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DERYBOS CAMP DAVIDE 
Camp David — Derybos-dėl tai-j meškėnų kūnai. Tarp dviejų tvo-

kos Viduriniuose Rytuose užsitę-1 rų viduje dar yra elektroninių įren 
sė ilgiau, negu buvo planuota. 
Antradienį korespondentai vėl 
gavo iš prezidento Carterio spau 
dos sekretoriaus neaiškius, išsi
sukinėjančius atsakymus į pa
klausimus. Vienas koresponden
tas paklausė, ar prezidentas nu
mato laikytis savo kelionių pla
nų šį savaitgalį. Sekretorius Po-
well atsakė nežinąs apie jokius 
pakeitimus prezidento planuose. 
Kaip žinoma, prez. Carteris penk
tadienį turi važiuoti į Šiaurinę ir 
Pietinę Karoliną, o šeštadienį nu 
mato lankytis Pennsylvanijoje ir 
Ohio. Iš to sprendžiama, kad jo 
derybos su Egpto prezidentu ir 
Izraelio premjeru iki penktadie
nio turės baigtis. 

Spaudos sekretorius patvirtino 
žinią, kad pirmadienį preziden
tas Sadatas telefonavo iš Camp 
Davido į Londoną ir kalbėjos. 
su Jordano karaliumi Husseinu. 
Iš to sprendžiama, kad Sadatas 
norėjo sužinoti Husseino pažiū
rą į naujus Izraelio pasiū
lymus, kurie liečia Vakarinį 
krantą, kuris prieš 1967 metų 
karą buvo Jordano nuosavybė. 

Antradienį Kaire prasidėjo Ara 
bų Lygos pasitarimai, kuriuos 
boikotavo Sirija ir Palestinos 
Laisvinimo Organizacija. Daly
vavo 10 arabu kraštų užsienio 
reikalų minlsterių ir šešių arabų 
vyriausybių ambasadoriai. Tarp 
kitų klausimų buvo svarstoma, ar 
reikia pratęsti Arabų Lygos ka
riuomenės mandatą Libane. Ten 
ši kariuomenė prižiūri taiką, ta
čiau didžiausią taikos kariuome
nės dalį sudaro Sirijos 30,000 ka
reivių, kurie toliau veda kovas su 
Libano dešiniaisiais. Arabų Ly
ga norėtų užbaigti tarpusavio ne
sutarimus, kurie prasidėjo po E-
gipto prezidento Sadato taikos 
"iniciatyvos". Radikalieji vadai 
tvirtina, kad Sadatas yra arabų 
išdavikas, kurį reikėtų pašalinti. 
Nuosikesni arabai laukia, kas 
išeis iš Sadato pastangų surasti 
kartu su Amerika ir Izraeliu tai
kingą Viduriniųjų Rytų padėties 
sprendimą. 

Amerikos spauda kreipia ne
mažą dėmesį į pačią Camp David 
stovyklą. Nors delagacijų vadai: 
Sadatas, Beginąs ir prezidentas 
Carteris susitinka tik kilus reika
lui, kiti, žemesni delegacijų pa
reigūnai daug praleidžia bendrų 
valandų žaisdami tenisą, plaukio 
darni baseinuose, važinėdami dvi 
račiais ar valgydami stovyklos 
užkandinėse. Visa stovykla ap
tverta aukštomis vielos tvoromis, 
(kurių viršų dar puošia aštrių, 
kaip skustuvai, dyglių vieliniai 
rituliai. Labai dažnai ant tų dyg
lių randami kaimyninio miško 

girnų eilė ir elektrizuotos penkios 
vielos, kurių palietimas yra mirti
nas. Stovyklos viduje patruliuoja 
specialus JAV marinų būrys. 
Kiekvienas kary yra puikus šau
lys, pataikąs į mažiausią taikinį 
už 500 jardų su savo M-16 tipo 
automatiniais šautuvais. Virtu
vėse ir soduose įvairius darbus 
atlieka 100 marinų ir jūreivių. 

Rami ir nuo teroristų puiikiai 
apsaugota Camp David stovykla 
yra puiki vieta neformaliems po
litikų pasikalbėjimams. Vienas 
JAV marinas pareiškęs korespon
dentams, kad "jei jie neras tai
kos ča, tai jie niekur neras tai
kos." 

KINIJA IEŠKO RYŠIŲ 
SU TAIVANU 

Hong Kongas. — Nauja komu- j Rugsėjo 8 d Pekine Kinijos vi-
nistinės Kinijos politinė linija su. | cepremjeras Teng Hsio-ping pri
kėlė užsienio kinų tarpe viltis,'ėmė 13 japonų laikraščių redak-

Lietuvių studentų ateitininkų sąjunga suruošė Lansing, Michigano sostinėje, eitynes, kad atkreiptų dėmesį į pa
vergtą Lietuvą ir teisiamus disidentus. Sią nuotrauką rugsėjo 1 d. išspausdino "The State Journal" dienraštis. 

Išleidžia lietuviu 
Washingtonas. — Kaip vakar 

pranešta, senatoriui Edwardui 
Kennedžiui lankantis Maskvoje, 
Brežnevas jam pažadėjo išleisti 
iš Sovietų Sąjungos 18 šeimų. 
Vakar patirta, kad tarp išleidžia 
mų yra ir lietuvių. Minimos pa
vardės: Jonas Cijūnėlis, Antanas 
Stuoka ir Daiva Pužauskienė. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 13 d. : Jonas Kriz., 
Vilfreda, Birmantas, Tolminė. 

Rugsėjo 14 d. : Matemas, Not-
burga, Eisvinas, Asta. 

Saulė teka 6:28 v., leidžiasi 
7:04 vai. vak. 

Oras 
Debesuota, drėgna, temperatū

ra apie 75 1. 

Jugoslavai sueme 
Kanados pilieti 

Otava —Kanados pilietį Jako
vą Bakichą, nuvykusi atostogų 
Jugoslavijon, suėmė jugoslavų 
policija. Komunistinė prez. J. B. 
Tito vyriausybė jį kaltina žudy
nėmis, kurias jis įvykdęs būda 

j mas antikomunistinės grupės par
tizanu II D. karo metais. Ligšio
linės Otavos pastangos šiam Ka
nados piliečiui išlaisvinti buvo 
nesėkmingos. Tardymo metu J. 
Bakichas paneigė jam metamus 
kaltinimus. Pagal Jugoslavijos 
įstatymus jis gali būti laikomas 
kalėjime pusę metų be oficialaus 
apkaltinimo ir teismo. 

Sovietai apie 
Kambodiją 

Singapūras. — Sovietų spau
dos agentūra skelbia, kad Kam-
bodijoje šiuo metu yra apie de
šimt tūkstančių kinų kareivių ir 
karininkų. Kambodijos armiją 
kontroliuoja Kinijos kariniai 
patarėjai, kurių skaičius siekia 
6,000. "Tass'as", paremdamas sa 
vo skelbiamą žinią Singapūro 
laikraščiais, rašo, kad Kinijos 
laivai per Kampongsaomo uostą 
tiekia Kambodijai karo lėktuvus, 
tankus ir sunkiuosius pabūklus. 
Kinijos ginklais apginkluota iš
tisa Kambodijos artilerijos divizi
ja. 

Maskvos agentūra pabrėžia, 
kad Kinijos politika prieštarau
ja Kambodijos liaudies intere
sams. Ji kenkia tarptautinio ko
munistinio judėjimo autoritetui. 
Yra aiškus antivietnamiškas 
Kambodijos vadovybės veiksmų 
kryptingumas. Izoliacijos politi
ka atitinka didžiavalstybinius šo
vinistinius Kinijos tikslus. Peki
no politika šiame rajone siekia
ma suskaldyti Pietryčių Azijos 
šalis, sukliudyri Vietnamo vys
tymuisi ir įtvirtinti savo hegemo
niją šiame regione. 

Hanojus ruošiasi 
karui su Kinija 

Pekinas. — Kinijos spaudos 
agentūra skelbia, kad Vietnamas 
stiprina savo karines jėgas šiau
rinėje dalyje ir Vietnamo pro
vincijų vadai neseniai gavę parė
dymus, kad "reikia ruoštis karui 
su Kinija". 

Kinų korespondentas iš vieno 
Vietnamo sienos perėjimo punk
to praneša, apie "karo atmosferą" 
pasienio zonoje. Tarp rugsėjo 2 
ir 5 d. per Peiluno upę vietnamie
čiai pervarę 518 kinų, korespon
dentas girdėjęs šūvių garsus. Viet 
namiečiai siekia ištuštinti pasie
nio zoną, kad ten neliktų kinų 
kilmės žmonių Jis matęs vietna
miečius slepiant žemėse užnuody
tus bambuko medžio spyglius. 

pabėg imas Generolo 
atšaldė gerus santykius 
Bukareštas. — Iš komunisti

nių Rytų Europos valstybių Ru
munija jau kuris laikas naudo
josi specialiomis Amerikos preky
bos privilegijomis. Santykiai su 
Rumunija buvo geresni negu su 
kitomis komunistų valdomomis 
valstybėmis. Neseniai iš Buka
rešto grįžo specialus valstybės de
partamento patarėjas ir skrajo
jantis ambasadorius Mattew Ni-
mifz, kuris lankėsi' Rumunijoje, 
siekdamas sušvelninti atsiradu
sius nelygumus. 

Santykių pablogėjimas atsira
do liepos mėnesį, kada Vakarų 
Vokietijoje "dingo" aukštas Ru
munijos valdininkas, vidaus rei
kalų ministerijos valstybės sekre
torius generolas Ion Pacepa. Jis 
lankėsi V. Vokietijoje su delega
cija, kuri siekė gauti Rumunijai 
leidimą statyti keleivinius vokie
čių — olandų bendrovės kelei
vinius lėktuvus. Netrukus po jo 
pabėgimo buvo gauta žinia, kad 
generolas išskrido į JAV. 

Politiniai pabėgėliai nėra nau
jiena jokiai komunistinei vyriau
sybei, tačiau gen. Pacepa buvo 
aukštas valdininkas, kurio žinio
je buvo Rumunijos slaptosios po
licijos ir saugumo tarnybos įstai
gos. Jis buvo laikomas geru pre
zidento Ceausescu draugu ir pa
tarėju, nekartą lydėjusiu prezi
dentą į užjūrio keliones, jų tarpe 
ir į Ameriką. 

Po gen. Pacepos pabėgimo Ru
munijos valdžia pravedė "valy
mą "ne tik saugumo įstaigoje, bet 
buvo pašalinti ir du ministeriai, 
jų vienas — vidaus ministeris, tie
sioginis pabėgusio generolo virš-
ninkas Teodor Coman, kartu Ru
munijos politbiuro narys ir buvęs 
vidaus ministerijos aukštas val
dininkas Nicolae Doicaru. 

Rumunijos gaidžiai labaį ne
patogi šio generolo "kelionė" į 
Ameriką, nes jis gali papasakoti 
amerikiečiams daug slaptų rumu
nu valdžios sumanymu. Rumu
nijai ypatingai nesmagu dėl gan 
pomplikuotų santykių su 
Maskva, nes generolas be abejo
nės daug žino ir apie slaptus 
Maskvos — Bukarešto santykius. 

Sirijos Assadas 
Vak. Vokietijoje 

Bona. — V. Vokietijoje lanko
si Sirijos prezidentas Assadas, ne
žiūrint to, kad Libane Sirijos ka
riuomenė yra įsivėlusi į mūšius su 
dešiniaisiais falangistais — krikš
čionimis ir nebodamas Camp Da
vide vykstančių taikos derybų. 

Presidentas Assadas pasikalbė
jime su "Spiegei" žurnalu pareiš
kė, kad Sirija nepaisys jokių su
sitarimų Camp Davide, nes Sa
datas neatstovaująs visų arabų. 
Sirijos kariuomenė toliau bandy
sianti įvesti tvarką Libane ir rem
sianti Libano vyriausybę. 

Tikrasis Sirijos prezidento ke
lionės į V. Vokietiją tikslas yra 
dar sustiprinti Sirijos ryšius su 
Europos šalimis. Sirija perka V. 
Vokietijoje daug auto masinu, 
net trečdalis jos importuotų auto
mobilių ir sunkvežimių yra vo
kiečių gamybos. Nuo 1970 m. Si
rijos prekyba su Vakarų Vokieti
ja padidėjo 10 kartų. 

Sirija domisi vokiečių gink
lais. Ji jau pirko 2,000 antitanki-
nių raketų, kurias gamina bend
rai vokiečių Messerschmidtas ir 
prancūzų Aerospatiale bendrovė. 
Sirija pirko 60 helikopterių ir ki
tų ginklų Tuo Sirija siekia atsi
palaiduoti nuo vienašališko pri
klausomumo Maskvai, kuri yra 

za pasigyrė spaudai, kad sukilė- \ pagrindinė Sirijos ginklu tiekėja. 
liai buvo atmušti, jis tačiau pa
skelbė dalinę mobilizaciją ir pra-

Padetis Nikaraguoj 
Managua. — Nikaraguos karo 

lėktuvai buvo įskridę į kaimyni
nės Costa-Rikos teritoriją, kur 
slapstosi sukilėliai prieš diktato
rių Somozą. Costa Ricos vyriau
sybė pareikalavo, kad tuoj susi
rinktų Amerikos Valstybių Or
ganizacijos atstovai nepaprastam 
pavojaus pasitarimui. Costa Ri
cos prezidentas apžiūrėjo kaimy
ninės Nikaraguos lėktuvų ap
šaudytas vietoves ir paskelbė, kad 
buvo užmušta ir sužeista 25 žmo
nės. » 

Sukilimas Nikaraguoj baigia
mas likviduoti, nes sukilėliai pri
trūko šovinių. Prezidentas Somo-

Streikai Australijoj 
Canberra. — Australijoje pasi

rodė streikų banga: sustreikavo 
uostų darbininkai ir dviejų mies
tų transporto darbuotojai: Mel-
bourne ir Sydnėjuje. Spaudoje kas
dien galima rasti žinių apie vie
nos ar kitos unijos streiką. Strei
kas palietė ir Australijos parla
mento rūmus, kai sustreikavo 
unija, kuri dirba virtuvėse ir val
gyklose. Streiko priežastis, — bu
vo nusamdytas gėrimų pilstytojas, 
kuris atsisakė įsirašyti unijon. 

Neseniai Australijoje buvo pri
imti griežti įstatymai, kurie drau
džia streikus ir numato bausmes 
pavieniams streikuojantiems dar
bininkams. Unijos pagrasino ma
sinį generalinį streiką, jei vyriau
sybė pasinaudotų naujuoju įsta
tymu. 

Kinu ministeris 
lankysis Londone 

Londonas. — Ateinantį mėne
sį Britanija laukia Kinijos už
sienio reikalų ministerio Huang 
Hua, kuris planuoja viešėti Lon
done keturias dienas. Jo vizito 
metu numatoma užbaigti dery
bas apie karinių Britanijos lėk
tuvų pardavimą Kinijai. 

Neseniai Britanijos aviacijos 
šventėje dalyvavo 60 kinų, ku
rie ypatingai susidomėjo vertika
linio pakilimo "Harrier" naikin
tuvais. Kinijos delegacija lankė 
lėktuvo dalių įmones, domėjosi 
įvairiais aviacijos klausimais. 

Jau kuris laikas, kai iš Kinijos į 
Britaniją plaukia įvairios mokslo, 
švietimo, viešosios sveikatos, pra
monės, energijos reikalų delega
cijos. Jų tarpe buvo nemažai ir 
grynai karinių delegacijų, ku
rios tyrinėjo galimybes įsigyti 
britų ginklų. Kinų užsienio rei
kalų ministeris vizituos ne tik 
valdančius darbiečių pareigū
nus, bet susitiks ir su opozicijos 
vadove Margaret Thatcher, ku
ri pernai lankėsi Kinijoje ir pada
rė kinams gerą įspūdį. 

dėjo į karinius dalinius siųsti 
valdžios tarnautojus. 

Sukilime, pagal Somozą, žuvo 
30 kareivių ir 70 buvo sužeisti. 
Civilių ir sukilėlių žuvusių skai
čius dar nežinomas, bet siekia 
šimtus. 

— JAV žemės ūkio departa
mento leidžamas žurnalas "Fo-
reign Agrkulture" rašo, kad So
vietų Sąjunga gali pradėti masi
niai auginti sojos pupeles. Praėju
sį pavasarį Ukrainoje pupelėmis 
buvo apsėti 53.000 hektarų plo
tai. 

kad gali pasikeisti Taivano ir 
Kinijos santykiai. Pekino vadai 
pabrėžia pastaruoju metu "tai
kingą koegzistenciją" su Taivanu 
ir duoda suprasti, kad Taivano 
prijungimas prie Kinijos nėra de
gantis reikalas. Hong Kongo ki
nų kolonijos vadų žiniomis, Pe
kinas reikalauja už šią naują pa
žiūrą dviejų sąlygų: kad Taiva-
nas neieškotų atramos Sovietų 
Sąjungoje ir kad nebandytų keis
ti Taivano gyventojų tautinės 
pažiūros, nes jie yra, buvo ir bus 
tik kinų tautos dalis. 

Sią politinę Pekino kryptį pa
remia žinia, kad rugpiūčio mė
nesį Japonijoje įvykusiame moks
lo seminare ir konferencijoje da
lyvavo abiejų Kiniju delegatai: 
iš Taivano ir iš Pekino. 

Hong Kongo biznieriams bu
vo duotas signalas, kad jie, nors 
ir laikydami save komunistinės 
Kinijos rėmėjais, laisvai gali par
duoti prekes ir Taivanui. Lau
kiama, kad Hong Konge bus ati
darytos prekybos agentūros, ku
rių tikslas bus plėsti prekybą 
tarp Tautinės Kinijos Taivane 
ir komunistinės vyriausybės Pe
kine. 

Stebėtojai pabrėžia, kad Peki
nas nemano atsisakyti "išvaduo
ti Taivaną" ir prisijungti jį kad ir 
karine jėga. Kartu pabrėžiama, 
kad šis uždavinys gali palaukti, 
nes šiuo metu Kinijai svarbiau 
yra sustiprinti savo jėgas konku
ruojant su Sovietų Sąjunga dėl 
įtakos pasaulyje. Kinija stiprina 
savo politinius ir ekonominius ry
šius su laisvuoju pasauliu: su 
Amerika ir su Japonija. Todėl vi
sai natūralu, kad ji tokių ryšių 
ieškotų ir su kita Kinija Taiva
ne. 

Komunistinio 
laikraščio protestas 
Paryžius. — Sovietinės invazi

jos į Čekoslovakiją dešimtųjų me
tinių proga Vakarų spauda skel
bia vieningo pasmerkimo pareiš
kimus. Sovietinę invaziją griež
ta; smerkia net komunistų parti
jos. Prancūzijos komunistų parti
jos organas "L'Humanitė" reika
lauja, kad būtų paskelbta visuo
tinė amnestija, grąžinant pilieti
nes teises visoms invazijos au
kom. 

tonų. Jis, atsakydamas į japonų 
klausimus, pabrėžė, kad Ameri
ka turėtų užbaigti oficialius ry
šius su Taivanu, tačiau ji ir to
liau galėtų palaikyti privačius 
ryšius su Taivano įstaigomis. Ši
toks tarptautinis santykiavimas 
vadinamas "japonų formule". 
Japonija nutraukė diplomatinius 
ryšius su Taivanu ir užmezgė 
santykius su Pekinu jau 1972 m., 
tačiau prekyba tarp Japonijos ir 
Taivano dar padidėjo. Pagyvėjo 
ir "neoficialūs ryšiai" per "priva
čią pasiuntinybę", kuri Taivane 
atlieka konsulatų veiksmus. 

Hong Kongo k:nai įsitikinę, 
kad neužilgo įvyks oficialūs ar 
slapti komunistinės Kinijos ir 
Tautinės Kinijos pasitarimai, grei
čiausiai pačiame Hong Konge. 
Kinija pasiruošusi toleruoti kapi
talistinę Taivano ekonominę sis
temą ir net planuoja ja pasinau
doti, stiptindama savo ekonomi
ką. 

TRUMPAI 

— Valstybės departamentas 
paskelbė, kad šią savaitę iš Kubos 
į Miami bus išleista 130 kubie
čių. Kuboje dirba 6 amerikiečių 
delegacija, kuri greit išduos do
kumentus 48 Kubos politiniams 
kaliniams išvykti į Ameriką. Su 
šia repatriacija sutiko Kubos dik
tatorius Fidel Castro. 

I kelionę po Artimųjų ir Viduriniųjų Rytų dalis išvyko Japonijos ministeris 
oirmininkas T. Fukuda. Jo vizitas truks deSirnt dienų. Jis lankysis Irane. 
Katare, Jungtiniuose Arabų emiratuose ir Saudi Arabijoje. Nuotraukoje jis 
matomas su Filipinų prezidentu Maroos ir jo žmona. 

— Etiopijos komunistinės vy
riausybės galva Mengistu pareiš
kė minint keturių m. sukaktį, 
nuo imperatoriaus Selassie nuver
timo, kad "revoliucinės Kubos, 
herojai liejo kraują Karą Marda 
mūšyje ir jų kraujas palaistys 
vienybę ir Kubos — Etiopijos 
liaudžių kovas". Kuba laiko Eti
opijoje apie 12,000 kareivių, ku
rie padėjo atstumti Somali jos re
miamus sukilėlius Ogadeno dy
kumoje. 

-Neseniai Maskvoje lankėsi 
Graikijos užsienio reikalų minis
teris. Maskva skelbia, kad Grai
kijoje jau išspausdinta Leonido 
Brežnevo knyga "Taika — neį
kainojamas tautų lobis" ir ne
trukus graikų knygų leidykla 
"Akadimos" pradės leisti graikų 
kalba "Didžiąją tarybinę enci
klopediją". 

— Kolumbijoje du teroristai, 
įsibrovę į namus, nušovė buvusį 
vidaus reikalų ministerį Rafa-
el Pardo Buelvas, 52 m. Teroris
tus įleido žuvusio žmona, nes jie 
buvo apsirengę karių uniformo
mis ir pasakė, kad jie atsiųsti 
saugoti buv. ministerio. 

— Laose potvyniai padarė ža
los ryžių laukams, sunaikinda
mi apie 43 nuošimčius metinio 
ryžių derliaus. 

— Albanijos spauda, rašyda
ma apie santykius su Kinija, ra
šo: "Kinija nutraukė savo pagal
bą ir atšaukė visus kreditus Al
banijai tik todėl, kad Albanija 
negali priimti antimarksistinės, 
kontrrevoliucinės, proimperialis-
tinės Kinijos linijos ir stoja prieš 
• « 

— Somalijoje H 'ndžio men. 
įvyko perversmo banaymas. An
tradienį teismas nubaudė 17 kari
ninkų sušaudyti, 30 karininkų 
gavo kalėjimo bausmes nuo 20 
iki 30 metų ir 19 įtariamųjų bu
vo išteisinti. Daug karininkų po 
nepavykusio sukilimo pabėgo į 
Keniją, kur gavo politinę globą. 

— Erdvės agentūra skelbia, 
kad šiomis dienomis iš erdvės i 
žemę turi nukristi 1965 metais pa
leistas satelitas "Pegasus I". Sis 
erdvėlaivis sveria 23,000 svarų, 
tačiau spėjama, kad žemę pasieks 
tik apie 1,500 svarų įvairių apa
ratų, kitos dalys sudegs nuo trin
ties atmosferoje. Didžiausias pa
vojus būsiąs 125 myl:ų ruože 
tarp Santiago. Čilės ir New Or-
leans miesto. 
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TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Dar karta primename, kad tau
tos šventės minėjimas įvyks rug
sėjo 17 d. 12; 15 vai. (tuoj po pa
maldų) Dievo Apvaizdos parapi
jos Kultūros centre. 

Pagrindinis ir vienintelis kalbė
tojas bus mums visiems gerai ži
nomas Simas Kudirka. 

Tautos šventės minėjimą ruo
šia JAV LB Detroito apylinkė. Vi
si Detroito ir jo apylinkių lietu
viai kviečiami jame dalyvauti. 

Vy t Kutkus 

VYCIIJ SUVAŽIAVIMAS 

Šiemet Lietuvos Vyčių "Mid-
Central" distrikto metinis susi
rinkimas įvyks Detroite (South -
field) šeštadienį ir sekmadienį, 
rugsėjo 23 ir 24 d., Dievo Ap
vaizdos parapijoje. 

Susirinkimas įvyks šeštadienį 
Kultūros centre. Per šv. Mišią: 
10:30 v. iš ryto sekmadienį bus 
žvakių iškilmingas uždegimas 
paminėti mirusius iš minėtos a-
pylinkės vienuolikos kuopų na
riu. Bus taip įteikti 3-čio ir 
4-to laipsnio medaliai. 

Po to su vėliavomis ir žvakė
mis įvyks procesija iš bažnyčios 
prie parapijos Vyčiu pastatyto 
lietuviško kryžiaus, apie kurį ne
seniai apvesta graži geležinė tvo
relė 

Kryžius yra garsaus architekto 
V .K Jonyno sukurtas, o tvorelė pa- į 
rapiečio arch. A. Bublio paruoš
ta. 

Po pamaldų nariai ir draugai 
bus pavaišinti Kultūros centre. 

Dainius 

DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOJE 

Dievo Apvaizdos parapijos ta
ryba rugpiūčio 28 d. 7:30 vai. v. 
buvo susirinkusi posėdžiui, ku
riame aptarė daug administraci
nių reikalų. Artėja ruduo ir vėl 
prasidės susirinkimai, posėdžiai ir 
parengimai. Kazys Gricius, para
pijos administratorius, prašo, 
kad viso organizacijos praneštų, 

BAIGĖ UNIVERSITETĄ 

Dalia - Loreta Kalvėnaitė lie
pos 20 d. bagė VVayne State uni
versitetą Detroite, gaudama far
macijos mokslų bakalaurės laips
nį. Dalia L. Kalvėnaitė universi
tetą baigė aukštais pažymiais ir 
jau išlaikė farmacininkams rei
kalingus Michigan valstijos egza
minus. Dalia yra dukra Leono ir 
Salomėjos Kalvėnų, kurie, būda
mi pa tys veiklūs. Detroi to lietu
viškoje visuomenėje, o ypač 
Dariaus ir Girėno klubo veiklo
je bei kitose organizacijose, tad 

Simas Kudirka tariasi su LB Detroito apyl. pirm. Algiu Rugienium dėl 
"ūksiančios tautinės šventės minėjimo rugsėjo 17 d 12:15 vai. Kultūros 
centre. JAV LB Detroito apylinkė Tautos šventės minėjimą ruošia rugsėjo 
17 d. 12:15 vai. Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros centre. Kalbės Simas 
Kudirka. Kas norės, galės ir jo knygą įsigyti su jo paties parašu. 

tinklinį, šoko per apskritą rinkę 
ir barjerą. Užlipę laiptais aukštai 

ir savo vaikus išmokslino ir gra- j §0k0 j v a n d e n į ir šiaip visokius 
žiai išauklėjo lietuviškoje dvasio- Į kitus veiksmus atliko. Bet už kiek 
je. Dalia L. Kalvėnaitė yra bai- j v į e n ą atliktą veiksmą buvo ap-
gusi AUŠROS lituanistinę mo- I m o k a m a . Atliks ką nors, ir plau-
kyklą, dainavusi jaunimo chore j fcia p r į e žmogaus. O šis ir meta 
ir buvusi aktyvi Gabijos tunto j j a m j geT^\ę m a į s t a _ žuvis. Bet 
skautė ir ša 

— «»*• J**** ** Į .s.ia p r i e t u r g a u s , KJ SI 
iktyvi Gabijos tunto i j a m j g e r k i ę m a į s t ą _ 
alia to gražiai kalba k a s įdomu, kad jie supr jie supranta zmo-

lietuviškai. Šiais moklso laimėji- g a u s 'Kan,ą i r daro tą, ką 
mais džiaugiasi ir didžiuojasi jos 
tėvai Leonas ir Salomėja Kalvė 
nai, jų draugai ir Detroito lietu
viškoji visuomenė, sulaukusi 
naujos, lietuviškai susipratusios, 
akademikės. 

(am) 

D. L. Kalvėnaitė 

APLANKĖ JŪRŲ 
PASAULĮ 

Sea YVorld, o lietuviškai būtų 
Jūrų pasaulis, jų Amerikoje yra 

tą, ką j i e m s 
įsako. Jei kartais kuris veiksmas 
nepadaromas taip kaip turi bū
ti padarytas, paskaius pakarto
ti, jis jį pakartoja. 

Kitame teatre vaidino bangi
niai ir delfinai. Jie čia atliko įvai
rius veiksmus. Visgi įdomu, kad 
tokia didelė figūra taip mikliai 
viską atlieka. Klauso, supranta 
ir net mergitę pabučiuoja. 

Trečiojo teatro vaidinimai 
vyksta ežere ir čia ant vandens 
atliekami įvairūs veiksmai. Kaip 
kad čiuožėjos ant ledo padaro vi
sokius išsiraitymus, tai taip čia 
ant vandens su ski išdarinėjami 

į įvairūs veiksmai pavieniui ir gru-
Į pėmis. Iš plaukiančių sudaromos 
| įvairios figūros ir tikrai gražu pa-
į sižiūrėti. 

Ketvirtame teatre pavadinta-
i me "The Canadian Laumber-
I iack Show" rodoma, kaip greitai 
j ir vikriai darbininkai dirba. Dir

ba vis po du ir tarp savęs lenkty
niauja. Jie keliais kirvio kirčiais 
nukerta storiausią rąstą, ranki
niu piūklu nuo storiausio rąsto 
nupiauna ripką, motoriniu piūk
lu iš storo rąsto išpiausto kėdutę, 

meta į taikinius kirvius, ir kas į-
domiausia, lyg katės įlipa į aukš
tą stulpą. 

Penktoje vietoje mergaitė de
monstravo, kaip iš jūros dugno 
ištraukiami perlai. įrengtame ba 
seine ji neria į dugną ir ten su
radus perlus keliasi į vandens pa
viršių ir juos sudeda į plaukio
jančią statinę. 

NAUJTJ CHORISTU 
REGISTRACIJA 

Visos mergaitės, kurios šių me
tų pabaigoje bus 15-kos metų 
amžiaus ir vyresnės gali regis
truotis kaip kandidatės į mergai
čių chorą. Į chorą bus priimtos 
tos, kurios praeis balso tikrinimo 
reikalavimus. Berniukai taip pat 
16-kos metų ir vyresni prašomi 
registruotis į jaunimo chorą. Ir 
mergaitėms ir berniukams regis
tracija įvyks ipauų mėn 1 d. sek
madienį 12 vai. Dievo Apvaizdos 
parapijos patalpose. Yra galimy
bė, kad nauji choristai galės pa
sirodyti 1979 m. Vasario 16-to-
sios minėjime, kurį ruošia Detroi 
to organizacijų centras. 

Primenu, kad spalio 1 d., sek
madienis, yra skirtas tik naujų 
choristų registracijai ir balsų tik
rinimui, todėl jau veikiančio mer
gaičių choro repeticijų tą sekma
dienį nebus. 

S t Sližys 

GASTROLĖS CLEVELANDE 

Vytautas Petrauskas, "Atžaly-
no"»orkestro vadovas, akordeonu 
palydės mergaičių vokalinio an
samblio dainas per koncertą -
balių "Dirvai" paremti rugsėjo 
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Parke yra turtingas akvariumas. 23 d. Lietuvių namuose, Cleve-
Ten galima pamatyti įvairių žu- landė. 
vų. Didelių ir mažų, gražių ir 
baisių. Vienos jų gali vaikščioti, 
kitos skraidyti ir kaip kad rašo
ma ten yra apie 20,000 įvairių 
rūšių. Tai tikrai puikus akvariu
mas. 

Praleidę dieną tame Sea 
VVorld parke 5:30 išvykome na
mo ir Detroitą pasiekėmd 10 vai. 
Tikrai buvo įdomi ir graži eks
kursijai 

Antanas Grinius 1 

Aida Petersonaitė, muzikos stu 
dentė universitete, klarnetu paly
dės vokalinio ansamblio dainas. 

Laima Tautkevičiūtė apibū
dins vokalinio ansamblio dainas. 

S. Sližys 

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

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

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik ii 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii? 

DATULĖSE DAUG VITAMINŲ 

Datulių viename kilograme 
yra 2700 kalorijų—daugiau, ne
gu mėsos ir du kartus daugiau, 
negu žuvies kilograme. Datulėse 
yra daug mineralinių rūkščių, 
vitaminų A, B, D , magnio, gele
žies, vario, fosforo, cukraus, rie
balų ir kitų žmogaus organiz
mui reikalingų medžiagų. 

Daugiausia datulių išaugina
ma Irake, apie 32 milijonai au
gančių datulinių palmių kas
met duoda 300-350 tūkstančių 
tonų vaisių. 

/m. 

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

BENDROJI MEDICINA 
1407 So.49th Oourt, Cicero. I1L 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
liskyrus tesi ir šeštad 

— Prieš ką perdaug imdami į 
širdį, ištirkime, kaip laimingi 
tie, kurie jau tatai turi . 

F . de La Rochef oucauld 

kada ir kokios patalpos jiems bus j t r y s : Vienas — San Diego, Cali 
reikalingos; pirmoje vietoje bus! fo r n i j0 je, antras — Orlando, Flo-
duodama užsisakiusiems, nesĮ r i d o | e > i r t r e č i a s _ Aurora, O 
kartais sekmad. pri trūksta k l a - ; h a i o ? v a i s t i j o j e . 
sių įvairiems susirinkimam, tai- Rugpiūčio 25 d. Detroito 
gi nereikia pasitikėti, jog atėjus j m į e s t 0 vieno rajono pensinin-
vieta bus, geriausiai užsisakyti iš į k a r n s | , u s o s u r u o š t a ekskursija į 
anksto. Administratorius bandys artimiausią Sea VVorld parką, e-

Rrangius tėvelius 
SOFIJĄ, ir JONĄ SAVICKUS 

sveikiname penkiasdešimties mėty vedy
binio gyvenimo sukakties proga (rugsė
jo 154). 

Duktė ir šeima 

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

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

Pri ima ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 

Vai : pirmad.. an t rad ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbrooik 5-3048. 

=«&3 

Tel. ofiso ir boto: OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
p e n k t nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. TreC. ir šeštad. uždaryta. 

f APSIPIRKITE DABAR! 

visų organizacijų ir vienetų veik
lą suderinti. 

Praeitą pavasarį parapija pa
baigė kavines statybą. Vanda Ma t buvome 
jauskienė pranešė, kad yra užsa
kyti baldai kavinei ir prieangiui, 
kurie artimoje ateityje bus atvež
ti. Taip pat yra kontaktuoti lie
tuviai dailininkai dėl kavinės ir 
salės dekoravimo. Posėdyje nu
tarta pirmiausiai sudėti izoliaci
ją scenos ir salės lubose, nes tai 
turėtų padėti žiemą su patalpų 
šildymu, svarstoma ir oro apšal-
dymo galimybės 

Administracija tyrinėja salių 
išnuomavimo kainas, viskam 
brangstant reikia galvoti apie kė
limą kainų ateityje, nors akty
viems parapiečiams ir lietuviams. 
kurie savo aukomis yra prisidėję 
prie parapijos išlaikymo, bus da
romos nuolaidos. 

santį Auroroje, netoli Clevelan-
do. Važiavome autobusu ir iš 
Detroito išvykę 8 vai. ten jau 

2:20 vai. Kelionė tru
ko su 20 minučių pertrauka 4 
vai. ir 20 minučių Ir tas visas 
malonumas ir į parką 
pensininkams kainavo 

į ė j i m a s i 
tik 2.75 

dol. Šiaip į parką įėjimas kainuo- j 

Rugsėjo 7 d. suėjo penkeri metai 
nuo naujosios Dievo Apvaizdos 
bažnyčios šventinimo. Ta proga 
parapija ruošia leidinį, kurį 
spausdina "Draugo" dienraštis. 
Leidinį bus galima įsigyti tradi
ciniame parapijos baliuje rugsėjo 
30 d. 

Programą atliks solistė Gina 
Capkauskienė iš Montrealio. Jai 
akompanuos Jonas Govėdas. 
Kas buvo dainų šventėje Toron
te, tai puikia; atsimena, kad so
listė savo dainavimu ir Jonas Go
vėdas savo dirigavimu sužavėjo 
visus dalyvius. 

I. r. 

ja suaugusiam žmogui 6.50 dol. Į 

Šis parkas, vadinamas Sea j 
World, yra prisiglaudęs prie ne-! 
labai didelio ežeriuko ir užima 
75 akrus Didelių gyvulių jame 
nėra. Juos atstovauja japoniškos 
stirnos. Daugiausia parke gyve
na vandens gyviai: ruoniai, ban
giniai, delfinai, ūdros, krokodi
lai, vėžliai, antys, gulbės, flamin 
ga; ir kiti paukščiai. Ten yra 10 
svetainių bei barų, 8 įvairiu daik
tų krautuvės ir 7 publikai aptar
navimo vietos: pirmoji pagalba, 
informacija, telefonas, ir kiti. 

Parke veikla 4 teatrai ir de
monstruojami, kaip iš vandens iš
traukiami perlai. Ta ip pat ten y-
ra ir vaikam įvairios žaidynės, 
kur jie žaidžia ir klykauja per iš
tisą dieną. 

Teatruose vaidinimai trunka 
25-40 minučių ir jie taip sut%ar-
kyti, kad viename pasibaigus už
tektinai yra laiko nuvykti į kitą 
ir vienos dienos apsilankymu 
juos visus aplankyti. 

Parke vaikščiojome kiekvienas 
atskirai ir lankėme ir žiūrėjome 
kas kam patiko ir kas ka • >rėin. 

Matėme kaip ruoniai žaidė 

McINTOSH OBUOLIAI 
BARTLETT KRIAUŠĖS 

ITALIŠKOS SLYVOS 

No. 1 RUSSET BULVES 

WATERMEL0N 
SVOGŪNAI 

ŽIEDINIAI KOPŪSTAI (Cauliflower) 
SUNKIST CITRINAI 
KIAUŠINIAI — vidutiniai 

$•. 1 9 et. 
sv. 1 9 et. 
sv. 1 9 et. 

20 sv. $1.39 
sv. 3 CL 

SY. " | 2 Ct. 

sv. 2 9 c*-
sv. 2 9 ct-
tu z. 5 9 c*-

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZ'S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., an t r . . ketv ir peakt. I 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir Sešt j 

tik susi tarus. 

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

2858 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tei — GR 6-2400 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KTDIKIV IR VAIKŲ U G O S 

SPECIALIST* 
MEDICAL BUILDINO 

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

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

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

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

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

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

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. VfABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAI, AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

KIAUŠINIAI — dideli tuz. 6 9 ct-

Pas mus rasite taipgi didelį pasirinkimą kitų pro
duktu, kurių galėsite įsigyti prieinamom kainom. 
Atvykite prie pirmos progos ir susipažinkite. 

EGG STORE 
DABAR TIK ŠIUO ADRESU 

6190 Archer Avenue, Chicago Tel. 284-8704 
V \ LANDOS: 9 vai. ryto fld 8 vai. vak. — pirmadienio Ad penktadienio. 

8:00 vaL ryto iki 6:00 vai. vakaro Šeštadieniais. 
9:00 vai ryto M 4:00 vai popiet 

| 
Ofis. t e i 735-4477; Rez. 246-2839' 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SpecialybS — Nervų ir 
F.mocine* ligos. 

CRAWPORD MEDICAL BUK*. 
6440 So. Palaski Road j 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

Tei — BE S-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso t e i — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 

J O K g A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 6Srd Street 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pr i ta iko akinius ir 
"Contact lens*** 

2618 W. 71st St. — Tei 737-3149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. R E .VU 10 

ReTldenctJos telef. GR 6-061T 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

Pirmad.. antrad. . ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai . tr nuo S tki S vai 
vak. šeštad. nuo t iki 4 vai. • i 

Ofs. PO 7-6000 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. VVestern Ave., Chicago 
Tel. 4*9-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 YV. 127 St., Palos HeigJits 
Tel. 3*1-0730 

Valandos pagal sasitriamą 

Ofiso tol. HE 1-2123. Namų C I 8-61*5 

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

2454 West 71st Street 
Rez. OA 3-7278 v ai.: pirm., antrad , ketv. ir penktad 

2-5 Ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Tei ofiso PR 6-6446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 W*st 71 st Street 

* Valandos: 1-6 vai. popiet. 
Treč. ir Šeštad pairai susitarimą. 

Ofs. t e i 586-3108: namo S81-37 72 

DR. PETRAS tllOBA 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 

SUBSI sft*. ^riSMi 



Diena tų, 

KURIE VISIEMS PADEDA 
Praėjusį sekmadienį buvo reikšmingas, nes jaunas žmogus 

švenčiama senelių ir močiučių yra labai drąsus ir dažnai jį rei-
diena. Ji praėjo be didesnio at- kia perspėti. Žinome, kad vilkas 
žymėjimo, tik kai kurie laikraš- bijo ugnies, jį galima ja nubai-
čiai ją prisiminė, tačiau ji bus dyti, o tuo tarpu silpna peteliš-
švenčiama. Prez. Carteris pa- kė skrenda į ugnį ir miršta. 
tvirtino, kad tokia diena būtų Mūsų jaunimas, neturėdamas 
švenčiama kiekvieneriais metais patirties, šoka į daugelį šio kraš-
rugsėjo sekmadienį po Darbo die- to vilionių, ir vyresnieji suranda 
nos. Tai, esą, diena tų žmonių, daugelį progų nuo to juos apsau-
kurie visada pasirengę kitiems goti. Vyresnieji ne kartą jaunimą 
padėti. Tai diena tos vyresniosios apsaugo, o jei jaunieji apdega 
generacijos, kuri dažnai dar bū- sparnus, ne retai jų moralines ir 
na pakankamai pajėgi, o taip pat net materialines žaizdas geriau 
jau turi patyrimo, kuriuo gali pa- moka pagydyti seneliai negu tė-
sidalinti su jaunesniais. Nors ne vai. Rašytojas Somerset Maug-
retu atveju jaunesnioji generaci- ham teigia, kad jis dar būdamas 
ja gal nelabai klauso, bet daž- jaunas stebėjosi, kaip aštuonia-
nais atvejais vaikaičiai labiau dešimt metų žmogus ėmėsi mo-
respekto skiria seneliams, negu kytis graikiškai, tačiau vėliau jis 
,avo tėvams. nebesistebėjo, nes senatvė yra 

Lietuviškame pasaulyje mo- pasirengusi imtis tokių uždavi-
čiučių ir tėvukų reikšmė yra nių, kurių jaunystė vengė todėl, 
daug didesnė, mums čia kovojant kad jie užimtų per daug laiko, 
už išsilaikymą, o lygiai taip Ko jaunystė kartais bijo, tą 
pat skelbiant pasauliui apie Lie- senatvė išdrįsta. Todėl mūsų 
tuvos padėtį. močiučių ir tėvukų padrąsinantieji 

* dažnai su meile ir užuojauta iš-
Filosofas Kirkegaard teigia, tarti žodžiai daug padeda jauni-

kad tie, kurie laukia tik blogiau- mo auklėjimo atžvilgiu, ypač 
sio, niekada nebuvo jauni, tautinio susipratimo prasme, 
kas visada tikisi geriausio pa- fc n ė r a l e n g y a s d a r b a $ 

sens, nes gyvenimas Jį apvils, bet ffl l i e t u v i u k ą n e tik lietu
kas tiki, išsaugos amžiną jauny- ^ ^ fr g ^ ž m Q g u i 
tę. Taigi, kas tiki pačiu žmogaus rivalomose no rmose dėl mil-
pašaukimu ir žmogaus uzdavi- ^ . ^ ^ ^ S a k o_ 
niais žemėje, kas tiki ir Lietuvos _ ^ ^ . ^ n ] ] M , i t i i t a k f l 
prisikėlimu, kas tiki savo vaikai
čių pasiekimais, nors kartais jie ir 
darytų kitaip, tie išliks ilgiau. Ir 
ta prasme ilgiau gyvens vyresnio
ji generacija, išauginusi savo vai
kus ir ne retu atveju auginanti ^ ^ p ^ r ^ s u"7 i m t a i š 
savo anūkus. Jau paktika parode, m o d e r n a u s n i m o p a v o j ų 
kiek daug mes esame laimėję is 
močiučių, kurios padeda lie
tuviška prasme auginanti savo 
vaikų vaikus. Jei seneliai bend
rauja su vaikais, juos išvesdami į 
gamtą ar šiaip į kokias bendras 

Visuomeninių santykių klausimu 
Su išmintingais pokalbis, su kitais — tyla 

ma, kad galima nugalėti įtaką, 
tačiau tai priklauso dar ir nuo 
pačio jaunuolio būdo. Prisimini
mai apie močiutę ar mamą prie 
ratelio laikančią knygą, yra tik 
nieko nereiškianti romantika, 

:vai turi kovoti su šimtą 
" i 

nuo šių pavojų kaip tik geriau
siai sugeba saugoti mūsų vyres
nieji. 

* 

Ne tik jaunimo auklėjime ir 
pramogas, tai močiutės labai lietuviškumo išlaikyme mūsų 
dažnu atveju vaikaičius pamoko vyresnieji, seneliai ir močiutės, 
namuose lietuviškai, pažiūri, ar turi labai daug lemiamos reikš-
vaikai paruošę lituanistines pa- mės, bet turi taip pat ir kituose 
mokas, pamoko skaityti, juos au- lietuviškuose baruose. Ir jų tal-
klėja lietuviškumo prasme gal kos laukia mūsų organizacijos, i ses bažnyčios pozrunu 
daugiau negu vaikų tėvai, kurie mūsų spauda, mūsų šalpos drau- ir laisvė Imagus duota ne todėl, 

skubėjimo gijos. Nebeįpareigota dieną die-

Pokalbiai yra laikomi svarbia 
terapija, gydančia asmenis ir vi
suomenę. Tačiau jie reikalauja 
kantrybės klausant, svarstant ir 
išsisakant. Skubėjimas trukdo 
mintis atverti, neleidžia išgirstų 
įsidėmėti, maišo galvojimą. Svei
katai ir gyvybei teikiant pirmu
mą, laiką turime kiek nuvertin
ti. 

Pokalbiai nebūtinai turi būti 
vedami kitų žmonių tarpe. Gali
ma tartis su savimi, jei mokama 
save išgirsti. 

Gindamas tiesumą žodžiuose ir 
darbuose, net paraustu nuo gar
saus šaukimo. Bet mano bakas 
nuosavas ausis aplenkia. Toleran
cijos ir susiklausymo sąvokomis 
kaip žonglierius žaidžiu, tačiau 
mano rankose jos tiek trumpai 
uždelsia, jog neįsižiūri akis, ne
spėja priimti širdis. Nemėgstu, 
kai užnugaryje, net demokrati
nio proceso ribose kažkas neria 
tinklą. Bet su .savimi rimtai ne
pasitariu, prie kaimyno kojų bal
kį kabindamas. Juokiuosi iš pa
sigirti mėgstančio, tačiau, ant 
piedestalo kardamasis, neatsigrę-
žiu pažiūrėti, kiek ironijos mano 
pačio veide, iš apačios žiūrint. 
Skelbiu tezes, kitų teisybės nesi
klausydamas. Viską žinau, aplin
kos išmanymą ignoruodamas. 

Labai sunku tartis su kurtiniu 
savimi, bet visos teorijos skelbia, 
kad tai yra būtina. 

Jei visuomeninius pokalbius 
versime derybomis dėl kuino su 
čigonu, jie taip pat bus nenau-

se komunistiniuose kraštuose 
sukėlė tarp kongreso dalyvių 
prislėgtą nuotaiką. 

Bijodami pakenkti detentei, 
daugelis Vakarų kraštų bando 
nutylėti, kad be žmogaus tei
sių pripažinimo neįmanoma iš
spręsti politinių ir socialinių 
problemų. Tokią tezę pareiškė 
prof. dr. P . Belke, skaityda
mas referatą "Vienybės ir tei-

Teisė 

VYTAUTAS VOLERTAS 

dažnai patys šiame 
krašte yra užimti, o po darbų ir non skubėti į darbovietes, vyrės 
pavargę. nioji generacija, turėdama lyg ir 

Močiučių, kaip nedirlančių į- ilgesnę dieną, gali atlikti ir at-
monėse, tam tikra prasme diena lieka mūsų visuomenei daug ge-
yra ilgesnė, jos norėdamos gali ro. Mes galime prisiminti jų talką 
daugiau skirti laiko savo vaiką.- organizacijose, spaudos p! .tini-
čių lietuviškumui, jos su jais dau- me ar vienkartinių darbų atlaiki-
giau kalba lietuviškai dar vien mo momentais. Vyresniųjų, nes 
ir todėl, kad lietuviškoji kalba jie nebuvo surišti su-darbu, ma-
joms yra lengvesnė, kai ne visa- tėme drauge su vaikaičiais žy
dą taip galima pasakyti apie jau- giuojant ne vienoje demonstra-
nuosius tėvus, kuriems abi kai- cijoje ar ne vienoje ekskursijoje, 
bos jau vienodos ir užsimiršę ar Prasminga auksinio rudenio 
skubėdami ne retai su savo vai- dieną paskirti tėvukų ir močiučių 
kais pakalba ir angliškai. Mo- garbei. Be abejo, tai buvo tik pir-
čiučių talka yra didelė. Mes gali- m a tokia šventė, vėliau ji bus 
me čia išskaičiuoti daugybę pa- plačiau švenčiama. Žinoma, ji 
vyzdžių ne tik iš vėlesnės lietu- Dus ; r sukomercinta, kai laik-
viu emigracijos eilių, bet taip pat raščiai kvies jaunuosius pirkti 
ir prisimenant senesniąja gene- dovanas savo seneliams, bet lie-
raciją, kurių vaikai net trečios tuviai tuos senelius prisimins iš 
kartos dar įmanomai kalba kito taško, kaip visur labai daug 
lietuviškai, nes juos auklėjo ar padedančius mūsų lituanistinio 
mokė jų močiutės. švietimo ir tautinio išsilaikymo 

kad jis yra kokios nors demo
kratiškos valstybės pilietis, bet 
todėl, kad jis yra žmogus — as
menybė. Šį teiginį pabrėžė ir 
prof. dr. H. Buchheim tema 
"Žmogaus teises istorijoje ir 
dabar", žmogui yra duota jo 
asmenybės prigimtis ir garbin
gumas, nes jis yra Dievo su
tvėrimas Dievo pavidalo. Virš 
viso stovi žmogaus teisės ir 
laisvė. Krikščionybės suprati
mu būti laisvam yra galimybė 
tvarkyti gyvenimą pagal savo 
supratimą, už kurį žmogus yra 
atsakingas savo sąžinei ir Die
vui. 

dingi. Turgavietės aplinkoje susi
renka purvo. Ten pašvinksta 
oras ir jaučiamas netikrumas. Po
kalbiai neša vaisius tik tada, kai 
galvojame, kad visi dalyviai ly
giai išmano ir yra lygiai teisūs, 
kai nesitikime nieko sau gauti ir 
atiduodame užsispyrimą su išdi
dumu. Iš tikrųjų juk neturime 
ko parduoti arba pirkti. Jei sėk
mė neapleis, laimės ne pokalbio 
pusės, ne atskiri individai, ne 
kažkokie vienetai, bet visuome
nė, kurios atpildas yra nedalija
mas. 

Dundėjimai 
Kai jūra pasalomis graužia 

smėlį, ant kopos be rūpesčio sau
lėje kaitintis yra neramu. Žemė 
saujomis šliaužia, luitais atsika
bina, gabalais trupa, —ne tik 
snausti pavojinga, bet ir trypti, 
virpėjimus kelti. 

Laikas mus plauna tylomis, 
ėda palengva. Nežiūri valios, ne
boja norų. Nuo šapelių pradėjęs, 
uolieną pasieks. Slinks, niokos. 
O mes dundename spardydamie-
si. Bildame, eižėjimą greitindami. 

Kartais išgirstame griaustinį 
LB padangėje. Pašaudo ALT už
taisai. Pabraška VLIK struktūra. 
Trinkčioja reorganizatorių ar-
motėlės. Tarška griozdiška, ne
vykusiai sukonstruktuota, nepri
žiūrėta bendravimo mašina. 
Riaumoja teisybės pasigedusios 
"Naujienos". Čiaudo teroristas, 
dienraščio redaktorius, pa 
perėjūnas, neteisybės konstrukto
rius ir raudonmečio kovotojas Is
panijoje, gal slaptų organizacijų 
apmokamas agentas. Alpdami 
ant žemės virsta agnostikai, atei
tininkų bedievybės išgąsdinti. Pa
girgžda rašytojų sąjunga, pasiū
buoja švietėjai. 

Idealą pasiekti —lyg ant de
besio poilsiui atsisėsti. Tačiau že
mumos traukai neturėtume pasi
duoti. Ar visuomenė, šių metų 
liepos pradžioje matyta Toronte, 
stebinusi skaičiumi, žibėjusi iš
mintimi ir išore, neverta aukštu
mų? Kiekvienas narys turi nuo
monę ir sugeba ją reikšti. Nie
kas negali būti verčiamas jos at
sisakyti! Ir kai nuomonės išsiski
ria, jos neprieštarauja visose sri
tyse. Kur sutinka, galima sutarti. 
Kur piaunasi, geriau pokalbiais 
ryšį palaikyti, kaip isteriškai 
šaukti ir vienam nuo kito bėgti. 
Isteriką nekelia į viršų, nereiš
kia inteligencijos. Tai bailumo ir 
nepasitikėjimo užmaskuota iš
raiška, kaip kiekvienas nelogiš
kas užsispyrimas yra aklumo, 
kurtumo ir melo mišinys. O jei 

tiek įkyrime vienas kitam, jei nu
sivylimas tiek suveržia raumenis, 
kad nei geri norai, nei valia, nei 
protas nepajėgia sprando atgręž
ti oponento pusėn, geriau tylėti, 
net priešui šūkaujant, kaip atsi
kalbėti pusiausyros stoką liudi
jančiais žodžiais. 

Jei sieksime žmones palenkti 
kovos būdais, atbuks ginklai, at
siras daug sužeistų, o draugai 
retės. Barniai įgrįsta, jų besikar-
toją argumentai pabosta. Po il
gesnio laiko besiginčiją lieka vie
ni, neturį kur eiti, kur sustoti, 
o stebėtojai išsiskirsto savais ke
liais. 

Teisybė yra brangesnė už pra
mogas. Kai emocijos pradeda ją 
pridengti, laikas aprimti. Mūsų 
tikrieji draugai yra tik neparei
davę lietuviai. Ir kai šis artumo 
ryšys ima silpnėti, dera pagalvo
ti. Nesantaikos prakeikimas krin
ta tik ant tuščių galvų. 

LB aplinka 
Penktasis PLB seimas ir kiti 

LB organizuoti įvykiai, bendrai 
Pasaulio lietuvių dienomis vadina
mi (1978 Toronte), viešumai 
atskleidė seniai žinomą LB ver
tę. Tačiau kelias iki šiandieninės 
aukštumos nebuvo lengvas. Ne 
vienas, LB dirbdamas, apgadino 
sveikatą, ne vienas atidavė kito
kias aukas, dėl kurių jautė as
meninius nuostolius. Plušo šim
tai, gelbėjo tūkstančiai, —vieni 
trankiau ir garsiau, kiti tyliau, 
kukliau. Išeivijos dauguma LB 

šaulio j mintims pritarė, keli jai pastojo 
taką. Ir tik šiandien pradeda 
aiškėti, kad kai kurių jos oponen
tų pagrindinė paskata "buvo as
meninė baimė. 

Į kiekvieną svarbų tikslą keliai 
yra tolimi. Tad ir LB visuotinu
mas bent JAV nepasiektas. Visais 
laikais rimti sąjūdžiai susilaukia 
pasipriešinimų. Ir kai šiandien 
LB, tiek iškilusi, klausosi mela
gingų priekaištų, iš baimės ne
virpa. Melo trimitai drebina tik 
tuos, kurie juos pučia. 

Prisimenant anksčiau minėtus 
visuomeninius pokalbius, jų sėk
mė laiduojama tik dalyvius, opo
nentus ir palankiuosius laikant 
teisiais. Bet ar nuolat kartoja
mas melas automatiškai neužra
kina į svarstymus vedančių durų 
melo autoriams? 

Atrodytų, kad JAV LB jau rei
kia apsiprasti su kai kuriais nuos
toliais. Kas neišvengiama — ne
išvengiama. Gaila neigiama 
kryptimi eikvojamos energijos, 
bet gaila ir LB laiko. Pagaliau 
ne visi nubyrėjimai yra tikras 
nuostolis, nes šiandieninių užsis
pyrėlių tarpe didesnis procentas 

Illinois lietuvių respublikonų lygos pirmininkas A. Milunas įteikia padėkos 
atžymėjimą agr. Antanui Santarui už talką lygos darbuose. 

Nuotr. V. Račkausko 

LIETUVOS ŽVĖRIENA - Į UŽSIENĮ 
Pavergtos Lietuvos gyventojai 

nusiskundžia, kad negauna nusi
pirkti mėsos. Jie žino, kad gau
sūs medžiotojai prišaudo daug 
žvėrių, bet ir žvėrienos krautuvė
se neįmanoma gauti. O medžioti 
yra ką. Pagal 1975 m. vasario 15 
d. paskelbtus duomenis Lietuvos 
miškuose buvo: stumbrų 28, 
briedžių — 8,800, tauriųjų el
nių — 3,600, danielių — 190, 
dėmėtųjų elnių — 50, šernų — 
17,000, stimų —54,000, bebrų 
— 8,400, lapių — 13,900, kiaunių 
— 8,100, ūdrų — 2,000, kiškių — 
213,000, barsukų — 7,000, kur
tinių —600, tetervinų — 9,400, 
laukinių ančių — 140,000. 1974 
m. buvo sumedžiota briedžių — 
3,053, elnių — 64, stimų — 8, 
000, šernų — 7,000. Buvo pa
ruošta 458 tonos briedienos, 

ga ar tik pašaudymas iš dvivamz
džio, o svarbi ir naudinga liau
dies ūkio šaka". (Švyt. 1978. Nr. 
6, 20 p.). 

Bet iš tos naudingos ūkio ša
kos liaudis negauna nusipirkti mė
sos. Tursa sako: "Briedienos par
duotuvėse retokai matome todėl, 
kad jau dešimtmetis, kai Lietuvos 
medžioklės produkcija eksportuo
jama į užsienį. Briediena, šer-
niena, stirniena turi didelę pa
klausą Prancūzijoje, Švedijoje, 
Šveicarijoje, V. Vokietijoje. Eks
portuoti pradėta nuo keliasde
šimt tonų, o dabar išvežama 
šimtais tonų briedienos, stirnie
nos. Naudą iš šio eksporto turi
me didelę". 

Komunistai parduoda mėsą už
sieniui, o varginga Lietuvos liau
dis neturi galimybės nusipirkti 

117 tonų stirnienos, 476 tonos!mėsos. Komunistams kapitalisti-
šernienos. Lietuvos vyr. medžiok- į niai kraštai yra brangesni už sa
lės vadovas G. Tursa sako: "Me-! vo krašto žmones. Tuo aiškiai pa-
džioklė — ne dykinėtojų pramo- j rodo, kad komunistai yra kapita

listų draugai, o liaudies priešai 
yra tų, kurie LB neigė nuo jos 
pirmųjų dienų, o nelemti įvykiai 
ir nesusipratimai atšaldė tik ma
žą skaičių. 

Reikėtų pamiršti "Naujienų" 
barškėjimus — erzelio narkoma
nai telieka savo gyvenimo kely. 
Tektų neboti "Gėdos kalbų" kū
rėjų — jų veiklos apžvalgos liu
dija jų veiklos kryptį ir juos pa
čius žeidžia daugiau už ką kitą. 
Būtų išmintinga neleisti perdė
tai jautrių sielų — šiais atvejais 
net abiejų pusių gera valia aud
relėmis virsta. 

Pamiršti, neboti, neliesti ir ty
lėti, jei ne kalba vystosi, bet pra
rajos atsiveria. Tačiau privalu 
klausytis net nemalonių žodžių, 
kurie yra kartūs ne dėl nuodų, 
bet dėl tiesos. Reikia aiškintis ir 
siekti darnos su dirbančiais ir 
tikslą matančiais. 

Aiškinimasis bei damos ieško- . 
. ,. -. TATr , T, tvarkyti miškuose edzias, pakrau-jimas pirmaiausia liečia JAV LB, ^ ^ 

ir ALT, kurioje ne visi neigia r 

ir išnaudotojai. 
Ir dabar naikinami Lietuvos 

žvėrys. Panevėžio rajone Žalio
sios girioje buvo apie 200 brie
džių. Bet čia juos taip iššaudė, 
kad jų beliko tik 30. Šernai taip 
pat naikinami, nes jie daro žalą 
žemės ūkiui. Kad to išvengus, rei
kia miškuose įrengti pašaro aikš
teles, užsėtas mišiniais, žirniais, 
šerti žvėris. 

Stirnų yra laukų ir miškų. 
Daug laukų stimų yra Pasvalio 
rajone Matyti po 20 — 80 stir
nų pulkai. 1970 m. buvo nušau
ta 910 stimų, o 1975 m. — 10,000. 
Vilkų yra apie 130. Jie yra gam
tos sanitarai — sunaikina nesvei
kus žvėris. Jų Lietuvoje galėtų 
būti mažiau: 50 — 80, nes jie 
pjauna ir naminius gyvulius. 

Vilniuje yra 3,000 medžiotojų. 
Jų medžioklės plotai išbarstyti po 
visą Lietuvą. Jiems nelengva su-

išmintį ir susiklausymą. 

žvėris kur nors 
(Nukelta į 5 pusi.) 

Senųjų patarimas yra labai 
srityse. 

Al. B. 

RELIGIJOS LAISVA — 
ŽMOGAUS PAGRINDINE 

VERTYBE 

kieti jos, Austrijos, Belgijos, 
Švedijos ir JAV. Kongresui ats
tovavo Vokietijos, Austrijos 
katalikų, liuteronų ir ortodoksų 
bažnyčia, Rytų vyskupams ir 
kunigams dalyvaujant, Žmo
gaus teisių komitetai ir kitų 
organizacijų atstovai. 

Kongreso šūkis: 
laisvė — žmogaus 
pagrindinė vertybė. 

28-asis kongresas "Bažnyčia 
pančiuose" įvyko Koningsteine, 
Vak. Vokietijoje, liepos 20—23 
dienomis. "Bažnyčia pančiuo
se" pirmas kongresas buvo 1951 
metais Olandijoje. Paskiau kon
gresai reguliariai susirinkdavo 
Koningsteine ir su laikuMssivy- i £ £ J Į - į £ £ £ » 
stė , platų tarptautini forumą, R J a n g e n p e r ^ ^ 
kur iš visų pasaulio kraštų su
važiuodavo įvairių tautybių ir 
konfesijų atstovai 
greso dalyvius jungia bendri 
rūpesčiai, kaip rasti lėšų ir bū
dų persekiojamų tikinčiųjų li
kimui palengvinti komunisti
niuose kraštuose. 

Religijos 
gyvenimo 
Kongresą 
vyskupas 

7000 MYLIŲ PER $. AMERIKA 

referatus ėjo bendra mintis 
Vty"l\ " apie žmogaus teises, apie tikė-

V I S U S r v O T l - i •• • • • « ** TW» *] t i„ • 

Ir dabar tais pačiais rūpes
čiais į 28-tą kongresą susirin
ko apie 500 dalyvių iš 31 tau
tos. Taip pat ir latviai iš Vo-

Į jimo laisvę ir krikščioniškų tra
dicijų puoselėjimą Vatikano su
sirinkimo dvasia ir Helsinkio 
susitarimų rėmuose. Vakarų 
delegacijų vienybės stoka Bel
grado konferencijoje, nevykęs 
žmogaus teisių nepaisymo ap-
skundimas ir nepaprastai dide-

/ . KŪČIN8KAS 

Keliai Yellowstono parke yra gana geri ir visos 
žymesnės vietos lengvai pasiekiamos su mašina. Žino
ma, kas nori parką dar arčiau pažinti ir pajusti tikrą 
jo grožį, gali pasinaudoti pėsčiųjų ekskursijom, vado-
vaujamom specialistų. 

Praleidę parke 3 dienas, daug ką jame pamatėm, 
bet daug dar įdomių vietų liko neaplankyta. Trys die
nos vis dėlto yra per trumpas laikas šį puikų gamtos 
pasaulį geriau pažinti. 

Apleidus Yelowstone parką, sekantis mūsų kelio
nės tikslas bvvo Salt Lake City, Utah. Pakeliui per
kertam Idaho valstijos dalį. Aplinkui matosi gražūs 
dirbtinai laistomų bulvių laukai. Pats laistymas gana į-
domus. Visa laistymo sistema įtaisyta ant ratų ir iš lė
to važiuoja per visą bulvių lauką. 

Privažiuojam Idaho Falls miestelį su 35,000 gyven
tojų. Miestelis įsikūręs tarp didžiulių valstybinių miš
kų ir upės Snake. Graži, rami vieta. Cia atominės ener 
gijos komisija turi savo tyrimo stotį. Didžiausia mies
telio pramonė yra įvairiausi gaminiai iš bulvių. Dirva 
čia labai derlinga, gerai nusausinta, o reikalui esant, 
dirbtinai drėkinama. Tam reikalui yra įrengta daugybė 
užtvankų. Ant Snake upės yra Idaho krioklys. Jis ne
aukštas, tačiau gana platus — 1500 pėdų ir didžiulę 
vandens masę neša su savimi. 

Pakeliui pasiekiam kitą Idaho miestelį Pacatello 
vardu su 40,000 gyventojų. Jis yra valstijos industri
jos ir prekybos centras. Už jo tęsisi didžiuliai Cari-

rezervatas, kuriame gyvena garsioji Shoshone indėnų ra. Virš dviejų milijonų turistų kasmet praeina pro 
giminė. Ten dar yra išlikęs mainų centras, kur baltieji 1 jos vartus. Viduje, be daugybės pastatų, gražūs gėly-
ir indėnai pasikeisdavo savo prekėmis. Portneuf upė-Į nai bei pasivaikščiojimo takai. Rytinėj aikštės pusėj 
je dar galima rasti gausias bebrų kolonijas ir stebėti] yra mormonų šventykla, vakarinėj jos pusėj ran-

lės bausmės politinių teismų by 
lose Sovietų Sąjungoje ir kituo- į bou vardo valstybiniai miškai. Cia yra nemažas indėnų 

jų padarytas didžiules užtvankas. 
Pagaliau, pravažiavę žydinčių bulvių laukus ir 

peržengę miškingas kalvas, pasiekiam Utah valstiją. 
Tai kalnų su giliais slėniais, druskingom dykumom ir 
derlingom dirvom kraštas. Utah istorija yra visiškai 
jauna. Dar 1850 metais ji buvo britų kolonija, kur 
gyveno tik apie 15,000 gyventojų. Priimta į Uniją tik 
1896 metais. Valstijoj daug gražių farmų su apie 13 
milijonų akrų derlingos žemės. Čia iškasama nemaža 
vario, sidabro bei aukso, o anglies atsargos siekia 22.4 
bilijonų tonų. Uolos sukaupę savyje apie 320 bilijonų 
bačkų alyvos; taip pat yra didžiulės phosphato atsar
gos, iš kurio daromos trąšos. Kalnuose riogso didelis 
kiekis uranijaus ir geležies. Čia sparčiai auga pramo
nė ir jai didėti perspektyvos labai geros, nes įvairių 
žaliavų yra pakankamai. 

Privažiuojam didelius vyšnių sodus. Vyšnios jau 
prinokę ir raudonuoja ant medžių. Pakelyje vaikai jas 
pardavinėja. Sustojam mes jų nusivirkti. Pardavėjai 
labai tvarkingai atlieka savo darbą. Atmatavę prašo
mą vyšnių kiekį, gražiai jas nuplauna, tvarkingai su-
pakauoja ir paduoda pirkėjui. Vaikai švarūs, manda
gūs, su malonia šypsena veiduose. 

Netrukus pasiekiam Salt Lake City, kuris talpina 
savyje 175,885 gyventojus. Tai valstijos sostinė, 1847 
metais įsteigta mormonų. Miestas įsikūręs 4,390 pėdų 
aukšty ir apsuptas ežero, kalnų ir dykumos. Gana 
gražus miestas. Jame daug stilingų namų, muziejų, 
bažnyčių ir kitokių įdomių pastatų. 

Pati gražiausia ir įdomiausia miesto dalis yra 
Temple SKjuare. Ji yra pačiam miesto centre, užima 
apie 10 akrų plotą ir yra aptverta 15 pėdų aukščio tvo-

dasi apvalios formos didžiulis pastatas t.v. Tabernacle. 
Šiaurinėj daly yra Visitors Center, Assembly Hali, 
muziejus ir informacijų įstaiga. Taip pat čia yra išlikęs 
pats seniausias miesto namas, o aikštės viduryje, gra
žiai gėlėmis apsodintam plote, yra pastatytas mormo
nų religijos įkūrėjo H. Smith paminklas. Vienas iš įdo
miausių šios aikštės pastatų be abejo yra Mormon 
Temple. Tai yra didžiausia mormonų religijos šventyk
la. Ji pradėta statyti 1853 metais ir užbaigta tik 1893 
m. Jos pastatymas kainavo 4 milijonai dolerių. Pasi
žiūrėjus į šio pastato didingumą, dabar atrodytų, jog 
4 milijonai' yra nedaug, bet anais laikais tai buvo di
džiulė pinigų suma. Šventykla pastatyta iš granito, 
kurį pionieriai jaučiais atvežė iš 20 mylių atstumo. 
6 bokštai kyla 212 pėdų į viršų. Viename iš jų yra 
pastatyta, aukso lapais padengta, angelo statula. Į 
šventyklos vidų turistai neįleidžiami. Joje tik mormo
nų religijos nariai gali lankytis, čia jie atlieka savo 
krikšto bei vedybines apeigas, o taip pat ir kitas reli
gines pareigas. 

Kitas įdomus pastatas yra Tabernacle, kurio di
džiulis stogas jokiomis arkomis nesustiprintas. Čia 
pastatas pabaigtas 1867 metais. Jis garsus visoj Ame
rikoj, nes iš čia CBS transliuoja mormonų Tabernacle 
choro koncertus. Salė turi 6,500 sėdimų vietų. Labai 
gera akustika. Čia yra patys garsiausi pasauly var
gonai, kurie turi 10.814 skirtingų vamzdžių. Įėjimas 
visiems laisvas. Ir mes čia klausėmės vargonų virtuo
zo muzikos. Retkarčiais čia galima pasiklausyti gar
saus mormonų Tabernacle choro koncertų. Ir Utah sim
foninis orkestras dažnai čia koncertuoja. 

(Bus daugiau) 
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RŪPESTIS IR PASTANGOS LAISVINTI KALINIUS 
Padedami lietuviui kaliniui, padedame Lietuvai 

ALGIMANTAS S. GEČYS 

Kokie rezultatai Viena iš labiausiai apleistų 
laisvinimo darbo sričių yra rū
pestis sovietiniuose kalėjimuose 
esančiais lietuviais politiniais ka
liniais. Retkarčiais kuris nors 

Kokių rezultatų atnešė minė
tos LB pastangos? Pesimistas 
juos greičiausia laikys nesėkmin-

laisvinimo veiksnys pasistengia 8ais» n e s n e P a v y k o l š, kalėjimo 
spaudoje politinių kalinių dali-1 blaivinti ne vieno politinio ka-
nj sąrašą paskelbti, nukreipia! l i n i a Optimistiškiau kiek , klau 
atėjusius užklausimus Amnesty s i m * žvelgiant, vis dėlto teigia-
Intemational organizacijai ir m a i y e i k i a v e r t m t i , *** faktf' k * d 

tuo laiko savo pareigą atlikęs. LB darbuotojai planingai bandė 
Kiek planingiau ir sėkmingiau Palaužti tylos sąmokslą siekti 
politinių kalinių gelbėjimo akci- > t u v i ų kalimų faktą išreklamuo 
joje pasireikšta Lietuvių Katalikų i J ™ k u r i u k a l i m i * Pavardes pa-
religinės šalpos vadovo kun. Kaz. d a r y t l žinomom. 
Pugevičiaus, sugebėjusio su Nijo- Radijo programas perdavė a-
lės Sadūnaitės likimu supažindin pįc. 30 radijo stočių. JAV misija 
ti svetimuosius ir juos įjungti į p r į e Jungtinių Tautų paprašė pa-
bendrą talką. Tuo pačiu negali-: pildomų informacijų ir davė su
ma praeiti nepaminėjus Aušros i prasti, kad žmogaus teisių pažei-
Marijos Jurašienės ir Daivos Ke- dimo Lietuvoje klausimui bus 
zienės sėkmingų pastangų, rūpi- į skirtas dėmesys specialiose JT ko-
nantis ilgai kalėjusio Kęstučio j misijose. Sulaukta dėmesio ir JA 
Jakubyno išleidimu į Vakarus. |V kongrese. Tragiškojo birželio 

Visuomeninių reik. tarybos ! sukakčių proga padarytuose pa-
ygjįk ! reiškimuose visa eilė JAV kong-

Ireso narių prisiminė mūsų poli-
JAV LB Visuomeninių reikalų i t j n i u s kalinius. Vieni juos pami-

tarybos veikla politinių kalinių į n ė j 0 , kiti ištisai paskelbė LB pa-
reikalu praeityje nedaug kuo sky-; teiktus kalinių biografinius duo-
rėsi nuo kitų veiksnių pasireiški- !

 m e nis . Iš specifini dėmesį skyni
mų. Naujove ir savotiška pažan- s j u paminėtini kongr. J. Heinz 

Sc4. O. Pliuškonienė, Dainavoje 
LFB suvažiavime atlikusi programą. 

Nuotr. K. Ambrazaičio 

R E A L E S T A T E 

bylomis". Valstybės pasekreto-
rius kongreso reikalams Douglas 
J. Bennet, dėkodamas už prisiųstą 
informaciją, reiškia nuomonę, 
kad, "jei JAV nuolat ir be persto- * 
jo kels pagarbą žmogaus teisėms, 
kartu su stipria parama tokių gru Marinis, I H aukšto — 6 ir 3 kamb.. 
pių kaip JAV LB-nė,... mes gale- &b^\b

ir\%^£I£„m°£: 
sirae paveikti Dolitiką valstybių, nioa. |ren*ta». u.uaaa rūsys, pi&tus 

. - . ii •*_ sklypas. Narnos arti 7 2-os Ir Falr-tunncių problemas su žmogaus f,eid. 
teisėmis, įskaitant ir Sov. Sąjun- vria 7j_oe b Taiman. & kambariai. 

; 26 raetų geras mūro namas. 
. Marquette Pke. 10 bota 18 metų. 

SlUO m e t u Sunku spręsti , koki Pelningas mūrinis namas. 

C L A S S I F I E D G U I D E 

g4 

BROKERIS — P. 2 UMB AKIS 
PR 8-6916 

kia ir JAV LB Visuom. reik. tary
bą. Kaip įprasta, Maskva tyli. Bal
tųjų rūmų ryšininkas su kongre
su kongr. Lederer rašo, kad "Pre 
zidentas buvo supažindintas su 
lietuvių kalinių Sov. Sąjungoje 

VYTAUTAS ALANTAS 

LIEPKALNIO SODYBA 
— 0 — 

Romanas i i Lietuvos ūkinin
kų gyvenimo. Iliustracijos Dr 

ga gal tik reiktų laikyti faktą, kad m" (p a . ) , sen. B. Bayh (Ind.). a 8 r - Antano Verbicko. 440 psl 
nuo 1971 metų leidžiamam kas- kongresmanai R.K. Doman Kaina su persiuntimu $10.51. 
metiniame LB leidinyje "Viola-' (Cal.), C. Pepper (Fla), J.A. j Leidėjas — Lietuvių agronomų 
tions of Human Rights in Soviet Burke (Mass.), W.R. Cotter' «4junga, 1977 m. 
Occupied Lithuania" buvo ski--(Conn.) J.P. Addabbo (NY), J. 
narna apsčiai vietos pristatyti po- Eilberg (Pa.), A.J. Murphy (Pa), I 
litinių kalinių nuteisimo aplinky- j Moakley (Mass.), M.F. Mur-1 
bes ir šališką teismų eigą. . p h y (111.)', R.A. Sarasin (Conn.),! 

Tačiau šia padėtimi LB dar- F- Annunzio (111.) 

poveikį turės LB pradėtas pirmų- j 
jų ledų laužymas. Palyginus su ; 
Amerikos žydų veikla politinių j 
kalinių Sov. Sąjungoje klausimu, Marquette Parke. Savininkas parduo-
lietuviai žengia tik pirmuosius • d« gerai užlaikytą mur. namą apie 28 
žingsnius. O vis dėlto tai laikyti- ™** senumo 70 ir Campbell apyl. 

, . _„ i 2 butai — 5 kamb. ir 4 kamb. 2 mas. 
na pažanga nors ir gerokai p a - i g a r a ž a s S k a m b i n t i ^ 5 ^ v a k . , 
vėluota. Viktorą Petkų nutei- s e k n L ^ j ^ ^ d i e n ą ^ TTO^OM. 
sus iš kongreso narių būtume su- . 
laukę dar silpnesnės reakcijos, jei, »4-ta ^ Taiman. Labai gerai iSlai-
birželio pradžioje, gerą mėnesį kytas 5 kamb. mur. bungalow. Pilnas 

valgomasis, 2 miegami, taip pat įreng
tas miegamasis pastogėje. Gazo Šilu
ma. Garažas. $35,000.00. 

88-ta ir Tullay (5200 į vakarus). 
Liuksusinė 3-jų miegamų rezidencija. 

Gera būtų, jei mūsų laisvinimo 1% vonios, įrengtas rūsys, 2 mas. ga-
veiksniai, užuot bandę įrodyti 

prieš Petkaus nuteisimą, juos ne
būtų pasiekusi V. Petkų liečianti 
informacija. Ja naudotasi gana 
plačiai. 

HELP YV ANTED VYRAI 

P R E S S M A N 
AB Diek 360 Operator 

( Experienced. Pull Time. Will con-
i sider Part Time. Northwest sub
urbs. 

TeL — 678-6895 

Machinist W3nted 
Mušt know Engine lathe work. 

Mušt speak English. Small com-
pany. Overtime. Good pay. In 
neighborhood 4300 block on Di-
versey Avenue. 

HELMUTH — Tel. 384-2370 

N O K I P I R K T I 

HELP VVANTED — MOTERYS 

Jaunimo centrui reikalingas 
nuolatinis asmuo padėti švarą 
užlaikyti. Kreiptis į Jaunimo 
centro vedėją kun. A. Saulaitį 
asmeniškai ar teL 778-7500 

Helsinkio konferencijos atneštus 
"laimėjimus", jungtųsi į koordi
nuotą darbą politinių kalinių rei
kalu. Padėdami lietuviui politi
niam kaliniui, padedame Lietu
vai. 

[ valdžios viršūnes buotojai nesitenkino. Šiais me 
tais, ruošiantis minėti Baisiojo j 
birželio sukaktis, kaip tik buvot Reikia pasidžiaugti, kad kai 
nutarta kalinių gelbėjimo akciją kurie JAV kongreso nariai, LB 
intensyvinti, paieškoti naujų prašant, savo rūpestį politiniais 
veiklos formų. Pradžiai buvo pa- kaliniais nukreipė į aukštesnes 
sirinkti keturi būdingi politiniai instancijas. Kongr. F. Annunzio 
kaliniai — Viktoras Petkus, Ba- (111.) birželio 15 d. ambasado-
lys Gajauskas, Petras Pliumpa ir : riui Anatoly Dobryninui rašyta-
Sarūnas Žukauskas ir su jais su-1 me laiške pra o minėtus kali-
pažindinti JAV kongreso nariai.' nius paleisti ir Sovietams prime-
JAV LB Visuom. reik. tarybos'na Helsinkio konferencijoje jų 
pirm. Aušros Zerr iš įvairių šal- padarytus įsipareigojimus. Laiš-
tinių surinkta biografinė medžią ko nuorašą nukreipia į Baltuo-
ga apie minimus keturis lietu- sius rūmus, o šie savo ruožtu pa-
vius buvo pasiųsta visiems 535 sistengia painformuoti amb. 
JAV kongreso nariams. Jie prašė Young. Kongr. M. Fenwick (N.J.) 
veikti į JAV vyriausybę ir Sov. Są-1 keturių lietuvių politinių kalinių 
jungą ir siekti išlaisvinimo iš so
vietinių kalėjimų. 

Užsakymus siųsti 

DRAUGAS, 4546 W. 6Srd 8 1 

ChJcago, m. 00629 

Taip pat, nesitenkinant vien 
tik kongreso informavimu, su 

xRimos ir Gabrielio Mironų talka 

reikalu taip pat kreipiasi į Dob-
ryniną. Sen. C Percy (111.) B. Ga
jausko reikalą pristato Sovietams, 
o sen. Robert Dole (Ky.) V. Pet
kaus neteisėtą areštą mini Sov. 
Sąjungos prokurorui Roman Ru-paruoštos anglų kalba dvi radijo į * r a § y t a m e y^ K 

programos politinių kalimų klau M f - ^ ^ ^ ^ ^ 
simu buvo LB paskleistos perduo 
ti radijo bangomis. Nevengta ir 
oficialių kontaktų. Dokumenta
ciją politinių kalinių klausi-

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WNSR. 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 Ori 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka, šia programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis ] Baltic Flo-
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway. So Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelį pasirinkimą lietuviškų kny
gų. 

PAKSK0JIMAS 
Baigę 1«7 metais Kauno Saulės 

Mokytojų seminariją prašomi rašyti 
buv. kolegai šiuo adresu: Herrn 
Gustav Hofafaaus, Kapellen Str. 18b 
873 Bad Kisatagen, West Germany. 
iiiiiiiiilllilllitlliuiiiliiiiiiiiiinmtiiiiiiiiii 

VALOM E 
KILIMUS IR BALDUS 
i i — — Ir vaškuojame 

I visų rūšių grindis. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiuiiiiuiiiiiiuiiimi 

ražas, uždengtas patio. šoninis įvažia
vimas. $71,500.00. 

494a ir Artesian. 2-jų butų medi
nis. Reikia savininko. Tik $22,000.00. 

40 ir RockweU 2*4 aukšto medinis. 
Gerai išlaikytas. Pilnas rūsys. Centr. 

| gazu šildymas. $30,900.00. 
394a ir Albany. Geras 2-jų butų 

po 4 kamb. mūrinis, ir 3-jų kamb. bu
telis rūsy. $54,000.00. 

66-ta ir Wasfatenaw. Geram stovy Pke. išnuom. 6 kamb. butas i 
8 butų mūras. 6 butai po 4 kamb., 
2 butai po 3 kamb. $17,280.00 ne

ieškau pirkti senus medinius baldus 
gamintus prieš 1930 m.: Komodas 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t.. 
"Oriental" kilimą, už prieinamas 
kainas 312-891-3334 

— « ^ ' - iniiii i ^ i i i » • — • 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

ISNU0M. 4 kambarių butas 
Marąuette Parke 

TeL 77S4421 

Dirbančiai porai reikalinga mo
teris namų valymo darbai 1 die
ną savaitėj Hyde Park apylin
kėje. Rekomendacijos reikalin
gos. Skambint 236-7728 a r t e po 
6 v. v. 955-1986 

VVAITRESSES 
Lunch, dirmer, full or 

pa-rt-time. 

H A C K N E Y ' S 
in Whoel1ng — 537-2100 

tinių pajamų. 
$100,000.00. 

Savininkas prašo 

10% — 20% — 80% pigiau mokėsite 
u i apdraudą noo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
MOS H WeM SStti Street 

Chloago, mmoto 
Telef. GA 4-MM 

Nuo lapkričio 1 d. Marąuette 
te. išnuom. 6 kamb. butas 2-

me aukšte. Skambinti vakarais 
439-9472 

mu LB atstovai asmeniškai įtei 
kė JAV ambasadoriui prie Jung 
tinių Tautų Adrew Young, 
atstovui JT. Žmogaus teisių ko
misijoje Edvvard Mezvinsky ir bir
želio 13 d. Baltuosiuose rūmuose 
JAV viceprezidentui Walter F. 
Mondale. 

iriui ir amb. Young rašytuose laiš 
i kuose ragina sovietus pasmerkti 
dėl žmogaus teisių paneigimo pa

vergtoje Lietuvoje. Kongr. R. 
: Lederer (Pa.) kreipiasi į prez. 
: Carterį, valstybės sekretorių, amb. 
, Young ir Brežnevą ir laiškuose 
prašo minimus lietuvius kalinius 
paleisti laisvėn. 

Kongreso narių gauti atsa
kymai į jų rašytus laiškus pasie-

iMiiiiimiiiiiiiiiimmiiimimiimiiiiiMii 
VIZITINIŲ KORTELIŲ 

REIKALU 
• 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės t "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 
iiiiitmiiiiiiiiiiimiiiiiminiiiimiiiiHiiiii 

Perskaitę "Draugą" duokite 

jj kitiems pasiskaityti. 

iiiiiiiiiiiitiiiHiiiiiimiiiiimiinniiiniinii 
M O V I N G 

SBRfiNAS perklausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda 

Tel. — WA 5-8063 
imimiiiiiniiinnmimiiiiimiiiiiiiiiiiinii 
-uimimiifiimiMiimmiiiiMiiiiiniHiium 

M. A. Š I M K U S 
NOTARY PTJBLIO 

rN«OME TAX SERVICE 
4291 SO. Mapieivood, tel. 254-745* 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai 
miiiHiinnminiiiiiiuimiimiiiiiiiiHiim 
iMimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiinii 

fvairtg prekių pasirinktma° nebran 
ąfai ii mūsų *nad*Uo. 

roSMOS PARCEI*S EXPRBSS 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUOT 
Jūsų nuosavybe, prašome kreiptis | 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 83rd Street 

Tel. —167-0600 

K A S V E R T I N G A 
2-jų aukštų mūro namas ir 2 au

to garažas. Apie $6000.00 pajamų 
Naujas stogas ir gazu Šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai 
Galite pirkti u2 $41,800.00. 

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 ^tai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par 
ke. Aukšta kokybe. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marųuette Parke Vertingas pirkėjui 

Valdis Real Estate 
2625Wesf7lsf Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
.Namas — Srajone: 3 butai. 4 vo

nios, centralinis Saldymas, atomine 
slėptuve. S auto garažas 2 balko
nai. Patio, Marąuette Parko centre. 

D Ė M E S I O 

lillllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer A ve. 
Chicago, 111. 60632, telef. A97-5980 
MiiniiHniiiitiHtmiiiiiiiimmmimniHii 
111 • 11111111111111 • 11 m 11 Vi f 111111111111111111111 • i -

P L U M B I N G 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 
Šildytuvų specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 

Ga-vamzdžiai išvalomi elektra. 
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai ryto 
arba po 5 vai. vakaro 

SERAPINAS — 6345-2960 
nniiinnmminiiinniiHiiiiimiiininiiiii 
llllllllllllllllllllllllllliinilllllinilllMIIIIIII 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Tak3ymas 

M I G L I N A S TV 
2846 W. 69th St., telef. 776-14S6 
Hii i i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i ini i ini i i i i i i iMUi;:r ' 

V Y B A l 1 B M O T E R Y S 

VVELDERS WANTE0 
for pressure vessel welding of 
steel to ASME code. Mušt fit and 
weld, using stiek and mig process-
es. Forty-hour week: 6:30 a.m. 
to 3̂ )0 p.m. 

H. A. PHILLIPS A C0. 
1501 E. Main St., St. Charles, 111. 

Call for appomtment 377-0050 

TOOL & DIE MAKERS 
Openings available on our lst and 

2nd shifts. Mušt have 5 year expe-
rience in progressive die or eųuiv-
alent 

Wide range of company benefits 
including company paid vacation. 
Call BRIAN FIALA to arrange an 
interview at: 

2 9 2 - 2 9 0 0 

SCHWINN BICYCLE 
COMPANY 

1856 Ne. Kestner Ave. 
Chicagc, Illinois 

An E>qual Opportunlty Employer M/K 

Mur. bongakn*. S miegami 
žlai uilalkytaa J34.00C 

Ora 

Samng Ir 
biznis. $80.000 

tat 

Didele taverna, sale 
2 butai po 6 kamb 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
•i;(33 S. Halsted St.. Ctik-ago, TU. 60«0« 

2S01 W. eatrj St., Chloaim, f U. 60S2* 
TPlef.r B25-27S7 — 2M-3320 

Vytautas Valant inaa ' Š I M A I T I S R E A L T Y 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIllUIIMIIMIIIl 

MSr 
apie 200 svečių 
S85.000. 

r ^ 

APl^NKYKITE LIETUVĄ 1978 METAIS 
SU MŪSŲ EKSKURSIJA 

{VYKDYSITE SAVO SVAJONE — TURĖSITE 
NEUŽMIRŠTAMŲ PRISIMINIMU 

NAKTYS KIEKVIENAME MIESTE 

Vuntaje S, Maskvoje 2 
Vilniuje 5, Maskvoje 2 
VUniuJe 5, Maskvoje 2, 
Kopenhagoje 1 
Vitahije 5, Maskvoje 2, 
Kopenhagoje 1 
Vilniuje S. Varšuvoje S, 
Leningrade 3, Maskvoje 2 

Vieno* dienos ekskursija J Kauną Ir puses dienos kelione J Trakus {skiltoms, 

JONAS ADOMĖNAS, 
vadovas 

IŠVYKIMO DATOS 

Rūgs. 15 ūd 23 d. 
Rūgs. 22 Bd rūgs. 31 d. 
Rūgi. S iki spaHo 7 d. 

SssJto U H asai. 21 d. 

Gruod. B 0d saus. S d. 

I8M.M 
&*M 
W»M 

$849 00 

$1,049.00 

!'!HHMIHIIMI!!ll|IIIMIIIIIIIIIIIII|lllllilllll 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

le». 37^-1882 arba 376-59% 

iiiiiiimiiitiiiiimiiiiiiiiiinimiiiiiimiiii' 
PACKAGK EULPRE88 AGF.NCY 

MARMA NOREIKIENE 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

K 

TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD. 
535 Flfta Avenue 

New York, N. Y. 10017 
m — 097-7257 

4> 

pasetdaajamos seroa rflJHe*. 
•rekea. Maistas lA Europos sandCU^. 

2608 W. SS St.. Chicago, D l 0SS30. 
TKL. — WA 5-2787 

iiHiiiiimmiiiMtiiitiniiiimtiiiiiiMHttm 
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ATEITININKŲ KEIU 
(1911 - 1927 - 1977) 

ŽMONIS — LAIKAI — DARBAI 
Redagavo STASYS BAUZDUKAS 
Uleido ATEITIS Ateitininkų Šal
pos Fondo !ė*omi» 1977 m. 216 
pusi. 
Kaina su persiuntimu $2.30 Ut-
sakymus siųsti: 

DRAUGAS. 4645 W. OSrd SI 
Chitmco, DL MM29 

MnHiHUMiiiuiitiiiiiuoaaiiiiiiiiiiiiiimm 

Insurance — Ineome Tas 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

MARQUFTTB PARK 
4 batų mūrinis. Gazu šildymas. Ga
ražas. Numažinta kaina — $54,900. 

19 metų mūrinis. 5 lĄ kamb. (3 
mieg ) Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Louii Ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą 

BLTV NUOMAVIMAS 
Namų stiklinu — Pardavimas 

VaJdymsi 
Oraudliml — Ineome Tai 

Notartatat — Vertimai 

BELL REALTY 
4. B A C E V I Č I U S 

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

— Paruošė — , 
DipL teis. Pranas Sala* 

Testamentai su tegališkomis 
formomis boi afidavitais 

jau gaunami 
Tai nauja pagerinta laida 
Cia nuosekliai aptariamas testą 

mentų reikalingumas ir jų galia bei 
nurodoma jų forma ir paduodami 
pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se vei
kiančius įstatymus, bet ir Vokieri-
joje, Anglosaksų pasaulyje bei Ne
priklausomoje Lietuvoje. 

Gaunama "DRAUGE* 
$3.50; be tų formų — $300. PUu* 
30 centų persiuntimo išlaidoms. 
Ulinoiti gyventojai prašomi pridėti 
dar 5 proe. mokesciamn. 

MACHME OPERATOR 
PRECISIOH LATHE 

lst Shitt 
Position available for individual 

with heavy experience in elose tol-
erance tool room precision lathe. 

RATE RANGE $750/88.06 

Wide range of fringe benefits. Call 
BRIAN FIALA to arrange an inter 
view appointment. 

< 2 9 2 - 2 9 0 0 
SCHVVIMN BICYCLE 

COMPANY 
1856 No. Kostner Ave. 

Chicago, Illinois 
An Equal Opportunlty Employer M/F 

l-Vi K^Orir A»»*. — 7:H-2i^ 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE. 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraAus. gi skelbimų kai-
« « yra visiems prislnamoa 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panaSiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu 

MA I N T E N A N G E 
IstShM 

The ideal candidates MUŠT pos-
sess good welding background and 
ability to pipe fit. Mechanical back
ground helpfui but not necessary 
Will also be responsible for assorted 
Maintenance funetions. 

Competitive salary plūs wjde range 
of company benefits. For an inter-
view appointment call BRIAN FIALA 

2 9 2 - 2 9 0 0 
SCHVVIMN BICYCLE 

COMPANY 
1856 No. Kostnor Ave. 

Chicago, Illinois 
An Equal Opportunlty Employer M/P 

Perstoti .c "Drau55"f duokite kitiems pasiskaityt 



DEVONO PERIODO ŽUVYS 
Devonas — ypatingas periodas 

žemės istorijoje. T o meto jūrose 
susiklosčiusių nuosėdų tyrimai. v u Q t -a s 
rodo, kad tada, maždaug prieš I . . . , „ . 
350 milijonų metų, labai k l ė s t ė - 1 n m k a i d a z n a i 

jo žuvys — vieninteliai tų laikų 
stuburiniai. Žuvys buvo gan įvai 
rios, bet nė vienos panašios į da 

apdengta nejudamai suaugusiais i 
kauliniais Šarvais. Riešapelėkės, 
žuvys lengvai pasivydavo neran- Į 
gias, blogai plaukiojančias šar-

žuvis. Dabar moksli-
randa šių žuvų 

kaulų, sužalotų dar joms gy
voms esant. Tyrinėtojų nustaty-

Įta, žaizdą šarvuotosios žuvys su-

Korporacljos "Neo-Lithuania" išvykas dalyviai diskusijų metu Tabor farmoje Nuotr. V. Račkausko 

NEO-UTHUANŲ DŽIAUGSMAI IR RŪPESČIAI 
VISŲ MOŠŲ DALIA 
NeoLithuanu suvažiavimas 

Kiek daug džiaugsmo išgyve-! palūžtų pusiaukelėje, bet su me
name mes visi, o ypatingai tėvai, tais ir patirtimi dar aktyviau įsi-
kai jaunas studentas pradėjęs jungtų į visuomeninį, kultū. ;nį 
studijas, pirmuosius savo mokslo darbą. Vadų turime ir vadų pri
metus be gerų pažymių, apvai- Į auga, bet t ame 777 skaičiuje kai 
nikuoja juos dar ir lietuviškos kur, kai kuriose vietovėse lyg 
korporacijos spalvomis. į jaučiamas prisnūdimas. Kai kas 

O kiek daug rūpesčio ir sielvar- j labai gražiai ir didžiai užsimoja, 
to išgyvena jo vyresnieji draugai bet, žiūrėk, ima ir atideda ryto-

—kolegos, aktyvieji tėvų žemės jaus dienai, o kartais žengę dide-
šaukliai, jei po metų kitų, tos lį šuolį pirmyn, žiūrėk, ima ir at-
gražios, simbolinės spalvos prade- šoka. Kiti apsivilia, kiti pesimiz-
da apsinešti dulkių sluoksniu ir, man k*«nta, neviltin, o kiti mė
tas ar toji vis rečiau pradeda ro- į gina į medžių viršūnes kopti 
dytis sueigose, atsisako pareigų, 
nebesilanko minėjimuose, šven
tėse. 

ieškoti lyg ir pateisinimo, kodėl 
tiek jis, tiek ir kiti jo kolegos lei
do korporacijos spalvoms apsineš
ti dulkių sluoksniu. Darbo reika
lais vykdamas į kitas vietoves, tu
rėjęs progos arčiau susipažinti su 
kitų tautų atstovais, kurie t a i p , , . . , . , ._ , „ . , _ 
pat kaip ir mes skęstame nutau- , e ' . į a d K ^ u n o kalba turėtų bu 
timo jūroje, ieškojo būrų, kas ' į1 ? • £ • " • * * • lJ. ! m a m a ™nn 

mums, kaip tautinei grupei dary- Id u tolimesnėms diskus.]omssvars-
tina, kad išsilaikytumėme lietu-{^^ J ^ i T ^ ° J ū l s t e n x i 

viais. Ir čia, pasirėmęs kitų tau-

bartines žuvis nebuvo — įvai- gebėdavo užsigydyti, "užplom-
riausios šarvuotos su kremzliniu buoti" kauline medžiaga. Aišku, 
stuburu ir kauliniu išoriniu šar- ; . e i ^ „ n , ? a s p r u k t i nuo 
vu, kuris dengė priekinę jų kuno: , ~ , . 
dalį. Dauguma šarvuotųjų įh jvų įPe^o janč io grobuonie. 
mito įvairiais bestuburiais ir aug
menijos liekanomis, nes jų žan
dikauliai ir dantys dar buvo 
menki. Vidurinio ir vėlyvojo de
vono sluoksniuose tyrinėtojų 
mokslininkų jau randama daug 
plėšrių riešapelėkių su galingais 
dantimis, pavienių dantų. Šios žu
vys neturėjo vientiso šarvo — jas 
dengė kauliniai apvalus arba rom
biniai žvynai, i r tik galva buvo 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. rugsėjo mėn. 14 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

rytinė sesija. Dabar visi suūžė, 
kaip bičių avilys. Vieni pritarė 
vienam, kiti kitam kalbėtojui, 
treti ieškojo sintezės. Kai kas siū-

*^r 

tybių pavyzdžiais, pats dirbda
mas biznio srityje, prieš akis tu
rėdamas tautinius namus, Jauni
mo centrą, Kultūros židinį, ėmė 
svarstyti apie biznio pagrindais 

rankose, kad būtų paruošta spau
dai. 

Popietinėje sesijoje kalbėjo 
prof. Aldona Augustinavičienė 
apie idealizmą. Iškviestas darbo 
įsipareigojimams, deja, jos išklau-

pagrįstus tautinius namus ,kurie'syti negalėjau. Sekmadienį su-
pagal krašto turtingą ekonominį i grįžęs girdėjau apie jos kalbą gra

žiausių atsiliepimų. 

Tokia yra mūsų visų dalia, 
tad tokia pagrindinė tema buvo 
kalbama, tariamasi, diskutuoja
ma ir L. S. T. Korp! Neo-Lithua
nia susibūrime Tabor Farm, So
dus, Adamkų vasarvietėje, Dar
bo dienos šventės proga. 

gyvenimą, taip pat būtų turtin-į 
—^ igai įrengti ir būtų statomi visų I 

Suvažiavo neolituanai is Ch,- ]ietavi k u r i u o s e r a s t ų v i e t o s ' 
agos Clevelando, Detroito, New a t e i t i n i n k a i ) n e o l i thuana i , skau-
Yorko rašyt Stepas Vykintas i r j ^ j T a J b G t ų n a m a i s u t m t i n ^ 
Egle Juodvalkyte * Vokietijos, j m i s s a l ė m ^ v a l g y k i o m i s 5 s p o r t i . 
Mečys Bahutavnčius is Venezue- Į n i a i s i r e n g i m a i s . J e i š i a n d i e n l i e . 
los. Šeštadieni dalyvavo apie 1 0 0 i t u v i u s r a s } s a v a i t g a I i a i s i š t a i g i n . 

Vyt. Kąsnis 

Lietuviškas kryžius kun. Petro Pat-
labos sodyboje, prie Hot Springs, Ar-
kansas valstijoje. Nuotr. P. Maletos 

guose klubuose, restoranuose, tada 
jie turėtų savo tokius pat namus, 
nešančius pelno ir tuo pačiu prisi-

korporantų, o sekmadienį šimti
nę gerokai prašoko. 

Šį gausų susibūrimą, kuris bu
vo pravestas su korporacijos t ra-! dedančius prie lietuvybės išlaiky-

Tokios minties vedina ir korpo-' dicijomis — spalvomis, atidarė | mo, kur vyktų kartu ir yisuome-
racijos vyr. valdyba sukvietė ko-jKorp! Neo Lithuania vyr. valdy- i ninis bei kultūrinis gyvenimas 
legas ir koleges, kad poilsiaujant t** pirmininkas Cezaris Modes-
būtų ieškoma kelių, kas daryti-1 tavičius kviesdamas atvirai ir nuo

širdžiai pasisakyti m u m s rūpina, kad jaunieji akademikai ne-

ŽVfiRIENA UŽSIENIN 

(Atkelta Iš 3 pusi.) 

už poros šimtų kilometrų. O ką 
jau bekalbėti apie kovą su broko-
nieriais. Pagaliau vietiniai medžio
tojai į atvykstančius iš miesto 
žiūri šnairomis, kaip į priven
giančius biotechninių darbų. 

Lietuvoje dar nėra selekcinių 
medžiotojų, o kiti iššaudo ir veis
linius. žvėris. Dedamos pastangos 
tauriuosius elnius išskirstyti po 
vî ą Lietuvą. Jų daugiau yra šiau
rinėje Lietuvoje. Stengiamasi dalį 
jų perkelti į pietinės Lietuvos 
dalį. Šiais elniais norima kompen
suoti briedžius, kurie yra nekul
tūringos aplinkos žvėrys. Jiems 
daugėti nebus sąlygų: žemė bus 
vis kultūrinama — mažės raistų, 
krūmokšnių, o didės spygliuočių 
plotai, kur briedžiams truks mais
to. Jie naikins jaunas pušaites, nu
kentės miškai. Taigi vietoje brie
džių bus daugiau išauginama 
turiųju elnių. Nauda bus didelė: 
trofėjiniai ragai, puiki mėsa. Jau 
dabar jų sumedžiojama apie 800. 
Vėliau bus galima sumedžioti 
tūkstančiais. Didės ir danielių 
skaičius. Dabar jų yra 190. Jų bus 
dar atvežta iš Vengrijos, kad bū
tų įleista šviežio kraujo. Lazdijų 
rajone paleista laukinių avinų 
— muflonų, atvežtų iš Čekoslo
vakijos. 

Žvėrių ir žvėrienos bus daugiau, 
bet Lietuvos gyventojai žvėrienos 
negaus. Kokia nauda iš tų žvė
rių lietuviams? Nenuostabu, kad 
ir alkani brokonieriai stengiasi pa
sigauti vieną kitą žvėrelį. Broko
nieriai šautuvų turėti negali. Jie 
žvėris gaudo kilpomis. Tai žiau
rus medžioklės būdas. Pasauly
je yra daug žiaurių dalykų, ypač 
komunistiniuose kraštuose, kur 
medžijami žvėrys ir žmonės. Su
medžiojami žvėrys ir žmonės. Šu
nį o žmonės — į Sibiro lagerius. 

h h 

mais klausimais, turint prieš akis 
akis aukščiausią tikslą — Pro 
Patria. O kai už durų girdimi 
baladojimai siekia griauti mūsų 
vienybę, jos išlaikymui baigė sa
vo gražų žodį h imno žodžiais — 
vienybė težydi. 

Po jo kalbos buvo garsūs ploji
mai, išsaką jo keliamai minčiai 
pritarimą. Tai mintys čia, šiame 
krašte išaugusio jauno žmogaus. 

Kitas kalbėtojas buvo vyresnės 
kartos atstovas, žymus žurnalis
tas rašytojas Stepas Vykintas -
Povilavičius. Jis pirmuoju saki
niu pasisakė, kad buvo apsivylęs 
jaunojo Vytauto Kasniūno minti 

A t A ZIGMUI DAILIDKAI mirus, 
gilią užuojautą reiškiame žmonai VALENTINAI, 
dukterim VILIJAI ir SAULENAI SU šeimom. 

A. S. Velbasiai 
St. Peteistarg, Florida 

Susibūrimo programai praves-Į mis, nes jo žodžiuose nebuvo iš-
ti kvietė korporacijos vyr.valdy- sakyta korporacijos dvasia. Jam, 
bos arbitrą inž. Vaclovą Mažei- 1925 metais įstojus į Neo-Lithua-
ką. kuris pakvietė kalbėti Vytau- nia eiles, ji buvusi dvasinė atgai-
tą Kasniūną, jr. Ta i buvo lyg ir va, uždeganti savo ideologija, sa-
atidaromoji kalba, kurioje jis pa-įvo pasirinktu keliu. Sarkastiškai 
sisakęs apie korporacijos dabartį, ! pasijuokė iš klubų, kur anot 
žvelgė į ateitį, turėdamas p r i e š i n r n ( WorV>o?iaii<;Vr, Sodziu ž 
akis viziją 1988 metų, kada po 
10 metų ir jo sūnus, įstojęs į uni-

Didžiai gerbiamai ii mylimai 

A. t i i SOFIJAI HEINMGIENEI mirus, 
sūnui LEOPOLDUI ir PAULTTEI bei visiem gimi
nėm, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

A. S. Velbasiai 
St. Petersburg, Florida 

prof. Herbačiausko žodžių žmo- j 
nes, besirūpiną savo pilvais yra 
beverčiai. Nepatiko, kad jaunasis I 

versitetą ir prašomas eilės korpo- i prelegentas kalbėjo apie savo vai-1Į 
racijų stoti į jų eiles, klaus tėvo kus, kas jų laukia po 10 metų, už- ' 
apie Neo-Lthuaniją, kuriai pri- j miršdamas visos korporacijos ide-
klauso vaiko tėvas ir mama. Vi-jologines platybes, kalbėjo gražiai, j 
ziją suasmeninęs, jis norėjo įžiū- jausmingai ir po jo kalbos garsius 
rėti apie jaunimo tautinį išsilai- Į plojimus palydėjo valiavimai, nes | 
kymą ir subrendimą, kuris bus;kas gi iš mūsų nenorėtų turėti1 

po 10 metų. Korporacijos veiklą j tokios korporacijos dvasios, ko-
stebėjęs nuo savo vaikystės die-1 kią turėjome nepriklausomoje Lie-
nų, studijų dienomis buvęs veik-; tuvoje, kokią jis išgyveno 1925 

. A. f A. 
POVILUI. KALVAIČIUI mirus, 

jo tėvelius NIJOLĘ ir LEONĄ, BROLIUKUS ir mūsų 
sesę DANUTĘ bei visus gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Aušros Variu Tuntas 

lus ir aktyvus, dabar apie 7 me
tus pats buvęs neaktyvus, ėmė 

metais ir po to sekančius metus. 
Šiomis kalbomis ir buvo baigta 

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHtlflIlIlIlIlIMlItltlIlHIIIIIIIIIIIIItlIlIMIIIIinillHHMIlIMIIMIMtM^ 

s , RUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS 

j ŠV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
§ A N T R A L A I D A • 

— — — — PreL Juozas Karalnt 
s 
r Naujasis Testamentas yra pratiSko formato, friStas kietais virSe-
s liais. Vertimas padarytas gražia lietuviu, kalba. Mecenato dėka laida 
B parduodama prieinama kaina. 
x 
= Gaunama "DRAUGO" knygyne 

Kaina-SS. M 
j Hlinois gyventojai prašomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiuntimui 

B (Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus). 
Gera proga visiems {atgyti Naująjj Testamentą. Siuskit* užsakymus: 

D R A U G A S 
4545 West 63rd Street 
Chlcago, Illinois 60629 

Lietuvos Kariuomenes kūrėjui savanoriui 

A. t A. PETRUI DOVYDAIČIUI mirus, 
jo ŽMONAI, VAIKAMS, giminėms, draugams ir pa
žįstamiems nuoširdžią užuojautą reiškia žmon ai 

Liet. Kar. kūr. sav. s-gos Čikagos VD skyr. 
Valdyba ir nariai 

l t A. ANTANUI PUTRIMUI 
Lietuvoje mirus, jo broliui POVILUI PUTRIMUI 
Ciceroje ir giminėms Lietuvoje giliausią užuojau

tą reiškia 

Stefanija Rudokas 

i į Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt. 
-iHIUI iiiiMUiHimiiiiuiMiHmiiiMiiimimiMiHntiiiHiiHiipr 

A. A. 

DR. ROMAS GINIOTIS 
Jau sueina dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mū

sų tarpo mylimą vyrą, tėvą ir senelį, kurio netekome 1976 m. rug
sėjo 16 d. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugsėjo 16 d., šešta
dieni, 7 :45 vai. ryto ir rugsėjo 17 d., sekmad., 10:15 vai. ryto Šv. 
Baltramiejaus bažnyčioje, Waukegane. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Romo sielą. 

Nuliūdę — žmona Katriutė, duktė Gaja, sunūs Antanas, mani 
Regina ir anūkas Ronald. 

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

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

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

4 3 3 0 - 3 4 So . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3 -0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — Y A r d s 7 -1741-2 

Mažeika & Evans 1 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

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

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
144* So. 9m Ave.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. rugsėjo mėn. 14 

x Jonas Evans, jr., laidotu
vių direktorius, negalėdamas 
dalyvauti "Draugo" rengiama
me bankete ateinanti šeštadienį, 
atsiuntė 250 dol. auką paremti 
"Draugo" spaudą. Jonas Evans, 
jr., neatsisako paremti lietuviš
ko veikimo ir lietuviškos spau
dos. Jo tėvas buvo kadaise 
"Draugo" poezijos konkurso me 
cenatas. Tada "Draugo" premi
jos vardu poetui K. Bradūnui 
įteikė tūkstantį dolerių. Banke
to komitetas ir "Draugo" spau-

X Dr. Mindaugas Vygantas, 
IUinois universiteto medicinos 
katedros profesorius, iš Viešo
sios sveikatos ir mokslo depar
tamento gavo 71,779 dol. pre
miją "diabetic retinopathv" stu-, 
dijų išlaidoms, rašo "Wim«tk» t*» ""^Į^J* ***?* P a 

Talk"' laikraštis rugpiūčio 17 d 
Profesorius studijų reikalais bu-

ramą nuoširdžiai dėkoja 
x Marius Rasniūnas, savo 

vo visai savaitei išvykęs į Iową darbovietės pasiųstas dalyvavo 
valstiją. i kompiuterių specialistų suvažia-

x Pajauta Daukutė, atvvkusi I T**' **?*?* d a l ^ a v , 0 400 at-
iš Australijos, viešėjo Chicago- S t .0 v ų ' SS^TH. n* t l k >s š i a u " 
je ir jos giminaičiai S t a s ė

6
i r ; res ^ P l e t ų Amerikos bet taip 

Aleksas Kasnickai buvo surengę [** » . 7 ^ p a S
f
a u h o- 1* * » ? * 

jai priėmimą. Ji ištekėjusi ui b U V ° £ , 4 , r ? o t ^ s ; Kompiute-

X Aušra (Mačiulaitytė) Zerr, 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkė, kartu su 
krašto valdybos pirmininku inž. 
Algimantu Gečiu šį šeštadienį 
atvyksta į Chicagą dalyvauti 
JAV ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenių atstovų su PLB val
dyba posėdyje. Paskui ji daly
vaus ir "Draugo" spaudai pa
remti rengiamame bankete Jau
nimo centre. 

X Liuda Rugienienė, Detroito 
skaučių ir Dievo Apvaizdos liet. 
parapijos veikėja, uoli mūsų 
bendradarbė, antradienį buvo 
atvykusi į Chicagą ir apsistoju
si savo brolio šeimoje. Viešnia 
aplankė "Draugo" redakciją ir 
pasiinformavo apie informaciją 
iš parapijos veiklos. Su adminis
tracija ji tarėsi parapijos pen
kerių metų sukakties leidinio 
atspausdinimo reikalais. 

X Quigley South aukšt. mo
kykla rugsėjo 24 d., sekmadie
nį, 10 vai. rengia šeimų pamal-

Dariaus Girėno lit. mokykla sėkmingai pradėjo naujus mokslo metus. Užsiregistravo daugiau Šimto mokinių. 
Pavėlavę gali dar registruotis rugsėjo mėn. 16 dieną Jaunimo centre, Nuotr. A G. Plaeo 

t S A R T I I k TOLI 
J» Ai VALSTYBĖSE I atkreipti dėmesį į lietuvius di- Lietuvių salės svetainėje buvo 

— ~ . . . .! sidentus ir iš viso į pavergtos paskutinė pamoka, o po to 
••• rių srityje labiausiai atsilikę ry-! ~ D^™*5" d*"1*8 Puodai , Lietuvos reikalus. Ta proga bendros vaišės bei diplomų įtei-

nelietuvio labai gražiai išmokė . _. . . . — . * i das, \ kurias kviečia ypač mo-i rengti komitetas posėdžiavo •»*•• v.;„ v, n r n s . wiv i i • m M J , *-i 
— « ™ U.IKA« K^^O^Z :_ t u Europos kraštai. Jis taip pat ' ' .„ . „_•; ' C » J _ . _ ^ 1 . , ™ . 7 " . - P T T ! Michigan gub. WilUam Milhken kimas. Vaišėse dalyvavo ne tik savo vyrą kalbėti lietuviškai ir tų Europos kraštai. Jis taip pat j , . .. . . 

anksčiau dalvvavo keliuose sim-

X švč. M. M. Gimimo parapi
jos mokyklos motinų klubo su-

as|na,uju±.d!.r!kL0nim. ! ^ ? ; i b u s e k5TU 0 t a s T?*?1 m eY 1 rald Kicanas ir tėvų komiteto | nėję. Pačioje parodoje bus pa-\ 
dvasios vadovu kun. Dominic. gerbtas šiais metais miręs dail 

priimami rugsėjo 16 d. 9 vai. ry-

K. Šimonis ir dail. Adomas Var
nas, kuris sausio 1 sulaukia šim
to metų. Sekmadienį parodą už
darant, bus koncertas ir paskai-

ir artimuosius. Po rugpiūčio 31 Kultūros židiny.; p a s k e i b ė specialią proklamaciją, kursų klausytojai, bet ir kiti. 
JĮ pat,.aktyviai veikiajvainose ^ ^ A r a b u k r a š t a i k o m J Pamaldų bus kavute, kurios me-1 š l 0 Je parodoje numatoma su- j ^ 4 ^ ^ Ateities s-gos pas- Vaišėms besibaigiant, dr. Dan-
lietuvnskose organizacijose, ypa- specialistams siūlo mil - ! t u b u S p a h m a Pakalbėt i su | rengti tautodailės skyrių, kuris | t k • u ž U e t u v o s l a i s . l ė ^ ^ d e d a n t L . 

* - ! - - j Stankevičiui, įteikė diplomus 
AllCTDAl i i n i c (naujiems mokytojams: Zuzanai 
AUS I KALIJUJt Tamošiūnaitei, Nelidai Zavickai-

— Brisbane je Pavergtąją tau-1 tei de Mahne, Janinai Macaity-
tą savaitė praėjo liepos 16—23 ••*. Artūrui Kaminskui, Leono-
d. su iškilmėmis, kuriose daly- r a i Mikučionienei, Blankai Če-
vavo dešimt tautiniu eruDiu su' kanauskaitei, Aloyzui Lambe-

to. Visi mokiniai turi įsigyti va- ta. Paskaitą skaitys dr. V. Va
dovėlius. Tą dieną pamokos bus j ciūnas, koncertą atliks vargonų 

naujomis narėmis. Visos kvie-diem ceri ^ m m p i n t o s ir mokiniai bus j virtuozas Albinas Prižgintas. I 
čiamos dalyvauti. I t Z \ r ^ l L T l " l l i PaleiS*12 V a h ^ mmm _ H bUS. atgabenti vargonai r 

x Chicagos aukst. ktuanisti- pastatyti scenoje. Taip pat toje 
nės mokyklos 1978-1979 mokslo; programoje dalyvauja rašytojas 

gyvenimo sąlygas. 
X Korp! "Neo - Lithuania 

sinnkimas įvyks pirmadienį, orkestras, kaip praneša Tėviš-1 * x , chicagos 4ukšt lit mo-
Z^Z^rl'^ Ir^ ViS°S k ė S a i d U " s a v a i t r a i t i s - s u t i k o kykią nauji mokiniai dar bus nares prašomos rinktis j mo- priimti Australijos lietuvių or-
kyklos salę 7:15 v. v., ir daly- j ganizacijų kvietimą ir š. m. pa-
vauti šv. Mišiose. Po to bus su- baigoje vyks į Australiją kon-
sipažinimas su mokytojomis ir ceriams ten ruošiamų Lietuvių 

dalyvauti. tuos kai kuriose lietuvių koloni 
X Mega Barniškaitė, Cleve-jJ0Sf ir

mS™& baliuose. Orkestras 
land, Ohio, žinoma skaučių or keliausiąs kartu su "Grandinė

lės" šokėjais. ganizacijos darbuotoja, yra ir 
nuolatinė "Draugo" rėmėja. Ne
seniai gavome jos atsiųstą au
ką ir prenumeratos mokestį. 
Ačiū. 

X Bostono Lietuviu Etnogra
finis ansamblis išpildys "Lietu
viškas kaimo vestuves" Jauni
mo centro didžiojoje salėje, šeš
tadienį, rugsėjo 23 d. 7:30 v. v. 
ir sekmadienį, rugsėjo 24 d. 3 
vai. po pietų. Bilietai gaunami 
Vaznelio "Gifts International" 
krautuvėje ir prie įėjimo. 

Rengia Akademinio skautu 
Sąjūdžio Chicagos skyrius 

'(pr.) 
x A. a. Laimos Pautienės -

Čepaitytės penkerių metų mir
ties metines minint: šv. Mišios 
už jos sielą bus aukojamos rug
sėjo 17 d., sekmad., 9 vai. ryto 
T. Jėzuitų koplyčioje ir rugsėjo 
20 d., trečiad., 7:30 vai. ryto 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje. Marąuette Pke. 

Maloniai prašome gimines.: Ohio, dažnai paremia savo dien-
draugus ir pažįstamus prisimin-' raštį. Ir dabar gavome jo 9 do-
ti mirusiąją savo maldose, (pr.) 1 lerių auką. Nuoširdžiai dėkoja-

X Mielas Hetuvi! Junkimės į 
L. Fondo narių eiles. Įnašus 

apie 1000 dalyvių eise-a. Lie- '^ui, Irenei Simanauskienei, Jo-
tuvišką muziką organizavo J . ' n u i Kuncai, Irenei Valentaitei, 
Ruzgys. Šaligatviuose stovin- i Tristanui Simanauskai, Monikai 
čiai publikai buvo parodytas Barišauskaitei, Leopoldui Stan-
Nijolės Sadūnaitės veikslas ir kevičiui, Alicijai Mikučionytei, 

reikalų vadovė E. Lapėnienė. ! g o s , kad būtų galima išleisti d i - ' n e š ė V- Musteikis. Tautiniais 
x "Elta-Press" itališkos lai-! dėsnį leidinį. Taip pat rūpina- j drabužiais apsirengę eisenoje 

dos birželio-liepos mėnesių nu- masi ir premijom, jom ieškoma i ė J ° 4 a r F - Mališauskas, S. Kra 

dalinamos anip ia. i i«*tn<4 knv- Izoldai Simanauskaitei, Denisai 
metų tėvų Iconutet^ ««n«t «t- Liodui Dovydtou » Serutono. ^ f ^ W ^ & J t o ^ i ^ L l ^ Jakubauskaitei, Sofijai Bagda-
daro: pirmininkas D. T ^ ė h s , P a . P a r o d a vyksta vasario 10 ^ į ^aun^o lS S t o S i S S n a v i č i ū t e i ' N e l i d a i ****** 
sekrctoreN Gaunliene. i z d i n m - | i r l l d . Kultūra ž i ^ R y s e l i e n e i i r k i t i e m s . 
kas V. Zalatorius, parengimų, tetas pageidauja, kad šioje pa - , L > a r i U S Mansauskai, jų tėveliui J « m r f n R <2talio 

globija I. Pemkiene ir spartos parodų dalyviai. Tiriamos saly- j ^ f į ^ i i J į į T ' Z ^ ^ viošni, ir padėkojo P L. Bend-
ruomenės valdybai už jos at
siuntimą į mūsų kraštą. Dar 

•T' ^telmo-1 ^ ^ ^ 3 ° Švietimo komisijos pirm. 
kun. A. Steigvilas, L. Stanke
vičius, Nelly Burbaitė, L. Ryše
lis. Į visų sveikinimus atsakė 
dr. Danguolė Tamulionytė. Bai
giant piauti tortą, trumpu žo
džiu pasveikino P. Gudelevičius. 
Viešniai buvo sugiedota ilgiau
sių metų bei kitos nuotaiką ke
liančios dainos. 

nas, M. Kulišienė 
kienė ir kt. "Misa" Pavergtųjų 
tautų gražuolės titulą laimėjo 

siųsti L. Fondo raštinėn 2422; mokslų daktaras, žinomas lietu-
W. Marąuette Rd.. Chicago, UI. I vių visuomenės veikėjas, Bele-
60629. Paaukoję 100 dol. gausi
te vieną bilietą į rudens vajaus 
banketą, kuris įvyks Marriott 
"grand ballroom" salėje, mies
to centre spalio 28 d. (pr.) 

X Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik, tuoj pas PETRĄ ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 

meriai 6 ir 7 pasiekė "Draugo"'. mecenatų. 
redakciją. Šiame "Eltos" biule- 1 _ Jonas Rūtenis, N. Y. Lie-
tenyje panaudota "LKB Kroni- tuvių dailininkų sąjungos pir-
ka" iki 30 nr., duodamos gerai mininkas, išsikelia gyventi į; Jame Kathe Einikytė. 
atrinktos ištraukos iš "Aušros" Cape Codą, kur nusipirko na- į — Brisbanės lietuvių koloni-
nr. 8 ir "Tiesos kelio" nr. 5. mus. į frfc serga po operacijos J. Luc-
Viršelyje didelėmis raidėmis iš- Į _ Lietuviu kataliku jaunimo kus. V. Rudienė, o ligoninėje 
spausdinta: "Herojiška lietuvių sąjunga Ateitis rugpiūčio 31 d. i tebėra A. Stankevičius. Prie-
katalikų rezistencija Sovietų Są- Michigano sostinėj Lansinge su- j glaudose laikomi P. Stašaus-
jungoje". Galėtų būti konkre- ruošė demonstracijas, norėdami j kas, Statulevičius, B. Barkaus-
čiau — "okupuotoje Lietuvoje", j ^ ^ m m m _ ^ . i kas. 
Leidiniu pasinaudoja italų spau- Į x Amerikos lietuviu bibliote-' — Australijos liet. jaunimo 
da, sekantį katalikų persekioji- fcog leidykla jau išleido nau ją! są junga nuoširdžiai rūpinasi 
mus už geležinės uždangos. i leidinį — Stasio Ylos "Lietuvių \ IV-jo Jaunimo kongreso reika-

J ^ M ^ ^ % u £ £ Z \ » Alma Ostis (Ostrauskaitė) šeimos tradicijos", kur sukaup-: į j į šiuo reikalu Melbourne 
lerijonu (kairėje) ir Elena Balčiu-1 rugsėjo 4 dieną dalyvavo Jerry ta nemaža tautotyrinės medžią- j VELI. 11 buvo sušauktas pose-
nais. j Lewis kovai su muskuliniu pa- gos ir duodamas kai kurių tra- • dis. kuriame dalyvavo daugiau 

^ralyžium (muscular distrophy) dicijų bei apeigų (vedybų, krikš-, kaip 50 asmenų. Pirmininka-
teletone, atstovaudama Hinsda- tynų) etnografinis vaizdas, ^ o Birutė Prašmutaitė. PLB 
le Central High School ir pasi- Knygą gražiai liliustravo dvi j seimo dalyviai padarė praneši-
rodė Chicagos televizijoj (WSN grafikės — Zita Sodeikienė ir j mus. Kongresas bus pradėtas 
S 44 kanalas). Ji įteikė per įvai-!Irena Mitkutė, meniškai dailiai j D. Britanijoj 1979. VU. 11—19 
rius studentų projektus surink- (apipavidalino dailininkai Petras dienomis ir bus užbaigtas lie
tus 3,000 dol. kovai su ta liga. [ Aleksa ir Vincas Lukas. Leidyk- j pos 19—29 Vakarų Vokietijoj. 
Alma Ostis Hinsdale Central, lai vadovauja kun. A. Kezys, j Bus visa eilė parengimų, jų tar-
High School lanko antrus me-. dr. K. Girnius, A. V. Dundzila, į pe didžiulis koncertas. Frogra-
tus ir yra studentų tarybos se-! V. Lukas, S. Girnius, P. Aleksa. | ma lietuviška, folkloro atspal-
r^atorė. Į Prabangiškai išleistos ir dailiai i vio. Kongreso stovykla vyks 

X JAV LB Vidurio Vakaru įrištos knygos kaina 20 dolerių. I Vokietijoj, jai vadovaus kun. 

x Algirdas Bielskus, Euclid, 

x Robertas Selenas, teisės 

ville, Mich., parėmė savo dien
raštį 9 dolerių auka. 

X Pranė Siminkevioienė, 
Toronto, Ont.. atnaujindama 
prenumeratą atsiuntė didesnę 
auką. Dėkui. 

apygardos valdyba, suprasda-

X §| penktad., rugsėjo 15 d , 
7:30 vai. vak. Jaunimo centre I dienraščio "Draugo" banketą. 
atidaroma Danutės Žilevičienės, I 
lietuvių dailininkų darbų ir liau-! Uetuvos Vyčiai kviečia vi 

dešros ir t. t. 2913 West 63rd dies meno kolekcijos paroda. Po 
St.. Chicago, m. Tel. 436-4337. 

(sk.). 
X NAMAM.S PIRKn PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais imokėjimais ir priei
namais nuošimčiai*. 
Mutual Federal Savings. 2212 
Weat Cermak Road — Telef. 
Vf 7-7747 (A.) 

X Lieturių literatūros vado
vėlis aukšt. lit. mokyklų 5 klasei 
(tautosaka ir senoji literatūra), 
parašytas šiais metais V. Au
gulytės ir J. Masilionio. jau iš
spausdintas. Jo kaina 7 dol. 
Užsisakyti šiuo adresu: J Ma-
silionis, 4632 S. Keating Ave.. 
Chicago, BĮ. 60632. (pr.) 

X Taupymo bendrovei reika 
Hnga tarnautoja dirbti pilną lai
ką ir mokanti rašyti mašinėle. 
Kreiptis į Mutual Federal Ša

tei. 847-7747. ( ak) . 

parodos atidarymo Jaunimo 
centro kavinėje pokalbis ir 17 d., Vyčių sodely-salėje, 2455 

X Akademinio skautų sąjū-: A - Saulaitis. Posėdyje taip pat 
spaudos reikšmę ir svarbą mū- džio Chicagos skyriaus valdybą dalyvavo iš Europos atvykęs 
sų gyvenime, krašto valdybos'. šiuo metu sudaro: Dona Laucie-1 solistas Ričardas Daunoras, 
paskelbto Spaudos vajaus proga, nė (pirmininkė), Gintaras I — Eugenija Pranaitiene, Mel-
suorganizavo du stalus svečių į ] Aukštuolis, Š. Plepytė ir Euge- Į boumiškė, sulaukė 80 metų am-

nijus Būtėnas. žiaus. Ji yra uoli lietuviškų pa-
x Tretininku brolijos susirin-, rengimų ir spaudos rėmėja, 

kimas įvyks šį sekmadienį 2 y. Į — Sugr|žusiem» iš S. Ameri
kos sportininkams Sydnėjuje, 
Lietuvių klubo salėje, buvo su
ruoštas pagerbimas. Praneši-

sus į paskutinę šios vasaros ge - | p p g v c ; M M Gimimo parap. 
gužinę-pikniką šį sekmad., rūgs. bažnyčioje. 

Dariaus Girėno Ut. mokyk-
skaidrės apie lietuvių liaudies W. 47 St. Pradžia 12 v. dieną, la rugsėjo 16 dieną tęsia moki- > m u s pateikė red. V. Kazokas, 
meną. (pr.) (pr.) nių registraciją Jaunimo centre. 

X Akademinio Skautų sąjū
džio Čikagos skyriaus sueiga 
įvyks š. m. rugsėjo 17 d, sek
madienį, 5:00 v. v. Jaunimo 
Centro kavinėje. Visi ASS na
riai yra kviečiami skaitlingai 
dalyvauti. (pr.) 

X Jaunas med. dr. l inas ir 
Rimutė Sidriai Ateitininkų na
mų statybai paaukojo 1000 dol. 
Siųsdami čekį rašo: "Mes pilnai į 
įsitikinę, kad naujas centras 
priemiesčiuose lietuviam* būti
nas. Todėl mes labai įvertina
me jūsų pastangas suorgani
zuoti Ateitininkų namus." Tai 
gražus ir sektinas pavyzdys ne 
tik jauniesiems ateitininkams. s a v o pro^joj Grįždamas iŠ skautų stovyklos, Chfcagoje susitiko »avo kurso 
bet ir veteranams, kurie dar ne-. draugus agronomus. U kairės: Stasys Juozapavičius, B. Bartus, Aldona Ra-
atsiuntė savo aukos (pr.) Įsutienė, Antanas Baltrušaitis ir Salomėja Jasulaitienė. Nortr. A šeštoko 

Leonardas Valiukas kalba LFB sto
vykloje, Dainavoje. 

Nuotr. dr. K. Ambrozaičio 

0KUP. LIETUVOJE 
— B. Masionienė paruošė kny

gą "Levas Tolstojus ir Lietu
va", kurią išleido "Vagos" lei
dykla Vilniuje. 

— Viena Vilniaus universiteto 
salių pavadinta lietuvių tauti
nės dailės pradininko, pirmojo 
šio universiteto tapybos kated-

vičiaus vardu. 

išvykos vadovas A. Laukaitis. 
— Lietuvių katalikų spaudos 

mėnesio proga buvo renkamos 
aukos "Tėviškės Aidų" savait-1 ros vedėjo Pranciškaus Smugle-
raščiui ir kitiems spaudos dar
bams paremti. 

ARGENTINOJ 
— lietuvių k. kursų užbaiga. 

Po trijų savaičių įtempto darbo 
lietuvių kalbos kursuose litua
nistinių mokyklų mokytojams 

Dipl agr. Balys Barkus, vienas iŠ nedaugelio agronomų Australijoje dirba 

Advokatas JONAS GIBAITiS 
6247 So. hedrie Avenoe 

Tel- — 776-3509 
Chicago, I'linois 60629 

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

JAUNIMO ATSTOVŲ 
RINKIMAI I I V KONGRESE 

JAV Liet. jaunimo sąjungos 
(LJS) valdybos įgaliota Rinki
mų komisija praneša, kad atato-
74 rinkimai į IV-jį P U kongre
są JAV-bėse įvyks 1978 m. spa
lio 14-15 dienomis. 

Reikalingos formos rinkimų 
taisyklės išsiuntinėtos LJS vie
netų pirmininkams. Jaunuoliai, 
-ės 18-30 metų amžiaus, norį 
kandidatuoti, turi prisistatyti 
LJS vienetų pirmininkams ne
vėliau rugsėjo 27 dienos. 

Rinkimų į TV PLIS taisyklės 
yra pasikeitusios. Kiekvienas 
miestas, kuris praveda rinki
mus ir nusiunčia vyr. rinkimų 
komisijai reikalingas informaci
jas, gauna po vieną atstovą. Po 
to atstovų skaičiaus paskirsty
mas priklausys nuo balsuotojų 
procento. Reiškia, kad vietovės, 
kurios nepraveš ar nepraneš 
vyr. rinkimų komisijai, kad 
vyksta rinkimai, negaus atsto
vų. Iš viso renkami 45 atstovai. 

JAV-bėse vyr. rinkimų komi
sija yra sudaryta Detroite iš 
Mildos Baltrušaitytės, Rusnės 
Baltrušaitytės ir Sauliaus Jan
kausko. Adresas: JAV LJS 
Vyr. rinkimų komisija, % Rus
nė Baltrušaitytė, 14184 Arcola, 
Livonia, Mich. 48154. 

CHICACOS 
ŽINIOS 

PREMIJA POETUI 
Poetas Richard VVilbur, iš 

Smith kolegijos, gavo 1978 m. 
Barriet Monroe poezijos premi
ją iš Chicagos universiteto. Pre
mijos dydis 1000 dol. Ji gali bū
ti skiriama kiekvienam ameri
kiečiui poetui už išskirtinį įna
šą poezijoj. 

PASKAITOS AKVARIUME 

Chicagos akvariume, 1200 S. 
Lake Shore Dr., duoda paskai
tas iš jūrų gyvių gyvenimo sri
ties. Paskaitos vyksta nuo pir
madienio ligi ketvirtadienio ry
tais, 9:45 vai. Gali užsiregis
truoti grupės, telef. 939-2426, 
ext. 77. 

TAISYS KELIA 

Ulinois transportacijos depar
tamentas nutarė pataisyti gat
ves, VVestern Ave., nuo 115 st. 
ligi 127 st., ir Harlem Ave., nuo 
63 str. ligi N. 71 Str. 

ETNINIAI MUZIEJAI 

Chicagoje lenkų muziejus yra 
984 N. Milwaukee Ave., atdaras 
visas dienas 1-4 vai., o Oriento 
kraštų muziejus yra 1155 E. 58 
st., Chicagos universitetas, lan
komos valandos nuo 10 v. r. ligi 
5 v. v., Balzeko lietuvių kultū
ros muziejus yra 4012 So. Ar
cher, lankymo valandos 1-4:30 
v. p. p., Afrikiečių muziejus 740 
E. 56 st., lankomas savaitės die
nomis 9:30-4:30 v., o savaitga
liais 1-5 vai. Ukrainiečių muzie
jus yra 2453 W. Chicago Ave., 
lankomas sekmadieniais 12-3 v. 
p. p. arba susitarus. 

LOTYNŲ TELEVIZIJA 

Grupė ispanų kilmės versli
ninkų padavė prašymą atidaryti 
Lotynų televizijos stotį Auro
roj, kanalas 60. Lotynų kilmės 
biznieriai sudėjo tokios stoties 
pradžiai 400,000 dol. 

JURGIS MATULAITIS 
Stasys Tla 

"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorius 
skaitytojams pažįstamas, nes jis savo raštais pririša skaitytoją, 
verčia mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis... 

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir % ryškina įvykiais, pokalbiais, dienraščių ir 
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių Ir bendradarbių liudijimais" 
— Valdemaras Cukuru. 

Dleido h* spaudė Nek. M. Pr. Seserys, 370 pusi-, 1977 ra. 
Kaina su persiuntimu $7.41. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4546 W. 6Srd St, CUcago, OL 60828 

f 
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