteli virtu
vėj Austės kilnojami indai, žingsniai pračiuža, at
plėštų vokų krašteliu sušvytruoja banalus kambario 
sienų baltumas ir... Mintimi sustoji šio ryto realybėj. 

Kodėl neskambėjo laikrodis? Akimis puoli laiko 
dėžutę... Ir atsimeni, ir lengvai atsikvepi. Juk tai tavo 
laisva diena, į darbą neskubėsi, visą laisvalaikį rašysi... 

Jau buvo apsispręsta, visą ilgą savaitę tos dienos 
laukta. 

Austė tai žino. Gal užtat jos žingsniai prislopinti. 
Kavos virdulys ūžia ir pupsi, bet ji vardu nešaukia, 
nei atneša garuojančio juodo gėralo. Gal ji žvilgteri į 
mano kampą (ne kambarį, tiktai kampą), į mano guo
lį ; gal spėlioja — rašau, ar tik mąstau. Paskutiniu me
tu ji atidesnė mano laikui ir laisvei; atrodo, ir dėkin
gesnė — už tą bendrą pastogę ir bendrus išteklius, ku
rie, ji žino, nėra dideli. 

Ir ima griūti laikas. Aš juntu bėgančią laikrodžio 

rodyklę, girdžiu Lėlytės ir jos mamos kasdienį ritualą. 
Jau jos prausias, jau valgo, jau žaidžia... Ir pajuntu 
neapykantą sau, kad gaištu, drauge — ir savotišką 
piktą džiaugsmą: štai valanda praslenka, napmoka-
ma, štai kiek minučių prasivynioja be jokios transak
cijos, be pinigų barškinimo... Ir nereikia! Ir gerai! 
Mielas laisvės jausmas, geros tuščios, be materijų va
landos, malonus minčių slidinėjimas... 

Bet neapykanta sugrįžta. Išvadinu save tinginiu, 
pasileidėliu, ištižėliu, nevaleiva... Ir teisinuosi: laisva 
diena, truputis daugiau poilsio, mintys — irgi kūry
ba... 

Nusiprausiu šaltu vandeniu; mūsų butas nejau
kiai drėgnas ir šaltas; nusiprausus — lyg ir šilčiau. 
Tartum rūkas, praslenka mintimis pareigos jausmas. 
Kur ta kūrybos ekstazė, kuri aprašoma knygos? Kur 
tas įkvėpimas, gražiausių minčių antplūdis? Kur ta 
stebuklinga kūrybinė plunksna, kurios visi draugai 
linki Naujuos metuos? — Nieko nėra! Tik nenumal
domas, šaltas pareigos jausmas. — Turi rašyti. Turi 
kaip nors išreikšti savo ir savo pažintą gyvenimo ap
linką, ar tai bus kam svarbu ar ne. 

Pradengiu langus. Apiplyšusios venecinės užuo
laidos pilnos dulkių. Atrandu kampe seną kojinę ir 
braukiu ja baltus dulkių pūkus. Tuo laiku Austė išsi
neša Lėlytę iš miegamojo. Jos žvilgsnis į langą ir... 
žemyn. Man nesmagu, kad grubiai priminiau jai šeimi
ninkės pareigas. Kartais noriu šaukt, su perkūnais ir ją 
užgaunančiais epitetais; ir vėl baisiai graudu dėl jos 
likimo, norėtųs viską jai atiduot ir nieko iš jos nerei-
kalaut. Žinau, kad lepinanti meilė neišugdo jaunų į 
tvirtus žmones, bet aš nesu pedagogas ir nemoku savo 
meilės koreguoti. 

Sutvarkau savo guolį, nors baisi pagunda ima: 
krist atgal, įsikniaubt į patalą ir išgulėt visą laisvalai

kį, nieko negalvojant ir nieko neveikiant. 
Kava kvepia (seniau ji man dvokdavo!), ir piliuosi 

antrą puoduką. Viena ranka laikau Lėlytę. Pats sau 
teisinuosi, kad padedu Austei; ji tvarkosi, ruošiasi di
desniam skalbimui. Bet kūdikis galėtų pagulėt lovelėj, 
kurią, iš kažkur gavęs, Karolis atgabeno. Lovelė patogi, 
su užtvarom, — Lėlytė niekad nebeiškris. O, aš gud
rus! Aš mėgaujuosi ta švelnia būtybe, jos rožiniu vei
duku, jos prašieptoj burnytėj besikalančiais dan
teliais... Aš pats dabar jaučiuosi šiltai, saugiai virtuvėj 
įsitaisęs, kaip katinas prieš saulę, su saldžia kava ant 
lūpų, su švelnumu ant rankų... Ir nereikia į darbą sku
bėt, vžriškų diržų, kojinių pardavinėk.. Kojos išties
tos po trumpu mūsų virtuvės stalu, nugara atsileidus 
nuo kasdieninio nuovargio, dėmesys į nieką nesukaup
tas, mintys lekioja paviršium... 

Kartą dailininkas Galdikas man pasakė: 

"Žiūrėk, vyruti, kad nenuskęstum prabangoj! 
Dirbk, mąstyk, kurk, laiko negaišdamas. Nepasiduok 
visokių pramogų ir mamonos pagundai!" 

O kaip nepasiduot skurdo slėgimui? Svetimumo 
šalčiui? Užguito kūno ir dar daugiau užguitos sielos 
nuovargiui? 

Atidrėkinti ašarom, sušildyt savo krauju, įpūst 
dieviškos veiklos kibirkštėlę? 

Ir vėl sugaunu save, kad iš lėto siurbčioju kavą, 
kad, eidamas nuo lango prie lango, ieškau dienos vaiz
dų; ir laikas slenka kaip gyvatė, ir aš jau kankinuosi 
savo negalia ir neapkenčiu... 

Ant patiesto virtuvės grindyse kilimėlio ropinėja 
ir vartos Lėlytė. Siekia siekia raudono žaisliuko, pa
siekus bruka jį burnon ir virsta ant šono. Barškina, 
juokias, seiliuojasi, meta į šalį ir zyzdama vėl ima rei
kalauti, o niekam nepaduodant, versdamasi siekti Ir 
vėl, raudoną barškalėlį pasiekus, kartoja tuos pačius 
veiksmus. (Bus da jgiau) 



4 DRAUGAS, penKtariifflm, 1978 n> rugpjūčio mėn. 11 d. 

ATSISVEIKINIMAS SU A. A. DAIL. JONU RIMŠA 
J. ANDRIUS 

Apie a. a» dailininką Joną Rim
šą yra daug rašyta. Kadangi jis 
ilgesnį laiką gyveno Santa Moni
koje, padėjęs paletę ir teptuką 
prie molberto, šių metų gegužės 
13 d. iškeliavo amžinybėn, pali
kes mums šviesų prisiminimą 
apie save, kaip žmogų ir apie savo 
didelius darbus. 

Jonas Rimša gimė 1903 m. bir
želio 23 d. (ne rugpiūčio 20 d., 
kaip Liet Eriklopedijoj ir kitur 
parašyta, nes šią datą jo doku-

kaip subrendusį menininką. Jo
nas Rimša vyksta į Argenti
nos kurortinį miestelį San Carlos 
de Bariloche ieškoti čia savojo 
kelio. 

B Bariloche jis nuveža savo 
kūrinius į Bolivijos sostinę La Paz. 
Čia jo paroda turėjo didelį pasi
sekimą, finansiškai sustiprinusi 
menininką. Po to jis aplanko Pe
ru, Čilę, Braziliją. Pagaliau vėl 
grįžta į Argentiną, jau kaip iš
garsėjęs Pietų Amerikoje daili-

mentuose įrašė per apsirikimą ninkas. Tai buvo 1940 metais. 
Brazilijos valdžios įstaiga. Gimė 
jis Svėdasuose, Rokiškio apskr. 
tarp Alaušo ir Svėdaso, savo se
nelio Zigmo Rimšos sodyboje. Jis 
buvo "trečias vaikas siuvėjo Anta
no Rimšos ir Ievos Jomantaitės 
šeimoje. Jie buvo įsikūrę Kaune ir 
į Svėdasus atvažiuodavo atosto
gauti savo tėvo sodyboje. Kaune 
ir Svėdasuose prabėgo jo vaikys
tė. Kaune jis lankė pradžios mo
kyklą, Svėdasuos bėgiojo vasarą 
palei Beragį ir Alaušą. Gražioji 
vaikystė nutrūko, Jonukui sulau
kus vienuolika metų, kai 1914 m. 
kilo pirmasis pasaulinis karas. An
tanas Rimša su šeima nusprendė 
pasitraukti Rusijos gilumon. Pasi
traukė į Ukrainą, kur Poltavos 
mieste Antanas Rimša turėjo 
brolį geležinkelietį Joną. Jonukas 
buvo priimtas į geležinkeliečių 
mokyklą ir gyveno bendrabuty 
kartu su kitais mokiniais. 1915 m. 
Antanas Rimša su šeima pasitrau
kė į Charkovą. Čia Jonukas lan
kė gimnaziją. Jau tuo laiku Jonu
kas mėgo piešti ir rodė didelį pa
linkimą menui. Tą suprato jo mo
tina, skatindama jį lavintis šioje, 
srityje, ugdyti talentą. Kilusi 1917 
m. Rusijoje revoliucija ir badas 
viską sumaišė. Nutrūko ir moks
las gimnazijoje. 

Pagaliau 1920 m. Antanas 
Rimša su šeima grįžo Kaunan ir 
atidarė siuvyklą, kuri garsėjo 
aukštuomenės klientūra. Jonas 
dirbo tėvo siuvykloje, mokėsi 
to amato, bet svajojo patekti į 
Meno mokyklą, nes jautė pašau
kimą. 

Jono tėvas 1924 m. išsiuntė Jo
ną į Vieną siuvimo mokytis. Jo
nas Vienoje sąžiningai mokėsi 
siuvimo ir kirpimo, bet kartu 
lankė muziejus, kopijavo paveiks
lus, piešė. 1925 m. grįžęs į Kauną, 
įteikė tėvui diplomą ir pareiškė, 
Kad jis nori būti menininku. Ne
galėdamas mokytis meno, jis 1925 
m. atsidūrė Paryžiuje, o iš čia į 
Braziliją. Jonui pavyko pabėgti iš 

Surengia Buenos Aires parodą ir 
su ja apvažiuoja didesnius Argen
tinos miestus. Bet Rimša dar ne
buvo radęs savojo kelio. Po 1935 
metų parodos Buenos Aires 
1943 m. Jonas gavo Bolivijos 
valdžios kvietimą atvykti į Bo
liviją ir Sucre mieste steigti Meno 
akademiją. Jonas Rimša, kuris 
nuo mažens svajojo apie pilną 
laisvę, organizuoja akademiją, 
vadovauja ir pats dėsto vienerius 

develando Čhirlk 
Toronte 

Į Dainų šventės metu 
Nuotr. Lino Meilaus 

A. a. daili. Jonas Rimša 

metus. Valstybei atsisakius remti, 
Jonas Rimša įsteigė savo meno 

Apsigyvenęs Santa Monikoje, 
naudodamasis atsivežta iš Tahi-
ti medžiaga, Rimša kūrė pa
veikslus, vaizduojančius tahitie-
čių čiagimių gyvenimo gamto
vaizdžius, jų šokius, jų aplinką. 
Ypatingą dailininko dėmesį at
kreipė charakteringas tahitiečių 
meilės šokis "Tamure". Lyg ati
duodamas duoklę Šiaurės Ameri
kai, Rimša yra nutapęs "Mergai
tę mėlynais džinsais". 

Deja, neilgai teko Jonui Rim
šai džiaugtis Kalifornija. B pri
gimties silpno kūno, ilgai gyvenęs 
labai nepalankiose sąlygose, iš
vargino savo kūną. Pakėlęs dvi 
sunkias operacijas, sirgęs plaučių 
liga, pagaliau vėžys nutraukė jo 
gyvenimo siūlą, baigiant 75-sius 
amžiaus metus. Daug iškentėjęs 
mirė iki paskutinės dienos tikėda
masis dar grįžti prie molberto. Jis 
mirė birželio 23 d. 

Kaip žmogus, Jonas Rimša bu
vo malonus, kuklus, jautrus kitų 
rūpesčiams, su visais vienodai 
mandagus ir draugiškas. Buvo la
bai tvarkingas ir sąžiningas. Ma
žiausią skolą stengdavosi kuo grei
čiausiai grąžinti. Gyveno vieni
šas, užsidaręs, nemėgo viešumos, 
nors buvo didelis menininkas. 

Rimšos menas yra vaizdingas, 
dekoratyvus su aiškia tendencija 
ekspresionizmui. Jis nuolat ieško
jo egzotikos, todėl ir rinkosi to
kius kraštus, kaip Bolivija ar Ta-

CLASS I Fl E D G U I DE 
R E A L E S T A T £ B E A L E S T A T E 

mokyklą. Atrinko mokinius, kurie | hiti. Jis skubėjo pagauti ir užfik-
turėjo ryžto ir gabumų tęsti moks! su°ti savo drobėse tai, kas, civili-
lą, neatsižvelgiant į sąlygas. Jų zacijai plečiantis, nebesugrįžta-
prisirinko 21. Menininkų tarpe rnai nyksta. Jo paveikslų kolori-
žinoma kaip Rimšos grupė, davusi 
pirmuosius dailininkus Bolivijai. 
Daugumas jų neturtingi indė
nai ar metisai. 

Rimšai Boliviją atvėrė visai 
naujo pasaulio duris, nes tik Bo
livija ir Peru išlaikė savo primi
tyvų Pietų Amerikos charakterį. 
Buvusios Inkų imperijos egzotika, 

kavos plantacijų į Sao Paulo jos istorija, jos ypatingi žmonės, 
miestą« Vertėsi įvairiais darbais 
Sao Paulo mieste. Brazilijoje Jo
nas gyveno penkerius metus. 
1931 m. išvyko į Argentiną, į Bu
enos Aires miestą. Čia ir vėl jam 
teko dirbti įvairius darbus, užsi
tikrinti egzistenciją. Savo talento 
dėka be jokių rekomendacijų Jo
nas priimamas į Meno akademi
ją. Bet jis buvo tiek neturtingas, 
kad negalėjo sumokėti net įsto
jamojo mokesčio. Jo gyvenimas 
buvo apgailėtinai varganas. At 

jų gyveninio būdas, jų papročiai, 
tas įdomus mišinys krikščiony 
bes su jų senu tikėjimu religinė
se apeigose visa tai viliojo daili
ninką Joną Rimšą. Ryškūs tro
pinės saulės spinduliai, keturių 
tūkstančių metrų aukštumoje, 
spalvų turtingumas, jų žaismin
gumas praturtino Rimšos pieši
mo linijas, šis periodas Rimšos 
kūrybiniame kelyje užima žymią 

. vietą. 
Bolivija, atsidėkodama Jonui 

CLEVELAND 
"GRANDINĖLE" RUOŠIASI 

I AUSTRALIJĄ 

"Grandinėlės" šokėjų ir muzi
kantų pirmoji repeticija įvyksta 
rugpiūčio 16 d. Rugsėjo 1 d., 
Darbo dienos savaitgalyje grupė 
dalyvauja plačiai išgarsintoj "Oc 
toberfest" programoj Cleevlande. 
Tris dienas prieš festivalio atida
rymą visi "Grandinėlės" nariai 
dirba, ruošdamiesi ir tvarkydami 
"Octoberfest" vietą gausiems sve
čiams. Šiuo metu "Grandinėlė" 
jau platina papigintus "October
fest" įėjimo bilietus. "Grandinė
lės" nariams kaina 2.50 dol., re
guliari bilieto kaina — 3.50 dol. 
Visų patogumui bilietus galima 
įsigyti kiekvieną sekmadienį po 
10 v. pamaldų N. parapijos val
gykloje (Neff Rd.). 

Visa tai daroma, kad "Grandi
nėlės" šokėjai finansiškai pajėgtų 
aplankyti Australijos lietuvius jų 
pačių pastogėje ir atlikti eilę šo
kių ir muzikos koncertų. (Gi) 

2 batai, t metų Maumo. 2 po 5 
kamb (3 mieg.). 51-ma už Kedzie.. 
Tik 182,500.00. 

Murini*. 2 butai. Naujai atremon
tuoti. Vieną tuoj galima užimti. 
Brighton Parke. 

72-ra ir Camphefl. 1Į£ aukšto nau
jesnis mOr. namas. 3 mieg. Įrengtas 
rūsys. Labai svarus. $65,000.00. 

S2-ra ir Rutherford. Liuksus 5% 
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr. 
"ranča". $69.500.00. 

lOVį akro žemes netoli Burlington, 
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti. 
$25,000.00. 

48 ir Koiin. 3 kamb. med. namas. 
Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00. 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

WISCONSIN 
A real deal. Mušt sell by Sept. 1, 
63 acre farm, all tillable, 20 stan-
cbion cow bara. Lge machine shed 
& car gar., 3-4 bedrm. brk. home. 
Great hunting & fishing area. 50 
miles north of Greenbay, Wisc., 15 
nules south of Marinette, Wisc.. 
Ąskmg $58,500 or best offer. Pvt. 

Tel. — 345-5852 

m ir Homan. Tinka didelei seimai. 
4 miegamų namas labai, geram stovy. 
Įrengtas rūsys. 2 mai. garažas. $40,000. 

50 ir Talman. 5 kam mūr. Beismen-
tas. 2 mašinų garažas. Platus lotas. 
$37.900. 

8808 S. TuUey Ave. Liuksusinė 3-
Jų miegamų rezidencija. "CathedraT 
lubos. IK vonios, 2V& maS garažas, 
Šoninis įvažiavimas. $71,500. 

88 ir RockweO. 2-jų butų po 5 kamb. 
medinis namas. Pilnas rūsys. 2 maS. 
garažas. Žemi taksai $26,900 

88 Ir RockwelL 3-jų butų mūr. 6 
kamb. ir 2 po 3 kamb. Gerai išlaiky
tas namas. 3 atskiri gildymai. Naujas 
2 maS. garažas. Tik $45,000. 

45 ir Talman. 2-jų butų medinis — 
5 ir 4 kamb. Tik $26,500. 

48 ir Artesian. 2-Jų butų medinis 
Geros pajamos. Garažas. $26,900. 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis f 

Budraitis Realfy Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-1 

HELP WANTEP — VTHAl 

LATHE HAND 
DESIGN 

DRAFTSMAN 
TOOL MAKERS 

To work m machtne snop, buUding 
spedal producdan assembiy ma-
cbines. Ioieiesting work. Gooc 
mtklug conditions. Day shift coly. 
Steady nork. Paid Hfe and health 

tu užrašė jaunai menininkei Ra
sai Arbaitei, kurios gabumais ir 
talentu jis neabejojo. Šiuo savo 
gestu Rimšą dar kartą parodė 
meilę ir pasitikėjimą jauniesiems 
kūrėjams. 

umiiiiiimimtiimiimiiiimiiiimiiiiiiiii 
NAMŲ APSITVARKYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TELEFONU 476-3950 

iiiiiiiiiimiimmiitiiiimiiiiiiiiiitiimiitii 
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Banaičio 
JŪRATE IR KASTYTIS 

8 veiksmų opera 

tas yra ryškus, linija primityvi, 
nesudėtinga. Jo paveiksluose peisa-
žai užlieti saulės, ryškūs spalvin-
gi.Jonas Rimša nėra nutapęs pa
veikslo su besijuokiančiais perso
nažais. Jono Rimšos paveikslų 
yra Lietuvoje, Argentinoje, Peru, 
Čilėj, Ispanijoje, Italijoje, Japoni
joje, Australijoje, Afrikoje, Kana
doje, Jungtinėse Amerikos Valsti-
. ' į &. . „ , . . . . ^ Dainuoja Chicagos Lietuvių Operos 
jose, daugiausia Bolivijoje. Trum-, c h o r a 8 ? j - ^ S t a n k a i tytė, Marga 
pai tegyvenęs Lietuvoje ir mažai 
pažinęs savąjį kraštą, Jonas Rim
ša nėra kūręs Lietuvoje, todėl ir 
jo paveikslų su lietuvišku gam
tovaizdžiu nėra. 

Nujausdamas savo žemiškojo 
kelio pabaigą, Jonas Rimša dar 
1975 m. sudarė sutartį su laido
jimo įstaiga. Molbertą, paletę, tep 
tukus ir likusius dažus testamen-

liekamu nuo akademijos laiku jis Į Rimšai už jo nuopelnus, 1949 m 
piešė paveikslus, pardavinėjo juos , apdovanojo jį aukščiausiu civi-
po keletą centąvų ir iš to pirkosi 
popieriaus ir pieštukų. Sau jis ga
lėjo nusipirkti tik duonos, o van
dens atsigerdavo parkuose be 

liams skiriamu "Andų Kondoro' 
ordenu ir kartu suteikė jam Boli
vijos valstybes garbės piliečio ti
tulą. 1974 metais Jonui Rimšai 

rita Momkienė, Aldona Stempužio 
nė, Stasys Baras. Groja simfoni
nis orkestras. Diriguoja AJeksand-
rasKučiūnas. 

Puiki dovana. Albumas, 3 plokš
telės. Kaina su persiuntimu $15.55 
ras Kuciūnas. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS 
4545 West 6Srd SU Cbicago, HL 
60629 
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pinigų. Miegojo jis parkuose ant į buvo suteiktas Sucre universiteto 
suolų. Vieną dieną jis padarė garbės profesoriaus titulas. 
portretą krautuvės savininko, pas 
kurį pirkinėjo duoną, ir už jį ga 
vo daugiau, negu paprastai, ir dar 
užsakymą nupiešti daugiau pa
veikslų. 

Dar akademijoje būdamas, Rim
ša su kitais studentais ruošdavo 
savo kūrinių 
parke Buenos 
Šiose parodose Rimša gavo už sa
vo kūrinius bronzos, sidabro ir 
aukso medalių. 1934 m baigė 
Meno akademijos tris kursus. Lie
tuvos atstovybės Argentinoje rū
pesčiu ir globa tais pačiais me
tais Buenos Aires miesto rotušė
je b-rvo suruošta Jono Rimšos ku
rinių paroda. Tai buvo jo pirmoji 
paroda, praėjusi su dideliu pasi
sekimu, su apdovanojimu bron
zos ir aukso medaliais svarbiau-

1973 m. Bolivijos vyriausybė 
kvietė Joną Rimšą ir vėl atvyk
ti Bolivijon vadovauti meno fa
kultetui Sucre universitete, bet 
Rimša dėl pašlijusios sveikatos ir 
Bolivijos klimato atsisakė. 

Jis suruošė JAV-se savo kūri-
parodas Palermo' nių parodas 1965 m. Clevelande 
Aires priemiesty. Į ir 1966 m. Chicagoje į kurias 

Rimša pats atvyko. Po gerai pa
vykusių parodų Rimša nutarė 
vykti į Tahiti, pagyventi ten porą 
metų, paieškoti naujų temų sa
vo kūrybai. Rimša 1967 metais 
turėjo palikti Tahiti ir grįžti į 
JAV-jas. Iš čia galvojo pastoves
niam gyvenimui vykti į Buenos 
Aires. Bet jis nutarė paviešėti 
gražioje Santa Monikoje prie Pa-
cifiko. Nesitikėjo, kad tas trum
pas paviešėjimas prasitęs iki jo 

sia — išgarsinusi Joną Rimšą,1 gyvenimo kelio galo. 

N u o 
1 9 1 4 M e t u 
Midland Savings aptar 

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums už mu
mis parodytą pasitikė
jimą. Mes norėtume būti 
Jums naudingi ir ateity
je. 

Sąskaitos apdraustos 
iki $40,000.00 

FRANK ZOGAS. 
President 

2037 W. Otth Street 
Chicago, 111. 60S2S 

Pbone 925-7400 

SAVINGS 
* LOAN ASSOCIATION 

4940 Archer Avenue 
Chicago, 111. 60032 

254-4479 

892f $. Harlem A venos 
Bridgevieu, m.. 

Tel. S9844M 

5*% 
paid cjuarteriy 

4 Year Savings 
Cerdfkates 

MJntmum $5400 

1 N M i P i 

7'/*% 
AD accounts 
pounded dafly — 
Passbook Savings 

MARQUETTE P A R K 
iy2 aukšto mūras. 22 metų, 7 kamb. 
(3 mieg.) 2 vonios. Tinkamas gimi
ningai šeimai. įruoštas rūsys. Gara
žas. Arti 72 ir Kedzie. Padarykite 
pasiūlymą. 

BLTV NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tas 

Notarlatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. — 778-2233 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

ISNUOM. 3 kambarių butas vie
nam asmeniui. Skambint 247-4582 ar
ba 247-1804 

Išnuomojamas 4 kambarių butas 
2-me aukšte, Marąuette Parke. Ap
šildymas ir karštas vanduo. Suaugu
siems, be vaikų. 

Skambint tel. 4344*37 

Rimtas Namu 
Pardavimas 

Modernai 15 metų maro 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
ke. Aukšta kokybe. $50,000.00. 

4 vienetą maras ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu Šildymas. 
Našlė atiduoda už $38,800. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui 

Valdis Real Esfate 
2625West7lstStreet 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Cook & Chick Co. 
2415 W. 24th St., Chicago, m 

PHONE — 254-3434 

"LATHE MAN 
GENI. FACTORY 

WORKERS 
* 

To work automotive armatureg. 
Good pay wfth full co. benefits: 
Paid holidays & vacatkms. 1M% 
paid Medical and Life Insurance. 
Free Coffee. 

AMROO ARMATURE 
COMPANY 

729 N. Harvard, Vili* Park, H 

TeL 378-0146 (Cfag.) 

832-8240 (Suburbs) 

H I S C E L L A N E O V S 

ISNUOM. 
rių butas. 

Brighton Pke. 4 kamba-

Skamblnt 523-7153 

M I 8 C E L L A N E O U S 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
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Jvairlų prekių pasirinkimas nebran
giai iš mūst} sandelio. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

330S S. Halsted St., Chicago, m. 60608 
2501 W. 6tth St., Chicago. TU. 6062O 

Telef.: 925-2737 — 254-3320 
Vytautą* Valantinas 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, Dl. 60632, telef. 927-5980 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
jiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiii 

BENCH MECHANIC 
For lighting fixture mfr. Able to 
read blueprints — familiar with 
punch presses — union shop — all 
benefits. 

CALL MR. KOCH — 277-2121 

V Y R A I I R M O T E B Y 8 

R E T A I L C L E R K S 
Full or part time. Loop cigar store. 
Pleasant working conditions. Mušt 
have experience. Monday througb 
Friday. Apply ShPTC 

MONROE CIGAR COMPANY 
412 So. Wells St — 4th Floor 

CAFETERIA HELP—FULL TIME 
We have immediate openings for 

cooks. kitchen help, cashier, utility 
persons, for all 3 shifts. Good start-
ing salary. No earper. necessary. 

Apply in Person 
H O W A E D J O H N S O N 

H I N S D A L E O A S I S 
55th St A TrkState Tollway 

Hinsdale, Illinois 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll 

M O V I N G 
ŠERĖNAS per krausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — \VA 5-8063 
iiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimi 
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M. A. Š I M K U S 

NOTART PTJBUC 
INCOME TAX SERVICE 

429 So. Maplewood, tel. 254-7451 
Taip pat daromi VERTIMAJ. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
miimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii 

10% — 30% — 30% ptglM mokėait*' 
ai apdraada amo ngirfes Ir MMono-
billo p*« mua. 

FRANK Z A P 0 L I S 
(H We*s »5th Street 
Cftica«o, minois 
Tetef. GA 4-8**4 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
PACKAGE EXJPRESS AGENCY 

MARMA NOREIKIENE 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
l*bal pageidaujamos geros rūStea , 

Prekes. Maistas iš Kuropos sandėlių. I 
2608 W. «t St., Chicago, BB. «I0«29. J 

TEli. — WA 5-2787 
llllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllll 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th SU, tel. 776-14S6 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUUIUJIIIIIIIIIIIIIIIIt 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

• • • • ' 

THE 
0F 

Paraae 

F 0 R T Y Y E A R S 
D A R K N E S S 

* 

Or. Juozas Vaišnora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus. 

HELP WANTED — MOTERYS 
•»«'*asfro«s»*«^»Q«a»o<aBB»«>«»*^^»«^^»o«^»«^ss»o^^»»^^»<Mai 

E X P E K I E N C E D 
S E A M S T R E S S 

To sew šilk blouses and skirta. 

Phone Ričardą — 
4 3 2 - 2 2 0 0 

GIRL FRIDAY 
T>T>ing, filing, and gen'l office 
duties for 3 man office. Hours 
to suit. 
7000 W. North Aveu - _ 2S7-222S 

D Ė M E S I O 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

{ anglų kalbą išvertė 
Juozas Balevičins 

Kaina $2. Kietais viršeliais — 
Si jdomi knyga gaunama: 

DRAUGE, 4545 W. 68 St.. 

Cfaleago, m. 60629 

iiimimiiiimiimitimimiimiiimiimiiiii 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

it 
Vizttfaiių kortelių naudoj rmas yra 

gražus paprotys. Biznieriai Jas pla
čiai naudoja. Bet tinka b* visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės ) "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 
iflllll miitiftiifiinttnimti 

P L A T I N K I T E "DRAUGĄ.". 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
no* yra visiems prieinamos 

Perskaitę Draugą", duokite kitiems pasiskaityt. 



SENESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ SUVAŽIAVIMAS 
Ulinois departamentas seny- kalbomis, 

vo amžiaus žmonėms (Illinois 
Department of Ageing) ir Illi
nois valstijos gubernatoriaus pa
vaduotojas 6*Neal praneša, kad 
jų pastangomis rugsėjo 6 ir 7 
dienomis yra šaukiamas seny
vo amžiaus įvairių tautybių gy
ventojų konferencija (Senior 

Salia seminarų keturios va
landos bus skiriamos liudiji
mams, suteikiant progos įvairių 
tautybių vyresnio amžiaus gy
ventojams asmeniškai pareikšti 
juos liečiančius rūpesčius ir pro
blemas. Vyresnio amžiaus as-

Visi susidomėję ir norintieji 
konferencijoje dalyvauti yra 
kviečiami nedelsiant registruo
tis, skambinant nurodytais tele
fonais. 

ŠACHMATAI 
— Karpovo 

čas pasaulio 

tų klubas pradėjo savo turnyrą. I Tautvaiša. Toliau A. Baltutis 
Jame tesirungia keturi stiprės- i iš Melbourno su A. Zujum pa
irieji klubo nariai. Rugpiūčio I sidalino 4—5 vietom, o po jų 
3 d. suloštas pirmas ratas: K. į sek J. Dambrauskas ir J. Kar-
Merkis įveikė R. Grauslį, o T. j pavičius iš Sydnėjaus. Šiame 
Girnius — J. Zozą. Rugpiūčio j turnyre rungėsi 14 žaidikų, jų 
10 <L rungsis: K Merkis — T. i tarpe pora 10-mečių Pemkus ir 

Ethnic Conference) Konferen-: m 6 n y S "" J U 0T^mz&cl^oa' Pa" I vyksta Baguio mieste, Filipinuo-, 
cija v y l i u S e S t y S ^ ! g e i d a U J a n Č i o S p a d a r y t i "f* - • P i r m ^ septynios - r t t t J * * ^ ! T * » „ » . ? * » 
Chicago Circle Campus 750 So.l! 

Drunga, kurie sugebėjo pelnyti 
ne maža taškų iš "senųjų vil
kų". Kazys Merkis 

JCS PIRMAS 

Girnius, R. Grauslys — J. Zoza, 
o rugpiūčio 17 d.: T. Girnius — 

j R. Grauslys ir J. Zoza — K. 
. Korčnojaus ma-1 Merkis. 
karūnai laimėti Į . „ . 

Chieagos šachmatininkai 
geidaujančios padaryti pareiški-

raginamos apie tai į^gėsilygiomisT^AŠtuntojiTa-!111111^ P i r š o s i ' k a i P L S 2 a i d v n ė s 

pranešti iki rugpiūčio 25 die- v ė p i r m ą j į ^ ^ p ^ u H o m e i . Į Toronte nematėme nė vieno Chi-
nos, kad konferencijos ruošė- ^ r i ^ Karpovui, o devintoji i c a g o s 

jai turėtų galimybės jų pareis- pasibaįgė^ygiomis. PartijoV, ^ P 0 8 3 0 ) besirungiant Austrą- į ko, a r daug dezertyrų sis per-
Etniniai žmonės dėl riboto kimus užregistruoti ir paskirti ^ į a m o s antradieniais ketvir-1 ̂ Jos lietuviams Chicagoje, bu- ^ * ^ pusę. 

anglų kalbos mokėjimo dažnai j jiems atitinkamą laiką. tadieniais ir šeštadieniais. Išei-J vo surengtas Žaibo turnyras, a t s a k e \ u ^ n i ? k a ^ , TeT^esap^ 
neturi galimybės sužinoti apie j P a s i r u o š i l n a i konferencijai ginė diena — pirmadienį. Tre- kurį laimėjo vietos žaidikai: dr. nuodamas kad kalba su Na-
galimą paramą ir pagalbą jvai- | .a„ mVAnmi y ^ d a r b u o t o _ į čiadienį, penktadienį ir sekma 

DRAUGAS, penktadienis, 1978 m- rugpiūčio mėn. 11 d. 

A. t A. ROMUTEI M PALIULYTEI, 
jaunystes žydėjime netikėtai žuvus, 

{prašom Aukščiausiojo ištvermes didžiam skausme 
likusiems tėveliams, sesutei ir visai giminei. 

LM.K. Federacijos 
Waterburio Klubas 

Halsted Street nuo 9 vaL ryto 
iki 4 vai. p. p. 

Prancūzų armijai pralaimėjus! 
Rusijoje, Napoleonas kėlėsi per 

Dabar Nemuną. Jis paklausė valtinin-

nuose gyvenimiškuose reika
luose. Si pirmoji Ilinois valsti
jos konferencija kaip tik 
šiama supažindinti senyvo am
žiaus gyventojus su tokiomis 
galimybėmis. 

Konferenciją koordinuos gu
bernatoriaus pavaduotojo įstai 

jau vykdomi. 
:jai ir tautinių 
[atstovai, sudarą Senior Ethnic tijos 

bendruomenių į dienį lošiamos nebaigtos par 
Laimėtojas, surinkęs še 

Find 
miausiu laiku paskelbs 
tytą darbotvarkę. 

K. Jakštas, K. Jankauskas, P. poleonu. jm. 

patariamąją tarybą arti-!sius taškus (lygiosios neįskai-
numa-, tomos) S3-"03 350 tūkstančių 

dolerių, o jo varžovas apie 200 
tūkstančių dolerių. 

Pateikiame temas, pramaty
tas nagrinėjimui dviejų dienų 

ir 

ga ir federalinės valdžios bei konferencijos seminaruose: So-
minois valstijos išlaikomas j c i a l Security; Papildimos so-
Project Senior Find. j i y ^ i dalinio draudimo pajamos 
numatyta suskirstyti į 20 semi
narų svarstymui įvairių reika-
lų. Seminaruose naudojamosl™*3' P " * " ^ sveikatingumas; 

dalinio draudimo 
'medicare; maisto kuponai; Pu-
jblic aid ir medicaid; Alkoholiz-

priemonės bus pateiktos ne vien 
anglų, bet lietuvių ir kitomis 

SPORTO APŽVALGA 
(Atkelta iš 2 psl.) 

je, netoli Clevelando ir pasirodė 
puikiai. Antrame rate įveikė Joe 
Bachmaną, 9-tą Amerikoje 35 m. 
amžiaus grupėje, 6 — 2, 6 — 4; 
kvartfinalyje laimėjo prieš per
nykštį šio turnyro laimėtoją John 
Disteris 1 — 6, 6 — 1, 6 — 1 ir 
tik pusfinalyje, po 2 vai. kovos, 
pralaimėjo prieš Graham Shno-
ką iš N. Zelandijos 6 — 2, 4 — 6, 
7 —5. Vyrų dvejete taip pat pa
siekta pusfinalis. 

Šiame turnyre dalyvavo ir Vy
tautas Smetona, bet jis iškrito 
antrajame rate prieš J. Disterį. 
Patirta, kad jis pabaltiečių var
žybose nedalyvaus, nes yra įsipa
reigojęs kituose turnyruose daly
vauti 

"VYČIO" KREPŠINIO 
STOVYKLA 

Preventyvinė medicina ir higie 
na; Slaugymas namuose; Mity 

— Vilniaus tarptautinis tur 
nyrąs vyksta Meno darbuotojų 
rūmuose. Po 14 ratų pirmavo 
ex-pasaulio meisteris T. Petros-
janas 9 ^ tš., Tukmakovas 9 
(2), Gulko 9, Beliavskis 8% 
(1), čekas Lechtynski 8 (1) tš. 
Viso 16 dalyvių, jų tarpe du 
Lietuvos atstovai: Gintautas 

ba; Slaugymo priežiūra namuo- Piešina ir tm Vladas Mikėnas, 
se; Senesnio amžiaus žmonių iš-jPiešina įveiki JAV dm S. Re-
naudojimas ir apgavystės; Pi-|ševskį, Maskvos dm Dvoreckį ir 
lietybė; Circuit Breaker; Tes- 'P 3^" 1 1 0 moterų meisterės var-
tamentų sudarymas; Maisto I ž o v e M Cibardindzę, be to turi 
produktų kooperatyvai; Trans- laimėtiną užbaigą prieš čeką 
portacija; Atlyginimas nukentė- Lechtynskį, o su dm Dorfma-
jusiems nuo piktadarių; Darbo n u ' vengrų dm Comu ir su tm 
įstatymai senesnio amžiaus v - Mikėnu sulošė lygiomis. Mi-
žmonėms; Namų ir butų patai- k ė n a s J v e i k ė k 0 1 * ^ Lebredo ir 
symai bei jų priežiūra ir t. t. 

Registracija ir dalyvavimas 
konferencijoje yra nemokami. 
Kadangi vietos yra ribotos, la
bai svarbu, kad norintieji kon
ferencijoje dalyvauti iš anksto 
užsiregistruotų, pareikšdami pa
geidavimą, kurią dieną ir ku
riuose seminariuose norėtų da
lyvauti. Informaciją teikia ir 
registruoja Aleksas Račkaus
kas, telef. 863-5864 ir Irena 
Regienė, telef. 476-7089 tarp 
10 vai. ryto ir 3 vaL p. p. nuo 
pirmadienio iki penktadienio. 
Registracija taip pat bus vyk
doma ir Balfo raštinėje penk-

Kaip jau buvo per visą eilę me- d e n i a i s nuo 9:30 vai. ryto iki 
'4 vai. p. p. telefonuojant 776-
7582. Konferencijoje bus gali
ma gauti atspausdintas semina
rų santraukas lietuvių ir kito
mis kalbomis. 

tų, taip ir šiemet Toronto Sk. 
"Vytis" ruošia krepšinio stovyk
lą, kuri vyks Tėvų pranciškonų 
stovyklavietėje, Wasagoje, rug
piūčio 19-26 dienomis. Pagrindi
niai krepšinio instruktoriai yra P. 
Tornau iš New Yorko Lak ir gim 
nazijos treneris ir Jackson — 
buvęs Bouldenvood stovyklos va
dovas ir dabartinis St. Christo-
pher mokyklos treneris. Jiems pa
dės V. Jurėnas-Chinąuacovsy mo
kyklos treneris ir B. Smith — bu
vęs YMCA stovyklų vadovas ir 
treneris. Jiems dar talkininkaus 
5 pgalbininkai. 

Priimami visi Amerikos ir Ka
nados lietuviai nuo 10 iki 20 me
tų amžiaus. Dėl informacijų 
kreiptis pas stovyklos administra
torių A. Eižiną, 272A Evelyn 
Ave., Toronto, Ont. M6P 2Z9, 
telef. 766-7874 

PASIBAIGĖ AFRIKOS 
ŽAIDYNĖS 

Dalyvaujant 45 Afrikos šalims 
Alžyro sostinėje pasibaigė dvi sa
vaites užtrukusios žaidynės, su
traukusios net 5.000 sportininkų. 
Tunisijos sportininkai gavo dau
giausiai medalių, antroje vietoje 
palikę Nigeriją, o trečioje Alžy
rą. 

Dalyvavo daug garbės svečių, 
ju tarpe pats tarptautinio olim
pinio k-to p-kas lordas Kiljanin. 

Varžybos buvo ypatingai svar
bios pavieniams -.portininkams 
nes dauguma laimėtojų sau užsi
tikrino kelionę į Maskvos olimpia
dą 1980 mt. Iš kitos ir daugiau 
politinės pusės šios visos valtybė-
Jės pademonstravo savo vieningu
mą ir draugiškumą ir tvirtą nu
sistatymą kai kurių kitų valsty
bių atžvilgiu sąryšyje su dalyva
vimu olimpiniuose žaidimuose. 

su aštuoniais sulošė lygiomis, 
tame skaičiuje su Petrosjanu, 
Gulko, Reševskhi, Dorfmanu, 
Dvoreckiu, Čomu, Piešina ir Es-
pigu (R. Vok.). 

— Pasaulio LS Žaidynėse, 
Toronte, ypatingai atsižymėjo 
Ivaškų šeima iš Bostono, parsi
vežusi iš PLSŽ šešius medalius: 
Rimas Ivaška • aukso - pistole
tų šaudyme, jo jauniausias sū
nus Ramūnas: aukso ir du si
dabrinius už jaunių B kl. lauko 
tenisą, jaunių A ir B kl. stalo 
tenisą, o vyr. sūnus Darius auk
sinį už jaunių A kl. dvejeto 
lauko tenisą ir bronzos — jau
nių A kl. lauko tenise. 

Ramūnas ir Darius Ivaškos 
gabūs šachmatininkai Abu yra 
lošę S. Bostono LFD šachmatų 
komandose. 

— So. Bostono LPD šachma-

A. f A. 
PETRONELLA ZICKUS 

PAULAUSKAITĖ 

Gyveno Duneiden, Florida. 
Anksčiau gyv. 7045 S. California Ave., Chicago, Illinois. 
Mirė rupgp. 9 d., 1978 m., sulauksi 83 m. amžiaus.. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 63 m. 
Pasiliko nuliūdime sūnus John, marti Margaret, duktė Patricia 

Sav.'icki, žentas Col. Stanley J., U.S. Army Ret., anūkė Patti Sawicki, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo naštė a. a. Juozo ir senelė a. a. James Sawicki. 
Priklausė L.A.R.K.S. — Marquette Parko kuopai. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 

Street. 
Laidotuvės įvyks šeštad., rugp. 12 d. iš koplyčios 11:30 vai. 

ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkė. 
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345 

Mielam bičiuliui 

A. t A. Z I G M U I D A U I D K A I 
ošėjus į amžinybę, žmoną. VALENTUfJį, dukras 
VILIJA MARKtffllENĘ ir SA 0LEN* WENGER. žen
tus ir kitus artimuosius giliai užjaučiame ii 
kartu liūdime. 

Aldona ir Elegijus Kaminskai 
Saulė ir Donatas Šatai 

P A D K A 
Netekę mūsų mylimos ir neužmirštamos 

Motinos, uošves ir bobutes 

A. f A. 
Julijos Lipciūtes - Gečienės 

nuoširdžiai dėkojame Sv. Kazimiero Parapijos klebonui, kun. dr. 
F. Jucevičiui už krikščionišką palaidojimą; Aušros Vartų Parapijos 
Tėvams Jėzuitams, dr. J. Kubiliui, St. Kulbiui už atsilankymą šer
menyse, o ypatingai Tėvui J. Aranauskui, lankiusiam velionę na

muose; Seselei Paulei, buvusiai patarėja ir pagarba velionei jos 
reikaluose;; Seselei Jonei už paminklo projektą; mielam prieteliui 
Antanui Kebliui už giedojimą laidotuvių šv. Mišiose; Aleksandrui 
Stankevičiui, grojusiam vargonais; poniai S. Skučienei, už pusry

čių suorganizavimą, ir Montrealio Kat. Moterų D-jos narėms, po
nioms: J. Blauzdžiūnienei, p. Cečkauskienei;; T. Cipkienei, p. Ga-
putytei, B. Makauskienei, J. Mickienei už pagalbą; Leonui Simo-

neliui ir pagalbininkams, Geniui Buniui ir Aleksandrui Stankevi
čiui, už malonų patarnavimą;;; visiems giminėms, prieteliams ir 
pažįstamiems, kurie atsilankėte į laidotuves, užprašėte šv. Mišias, 
pareiškėte užuojautą žodžiu ar raštu;; o ypatingai tiems, kurie 
nepamiršote velionės dar jai gyvai esant. 

Julija (Gečiūtė) ir Petras Žukauskai, ir vaikai: 
Jurytė ir BU1 Krahule, 
Jonas ir Rasa ((Bunytė), 
Jurgis. 

A . A. 

KOTRYNA KAIRIENE 
Pagal pirmą vyrą Čeranskiene 

Daugelį metų gyveno Cicero, Illinois. 

Mirė rugpiūčio 9 d., 1978 m , 8:00 vai. vakare, sulaukus 
senatvės. 

Gimė Lietuvoj, Jurbarko miestely. Amerikoj išgyveno 65 
metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Dolores Peliksą, žen
tas John, sūnus Vincent čerauskas, marti Barbara, 6 anūkai. 
11 proanūkų, pusseserė Petronėlė Kasnauskienė su šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Dievo Motinos Sopulingos, T. Marijonų ir Seselių 
Kazimieriečių rėmėjų draugijoms. 

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje. 1446 So. 
50th Ave., Cicero, 111. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpiūčio 
12 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į šv . Antano 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės s ie lą Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, suirus, marti, žentas, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuvių direkt. Vasaitis - Butkus — Tel. 652-1003. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 
m. rugp. 8 d., 11:35 vai. vak. mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas 

A. A. 

Z I G M A S D A I L I D K A 
Gyveno Chicago, Illinois. 
Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Valentina (Baukutė). 

dukterys Vilija Markūnas, žentas Kenneth ir Saulėna Wenger. 
žentas David, Lietuvoje brolis ir seserys ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Priklausė Vilniaus Kr. Lietuvių S-gai. Varpo Korporacijai 
ir Valstiečių Liaudininkų S-gai. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 South 
Westem Avenue. 

Laidotuvės įvyks šeštad., rugp. 12 d. iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv, Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažjsta-
miK dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukterys ir žentai. 
Laid direkt. Evans ir Sūnūs, tel. 737-8600 

A. t A. Z I G M U I B U T K U I 
mirus, velicnies seseriai dantų gyd. JULIJAI 
SMILG1ENEI ir jos šeimai gilią užuojautą reiškia 

Lietuviu Dantų Gydytoju S-ga 
Chicagoje 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 West 7 1 St . , C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v . , C i c e r o 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrfcinia 7-6672 
2424 VV 6«th STREET Tel. REpublic 7-1213 

1102O Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
434? SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfavette 3-3572 

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

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

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



DRAUGAS, penktadienis, 1978 m- rugpiūčio mėn. 11 d. 

x Stepas Povilavičius - Vy
kintas, literatas, redaktorius, 
pedagogas ir visuomenės veikė
jas, kartu su savo žmona Van
da yra iš Memmingeno (Vak. 
Vokietijos) į Chicagą atvykę ir 
žada čia išbūti ligi šio mėnesio 
pabaigos. Lanko savo bičiulius, 

x Rasa Gustaitytė, viena iš buvusius bendradarbius. Vakar 
"Pacific News Service" redak- Liet. tautiniuose namuose susi-
torių, San Francisco, Calil, yra tiko su Chicagos neolituanais. 
į Chicagą atvykusi Čia lanko Lankėsi ir "Drauge", rado čia 
lietuviškas įstaigas bei kultūri- savo buvusių kolegų, kalbėjosi | ^ 
ninkus, renka medžiagą didės- ^ dienraščio vadovais ir susi-
niam rašiniui apie Marąuette pažino su dienraščio paruošimo 
Parko lietuvius ir jų darbus, darbais. 
Atsilankiusi "Drauge" ypatln- x Atsisveikinimas su a. a. 
gai domėjosi Viktoro Petkaus z i s m u Dailidka, mirusiu rugpiū-
medžiaga. šiuo ir kitais reika- č i o 8 ± b u s rugpjūčio 11 d, 
lais informavosi pas "Draugo" penktadienį. 7:30 vai. vak. J. 
redaktorius. Chicagoje gyvena ^ ^ g laidotuvių koplyčioje. 
Rasos mama Bronė Gustaitienė, 
a. a. generolo Antano Gustai- x Janina Juzaitienė, buvusi 
čio našlė. 

IŠ AR Tl IR TOLI 

Lietuvių susiartinimo šventė liepos 23 d. Putname, Conn. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
BRIGHTON PARKO NAMŲ j darbą. Svečius prie įėjimo su- j Daug sėkmės Brigton Parko na-

SAYTNENKŲ GEGUŽINĖ j tiko Juodžių sūnus. I mų savininkams nepavargti ir 
Piknikui įpusėjus, draugijos | daugiau tokių smagių parengi-

1 A. VALSTYBĖSE 
— Prof. dr. Vytautas Vardys 

skaitys paskaitą ateitininkų 
sendraugių vasaros stovykloj 
Kennebunkporte, tema: "Val
džia ir kronika". Stovykla vyks 
rugpiūčio 12—20 d. 

— Kun. Kazimieras Pugevi-
čfus pakviestas dalyvauti simpo
ziume "Lietuva šiandien — mū
sų atsakomybė", kuris ruošia
mas Lietuvos vyčių seimo metu, 
rugpiūčio 19 d., Syracuzuose. 

— Eleonora Karvelis iš New 
Fairfield, Conn., Petkaus ir Ga-
jausko reikalu VU. 29 d. pas
kelbė laišką "The New York 
Times". Ji daro priekaištą 

i dalyvauti ir pasikviesti svečių, 
kas domisi filatelija, Lietuvos 
banknotų rinkimu ir kt. 

— Vincas Kazlauskas, Los 
Angeles, Calil, atsiliepdamas į 
JAV ambasadoriaus Jungtinėse 
Tautose Andrew Young pareiš
kimą, "Herald Examiner" rug
piūčio 5 d. rašo, kad "politiniais 
kaliniais" Amerikoje galima lai
kyti tik prievarta vežiojamus 
mokyklų mokinius. "Jei Young 
pateiks sąrašus savo vadinamų 
'politinių kalinių', tai aš pa
skelbsiu savuosius", laišką už
baigia V. Kazlauskas. 

— V. Kevalaitis (pirm.), dr. 
S. Babušis, E. Arbas, B. Gricie
nė, E. Kojelienė, M. Lembertie-

„ . . . . . . , . Liepos 30 d. Vyčių salėje -; i r m i n i n k a s £^įs Paliulis pa-! mų suruošti 
"Draugo" rinkėja, dabar lei- so^e įvykusi gegužinė - pikm- i p 

x 
ir žura 

,». . . . . - - — _. - sveikino viešnias ir svečius, taip: 
Gintautas Būtėnas, D a U o s dzianti kartu su vyru pensuun- k a s . pavyko gerai, svečių buvo ^ B r i g h t o n p a r k < > ^ ^ dė_. Vlado Būtėnų sūnus, k ė s d i e n u Riverhead - Flan- labai" daug. Dėl vietos stokos, 

Pikniko mėgėja 

Amerikos spaudai, kad ignoruo- j n ė ir stud. V. Narbutas sudaro 
i ja toliau nuo Maskvos esančių j naująją LB Santa Monicos-
fdisidentų judėjimus. "Jei Hel- j Vakarų Los Angeles apylinkės 
į sinkio susitarimai galioja vi- ( valdybą. 
i soms Sovietų Sąjungos dalims, 

kodamas už labai gausų atsilan-! 
LIET. MOKYTOJU 

SĄJUNGOS PLANAI 

tai yra būtina amerikiečiams 
kelti Petkaus ir Gajausko kan
čias". 

— Californijos Lietuvių Filą-

KANADOJE 
— Toronto katalikų arkivys

kupijos rinkliava, vadinama 
"Share-Life", šiais metais buvo 

Liet. Mokytojų sąjungos vai-1 tofisto draugija šaukia metinį ypatingai sėkminga — iš viso 

tarnaująs JAV Taikos korpuse ' d . e r \ N * Y"' ™ f a n d a m * b u™" * " * svečių grizo nuo durų. paUnkėjo kuo gražiau-I 
vienoje Pacifiko saloje, šio mė- S1US bendradarbius, savo laiške Ankstyvesnieji svečiai, kurie • > ^ , 
nesio pradžioje dalyvavo Tai- m u m s . r a s o - J*™** S a u n , a m užpildė gegužines paUlpas, s o k o , ^ * ^ p a d ė k o j 0 fantų au-' 
kos korpuso konvencijoje Mani- P^kutimu laiku jau pakenčia- i r linksminosi prie puikios A. į k o t o j a m s i r f a n t ų rinkėjoms - dyba turėjo savo posėdį rugpiū- narių susirinkimą rugpiūčio t r i n k t a $3.105.447.22, t. y. 
loję, Filipinų sostinėje. Viena m a i ' ? a l i m a ^ ^ t 1 ' Parkingai. Ramonio muzikos, o trokstan-j g S a d o w s k i > J a d v y g a i Ta- čio 4 d. mokyt. G. Meiluvienės i 19 d. 7 vai. vak. Villa "Trakai j $400.000 daugiau kaip buvo pla-
proga jis turėjo ilgesnį pasikal- M e s J° Mukiame kasdien ir var- čius vaišino pavyzdingai vado-; m a š e v i č i e n e i B a rbutei Strums- bute. Svarbiausias posėdyje svetainėje. Bus perrinkta n a u - ; n u o t a . g i o B i^og skiriamos ar-
bėjimą su naujuoju JAV amba- ž o m ė s m "V™' k u r i s p i r m a s • vaujamas Jadvygos T i - n l i r v i - L ^ z i n a i Mackevičienei ir svarstytas klausimas buvo dai-; Ja valdyba ir revizijos komisija. ^vyskupijos labdaros įstaigoms 
sadorium Filipinuose Richard "^gs P r i e P a š t o d ė ž u t e s * č i e n ė s b a r a s - talkininkavo S . | D s t a n e v i č i e n e i > visiems pade-' liojo skaitymo ir deklamavimo; Kviečiami visi nariai būtinai, ^laikyti, kunigų seminarijai ir 
Murphv Su hio buvo nrojra P a s i i m t i . Skaitome su dideliu Jokūbaitis, Juodis, Urbonas irl r* . — — " - • " " ™ ^ ~ " p » " V ' ". ~ ~ ; ~ " 0 — 
Murpny. &u juo ouvo proga H m mnmm_„ ^ T „J^ ZZ • —<•«;- \ jusiems suruošti sj sėkmingą konkursas, numatytas 1978 m. 

pikniką. Antruosius laimėji- lapkričio 12 d. 2 vai. p. p. Tau-
mus pravedė pirm. B. Paliulis, tiniuose namuose. 

paliesti ir Lietuvos reikalus 
x A. a. Antanas Stukus, se

nosios kartos ateivis, 82 m., gy
venęs Marąuette Parke, staigiai 
mirė rugpiūčio 9 d. Pašarvotas 
Petkaus Marąuete laidotuvių 
koplyčioje. Laidojamas šešta
dienį. Liko žmona Kazimiera ir 
sūnus Robertas (Bob) su šeima 
ir kiti giminės. 

x Srg. Robertas Maldūnas iš 
Chicagos nuo 1976 m. tarnauja 
JAV armijoje. Šiuo metu jis 
Fischbacho mieste. Vak. Vokie
tijoje, paskirtas į kariuomenės 
karo policiją. Jo motina Elena 
Jugovich ir dabar gyvena Chi
cagoje. 

X Antanas Zailskas, žino-! 
mas ciceriškis, didesne auka pa
rėmė savo dienraštį. Ačiū. 

įdomumu". "Draugo" persona- Maria Gydis. Taip pat neatsi 
las taip pat linki savo bendra- liko ir virtuvė, kurioje nuo ryto 
darbei dar daug sveikų ir lai-' 8 vai. darbavosi K. Brazienė, B.. k u r i a m talkininkavo M. Palių-: Valdybos pirmininkė Vilija 
mingų metų. Strumskienė, Z. Mackevičienė, 

i J. Kloviskienė ir kitos, kurios 
vaišino mėgstamais virtinukais. 

| kugeliu, dešromis ir kitais ska-

lienė, S. Sadowski, V. Kelmelis Kerelytė pateikė to bū imo kon
kurso planą. Jame lalyvaus 
visos lituanistinės pri. -žios mo-

I neštais. 

ir S. Gimbutis. 
Malonu buvo stebėti, kaip 

i gražiai Brighton Parko lietu- kyklos. Lietuvių kalbos dėsty-
viai tvarkosi. Teko nugirsti,' tojai parinks konkursui kandi-
kad draugija pasiekė daugiau datus. Visi mokiniai bus su-

vicen rmi keturių šimtų narių. Pirmoji grupuoti į 3 grupes. Pirmąją 
! ninko žmona Juodienė su 'savo' ™ e P i r m - ^ ®* ^musi, augusi grupę sudaro H - m skyrius. 

Laimėjimuose kiekvienas ką 
Laimės 

draugijos 
| nors rado. Laimės šuliniui pa 
tarnavo 

X Jadvyga Jankauskienė, Tai daroma ypatingai trumpo-
. . . x Linas Dagys yra naujas! mis garso bangomis. Ta prie-

cikagiške, aukojo 7 dolerius, lietuvis architektas, šį pavasa- j mone tik liepos mėnesį jau pa-
rį baigęs Illinois Technologijos sinaudojo 144 pacientai. Svar-

5 dolerius institutą geriausiais pažymiais biausia — šis būdas nepavojin-

I dukrytėmis. Reikia pažymėti, l i e t u v ė S o f i J a **«***> *»* v e"! antrąją ~ IV-V-VT ir trečiąją 
i kad vicepirmininko Stasio Juo- i *» d ^ ^ j o s informacijos biurą _ vn-VTU skyrius. Mokiniams 
: džio visa šeima buvo įsijungusi į i r d a u ^ P a d e d a ^ P a t a r i m a i s bus išsiuntinėti per mokyklų 

| ir darbu. Tiesa, būtų pamirš- vedėjus parinkti eilėraščiai ir 
i tas draugijos fotografas J. Ta- skaitymų tekstai iki rugsėjo 1 

x Šv. Kryžiaus ligoninė yra maševičius, kuris taip pat daug d. Mokytojų pareiga parinkti 
įsirengusi ligų diagnozei nusta- padeda draugijai įamžindamas skyriuose gabiausius mokinius 
tyti modernias priemones, va- • draugijos darbus. Iš daugelio ir gausiai dalyvauti konkurse. 
dinamas "Ultrsound", kuriomis i teko nugirsti, kad mažai tokių Laimėtojai bus apdovanoti įvai-

i be rentgeno atrandama kepenų,' smagių parengimų pasitaiko, riomis dovanėlėmis. APB 
i tulžies, net vėžio ligos ir k t ' <v 

CHICAGOS ŽINIOS 
i Sol. Lilija šukytė su pianiste Ra-

misijų kraštams. Seniau katali
kai dalyvaudavo bendroje To
ronto miesto rinkliavoje "Uni
ted Way", bet iš jos pasitraukė, 
kai "United Waw" vadovybė 
pradėjo naudoti rinkliavos lė
šas abortus propaguojančioms 
draugijoms. "Share-Life" rink
liavoje dalyvavo ir netuviai. 
Prisikėlimo parapija suaukojo 
$2.700. Lietuvos Kankinių para
pija — $4.000. 

— lietuviškos vestuvės. Lie
pos 22 d. Lietuvos Kankinių pa
rapijos šventovėje sutuokti 

Į Arūnas J ašys ir Laura žukaus-
į kaitė. Koncelebracines Mišias 

atnašavo kunigai — P. Ažuba
lis, J. Staškus ir Iz. Grigaitis. 
Vestuvių puota įvyko parapijos 
salėje. Dalyvavo pora šimtų 
jaunųjų giminių ir bičiulių Pa-

Aukomis po 
"Draugą" parėmė: 

A. Marma. Chicago, 

minta Lampsatyte Europos lietu- į unkėtina jauniesiems laimingo 
vių studijų dienų koncerte Freisin-, vedybinio gyvenimo. Pokyliui 
f« Nuotr. Ugnės Kazokaitės 

IEŠKO AKTORIŲ 

(cum laude). L. Dagys, bai- |gas ligoniui. 
gęs studijas, dirba savo srityje,' x Vincas Kizlaitis. Cleveland, 

vadovavo Liudas Radzevičius. 

VOKIETIJOJE 
— Lietuviškųjų studijų savai

tės proga liepos 20 dieną Frei-

MERAS PRAŠO Į U* KA BALSUOS 
PAGERBTI PAULIŲ VI AFL^CIO , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Meras Bilandic prašo šešta-' Jau buvo tradicija, kad AFL- ^g^ b u 3 statoma drama "The į . 

R. Malčiauskas. Calumet a t y , bet žada t ^ i studijas ir siekti, Ohio, žinomas S a u į ^ S - f ^ ^ T S S ^ S S S^X p a t ^ S K & A S S S £ 
Antanas Bajerčius. Dearbom. magistro laipsnio. Jis yra bai-1 ei jos veikėjas. f į ^ ^ ^ ^ I S ' L * ^ kandidatiL. 5 5 - \ l ^ £ £ V T T l * ^ K S M T , « M • I I . , 
Adomas Venckus, Chicago. f^s žemesniąją ir aukštesniąją savo dienrašti. I r dabar_ at- « B ^Z^zH^Z^ * ^ Z ^ 1 ' ^ h » r minni« APT^HIO stinriai T ; ! L _ ^ _ , . . u..,*« * - Iciia Išklausė atekiru onrani nuv/nitts * cmjn.ua, v/iucatu. »v~ *J~* — ——«tn «»»« ««w.—^. — *̂«—~» — wC HaVinr Tllinoii AFL-CIO stiūriai 
Visiems rėmėjams maloniai lituanistines mokyklas, dalyva- siuntė didesnę auką. Dėko- šeštadieni v l d u r t U e n j . S K

i J / ^oH;ao dėkojame. v e s skautuose ir buvęs Jaunimo jame. 
kongrese P. Amerikoje. Jo te- x Marcelle Kacevičhis, Chi-

\ is i Chicagos skautai ir v a i Antanina ir inž. Jaunutis cago. UI., atnaujindama prenu-
skautės važiuoją i 6-tą Tautinę D a g i a i gyvena Beverly Shores, meratą, lankėsi "Drauge", susi-
stovyklą, apsirengia darbo uni- I n d į a na . pažino su dienraščio paruošimo 
formomis ir renkasi Jaunimo y Q B n j š k i e n ė f c ikagiškė, darbu, paliko 10 dolerių auką. 

didelė lietuviškos knygos my- Labai ačiū. 
lėtoja, atvykusi j "Draugą" nu- x Jonas Rejeris, 
sipirko įvairių lietuviškų knygų m., prie prenumeratos mokesčio 
už daugiau kaip 30 dolerių ir pridėjo 7 dol. auką. Dėkojame. 

bažnyčių varpai, primindami pasisakė už sen. Percy, trečiam 
popiežiaus laidotuves. ' terminui kandidatuojantį į se-

~ ^ , I natą. KARD, CODY ROMOJE 

Lincoln Parko kultūros centre. 
DEGTINDARIAI 

Policija aptiko degtindarius 

cija. Išklausę atskirų organi
zacijų skyrių pranešimus ir ap
svarstę ateities darbų planus, 

centre šeštadienį, rytą. 9 vai. 
Autobusas išvažiuoja 10 vai. 
ryto. (pr.). 

x Pakartotinai pranešame, 
kad Chicagos Gage Parko Apy
linkės Valdyba š. m. rugpiūčio 
mėn. 12 dieną. 7:30 vai. vakaro 
Union Pier Lietuvių salėje ruo
šia savo metinį šokių vakarą. 

išskrido į Romą. kur dalyvaus 
Duti s u A,©i 

su 113 kitų kardinolų bus popie- 8°je tarp Wacker Dr., State,, 

rūšyje' a s u o ' 925 N." Trumbull, j V a k a n * Vokietijoje gyveną atei-
, ~ ™ , ~ . . v , . — , Chicagoje. Į kanalizaciją išpylė i t i n i n k a i K * * ^ ^ ! ! 

100 mil. dol. kainuojantį vieš-1 apie 900 galionų radinia M ^ J ^ ^ S S ^ m S i 
paliudijusiam ateitininkui Vik-

1,800 KAMBARIU NAMAS 
100 mil. dol. kainuojantį vie R ° ^ K.ur «***•»» b u t j su l i 8 0 0 kambarių Chica- trauktas teisman degtindaris 

popiežiaus laidotuvėse ir drauge / ^ „r_^i TV> O*-«.« An^pl RosariA S3 m 

Kard. J. Cody ketvirtadienį 
idealam 

Angel Rosario, 33 m. 
Lake ir Dearborn gatvių statys j PRIEŠ 
Conrad Hilton bendrovė. J is ! AUTOMOBILIŲ VAGIS 

SULAKĖ NUO MIRTIES būsiąs užbaigtas 1982 m. Da- Illinois valstijoje nuo rugpiū- i penkeriemsi ine ta^ ' l s toėmimo. 
Policininkas Clarence Smith,. bartinis Conrad Hilton viešbu- čio 18 d. įsigalios nuostatas, Federatyvinės Vokietijos ateiti. 

įcago,. ž i a u s r i n j l j i n u o g e 
torui Petkui, kurį sovietinis 
teismas Vunhije neseniai nutei
sė dešimčiai metų kalėjimo ir 

Bus programa. Loterija. Gros j kar dienos "Drauge" buvo pra 
Ąžuolo Stelmoko orkestras. Ten j nešta), Marriot viešbučio sa 
pat užkandžiai. Įvairių rūšių' lėse. 
gėrimai. Visi vasarotojai savo 

tuo būdu gražiai parėmė mūsų x Br. Sedleckas iš Chicagos1 

knygos leidimo darbą. parėmė savo dienraštį didesne 55 m i pastebėjo, kad apie 30 nVtis, 720 So. Michigan Ave., pla- kuriuo įmonės, kurios išardžiu- njnkai "konferencijoje" įsiparei-
x Lietuvių fondo rudeninio auka. Ačiū. Į vyras taikstosi State gatvės nuojamas paversti kondominijo- šios automobilius, pardavinėja g o j 0 nenuilstamai veikti laisvo-

x Pr. čečkauskas, Hamilton,! požeminio traukinio platformo-! mis ar apartamentiniais rū- jų dalis, turi tikrinti joms at- j 0 pasaulio viešąją opiniją, rei-
Ont.. aukojo 7 dol. Dėkui. | je, Chicagoje, šokti ant bėgių mais. \ vežamų automobilių motorų nu- kalaujant Viktoro Petkaus is-

vajaus užbaigtuvių pokylis bus 
spalio 28 d. f ne X. 22, kaip va-

X Justinas Skuodas iš De prieš ateinantį traukinį. Pa-
Kalb, OL, atnaujino prenume- griebęs jį sulaikė. Bet tas iš-
ratą ir atsiuntė auką. Ačiū. 

PAVOJUS PINIGAMS merius ir žiūrėti, ar ue nėra Į laisvinimo. Viktoro Petkaus nu
vogti. Norima pagriežtinti ko-j teisimas — rašoma ateitininkų 

x Aukų po du doleriu at-
ir kitų apylinkių gyventojai M ^ - . ? ^ J 1 * ^ ! 0 ? " *mntė: V. Lapačinskas, J. A 
kviečiami gausiai a tsSnkyt i . ™™*»n klubas kviecm vxsus n ^ ^ AI T _ ^ „ ^ n 

trūkęs metėsi į kitą platformos! Chicagos First National Bank vą prieš tuos, kurie vagia au- į konferencijos rezoliucijose 
pusę. ruošdamasis vėl šokti j viceprezidentas, buvęs Iždo de- tomobilius ir išardę pardavinėja' yra grubus elementariausių 

. . \i hnksmavakarj rugp. 12 d., ses- ,. ^ B , .. r . . _ , ._ . . __ . (Pr-)- i i J ^ 1 1 « r l ls- Kasperas Radvila. Visiems ninę, kur patikrino 10 sveikatą K tad., 6 vai. vak. šaulių namuo- , . . ... malomai dėkojame 

žmogaus teisių ir tarptautinių 
! Helsinkio susitarimų paieidi-

x NIDA DEUCATESSEN se. 2417 W. 43 St. Veiks baras 
tr VALGYKLA, 2617 W. 71st ir virtuvė. Bus daug linksmų 
St. Tel. 476-7675. Įvairūs šalti' paįvairinimų. Gros Ramonio or-
ir šilti valgiai išsinešimui ar kestras. Įėjimas tik 1 dol. (pr.) 
vietoje pavalgyti. Įvairios sriu-

po traukiniu. Policininkas jį j partamento pasekretorius E. H. dalis. 
Gatautis Al. Jančys. M. Pažo-! nugabeno į Northwestem ligo- ! Yoe pareiškė, kad, jei doleris Į SAUGIAU 

toliau smuks, susidarys pavojus Chicagoje palaipsniui darosi! mas. Kaip Helsinkio grupės 
pasaulio piniginei sistemai. In- ' saugiau. Per pirmus šių mecų [ Lietuvoje narys ir kūrėjas, Vik-
fliacija galinti vesti į ūkinį su- , 3 mėnesius Chicagoje ir prie- į toras Petkus viso pasaulio atei-
lėtėjimą — recesiją ; miesčiuose didžiųjų nusikalti- tininkam yra gyvas simbolis ko-

WRICLEY REZIDENCIJA 1 m}i skaičius sumažėjo 6.7%. Tą (vos už tikėjimo bei tautos lais-
skelbia Chicagos kovai su nusi- į vę ir pagrindines žmogaus tei-

ir paleido. 

bos, rūgštus pienas, kaimiška 
grietinė ir šaltibar&čiai. Balan
dėliai ir cepelinai karsti issine-

x Chicagos lietuvių operetės 
choras Pirmyn rengia pikniką 
rugp. 13 d., sekmad., 12 vai.' 

, . _ . i Vyčių salėje - sodelyje, 2455 W. 
Šimui kasdien. Taip pat napo- AZ „7 „ " . , , 
, , ,__._. . . . _ . . . . i 47 St. Bus skanių valgių, įvai

rių gėrimų. Šokiams gros WaJ-
ter Berry orkestras. Visi kvie-; 
čiami dalyvauti. Įėjimas 1 dol. 
ir už tai bus "door prize" laimė
jimui bilietas. (pr.) 

leonai, įvairių rūšių tortai ir 
pyragai. 

Išbandykite mūsų gamybos 
šviežias lietuviško skonio deš
ras. 

Parduotuvės vai. nuo 8 v. r. 
iki 8 vai. vak. 

Valgyklos nuo 11 vai. r. iki 
8 vai. vak. Seštad. iki 7 v. v. 
Uždaryta sekmad. ir pirmad. 

A. ir K. Lietuvninkai, sav. 
(ak.). 

x Mes taisome ir dengiame 
visų rūsiu stogus. Turime daug 
patyrimo. EftJime apdrausti. 

Kreipkitės j 
ARVYDĄ KIELA 

Telef. 434-9655. (ak.) 

Kramtomos gumos savininkas kaitimais komisija. 
W. VVrigley paprašė Chicagos 
miesto vadovybę leisti nugriau- j ~ 
ti jų šeimos rezidenciją 2466 • 
N. Lakeview. Apylinkės gyven
tojai priešingi nugriovimui, nes 
tai esąs istorinis - meninis pa
minklas. 

ses. 

Europos lietuvių studijų dienose Freisinge, netoli Muencheno. svečiai iš 
Paryžiaus. Ii kairės: žibutė ir Petras Klimai, E^lė Klimaitė 

Nuotr. U. Kazokaitės 

MILIJONINIS APIPLĖŠIMAS 

Plėšikai iš Canon USA Incn | | 
sandėlių Etaihurste sunkvežimiu 
išvežė kamerų, kalkulatorių, fo
to reikmenų už milijoną dole
rių. Įsilaužė per langą lubose, 
paskiau atidarė duris ir nešė 
geriausias prekes. | ^ : 

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
Antanas Rubšys 

= ^ . 

I-ji dalis. Knygoje 10 skyrių Naujojo Testamento: 
Bendrija ir jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tes-
testamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros 
Bendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai. 
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, Jo išmintis. 
Samprata, Dievo tautos samprata. 

Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus 
siusti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Str„ Chicago, D. 60629. 
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