
• TON 

3 . 

DC 

1L ILS D I V I S J 

%^*42*VO+JO » A d A u u o uarrvrvio oisiMPc&a-na 

TME LI-TMUAIVJI/VIM WORLD-W!DE DAiLY . 

4M5 WEST 63rd SIEEE7T CEICAGO, ILLINOIS £ £ 2 9 

TELEPK0K3: (312) 5859500 

Voi. uXX Kanu 15 c ANTRADIENIS _ TUESDAY, LIEPA - - JULY 13. 1976 Nr. 16S 

Ateistine sąžine neleidžia 

Kunigas atremti šmeižtus 
negali 

Ok. Lietuva. — Vakarus pa
siekė nuorašas kun. J. Buč.ns-
ko laiško, rašyto Kelmės "Ko
munistinio Žodžio" redakto
riui V. Pikturnai. Tie, kurie 
tą nuorašą prisiuntė, pridėjo 
pastabą, jog tai yra medžiaga 
"LKB Kronikai". To laiško 
tekstas: 

ATVIRAS LAIŠKAS 
Gerbiamas Ke'.mčs "Komunis

tinio Žodžio" redaktoriau, 
V. Pikturna, 

Šiais metais gegužės 29 d. 
"Komunistinis žodis" straips
nyje: "Nežiūrėk, ką darau, 
daryk, ką sakau" Jūs rašote, 
kad " . . .Pr ieš kurį laiką Stul
gių klebonas J. Bučinskas iš 
darbo išvarė senutę Žaludaitę, 
kuri visą gyvenimą bažnyčiai 
tarnavo. . ." 

Jūs savo straipsnyje nepa
minite, dėl ko "išvariau", koka 
"išvarymo" priežastis? Kodėl 
nepajninlte, kad žaludaitė Stul
gių kaime atsirado ne kaip baž-
nyčies 'amautoja. o kaip bera-
mis ir gyvenime savarankiš
ka* tvarkytis nesugebantis žmo
gus ? Kad ji ne i darbą priimta, 
o tik priglausta. Apie tai Jums 
gali pasakyti tuo laiku Stulgiuo
se gyvenusi Mikutienė. Šiuo 
metu ji dar tebeyvena Kražių 
apylinkėje. 

Kodėl nepaminėjote, kad ta 
pati Žaludaitė maždaug prieš 
12 metų, kartu su tuolaikiniu 

kunigu A. Žuku buvo išmesta 
iš bažnyčiai priklausančio na
mo ir palikta be jokies glo
bos ir pastogės' Dalyką aiš
kindamas, Jūs privalėjpte pa
minėti, kad nebeleidau dirbti 
vietinės med. punk'.o vedėjos 
Drazdovienės liepimu. Žaludai-
tei tuo laiku buvo padaryta 
sunki operacija. Kodėl Jūs ne
norite žinoti, kad aš sutvar
kiau jai namą? Kad tai pada
riau, jums paliudys dirbusieji: 
Garalevičius Vladas, Stulgių 
km.; Rudys Antanas, Dvaryčių 
km.; Kvietkus Antanas Vaidato 
nių km.: Brazauskis Edmun
das, Stulgių km., ir kiti apylin-
kėsvyrai. Tiesa, buvo kreiptasi 
į kolūkio pirmininką A. Navic
ką, prašant bent kokios para
mos. Atsakymas gautas nei
giamas. Tuomet kreipiausi į 
apylinkės pirmininką S. Ačą, 
prašydamas kelių lapų šiferio 
stogui. Atsakė; nekuriu kaip 
nurašyti. Kodėl nutylėta, kad 
ir lova, ir lovoje esanti pataly
nė mano duota7 Jums aiškiau
siai būtų pasakiusi tuo mėtų 
""tulg:ucs3 gyvenusi Milašienė 
Bronė bei k^os Žaludaitės kai
mynystėje gyvenančios mote
rys- t 

Jūs rašote: " . . . išvarė nepa
klausęs, kur toliau dirbsi, iš ko 
pragyvensi". 

O kodėl nutylėtoje, kad iš
rūpinta invalidumo pensija ma
no rūpesčiu. Tai jums patvir

tins gyd. Kcpkaitė r\-v Tel
šiuose: gydytoja Tamulionienė, j 
gyv. Kaune, ir Psich. dispanse- ! 
rio ved. gyd. Agarauskienė, 
gyv. Kaune. Juk tuo relkau ; 
buvo kreip asi ir j Apylinkės į 
Tarybą net kolis kartus. Atsa-1 
kymas gautas: "neturime tam j 
lclų". Taigi Žaludaitei priklau- į 
somą invalidumo pensiją išrū
pinau aš. 

Gerbiamas V Pikturna, gir
dėjau pasakojant, kad darbo 
stovyklose esantieji laikosi to
kios etikos: "negalima mušti 
surišto". Už nesilaikymą jie 
savuosius baudžia mirtimi. Ge
ra jums šiandien rašinėti 
straipsnius, šmeižiančius mane. 
c tuo pačiu ir kitus kunigus, 
kada mums neįmanoma tų jūsų 
šmeižtų per spaudą, radiją ar 
televiziją atremti. Jeigu aš jūsų 
adresu parašyčiau nors ir ma
žiausią netiesą, tai jūs. jaus
damasis nekaltas, tikriausiai 
mane patrauktumėte atsakomy
bėn. O kai Jūs mane apšmei-
žėto per spaudą, tai aš praktiš
kai per tą pačią spaudą įrody
ti savo nekaltumą negaliu, nors 
statymai nepramato išimčių 
kunigams ir tikintiesiems. Ar 
Jūsų ateistinė sąžinė laiko 
garbingu dalyku piktnaudoti 
susidariusią padėtį? Ar Jūsų, 
kaip redaktoriaus, savigarba 
neturėtų būti aukštesnė už dar
bo stovyklose gyvenančiųjų? 

(Bus daugiau) 

BRAŽINSKAI JAU ITALIJOJ 
Ankara. — Vakar dienos 

..The New York Times" paskel
bė Reuterio žinią, kad abu Bra
žinskai, Pranas ir Aigirdas, 
Turkijos vidaus reikalų ministe-
riui leidus, išvyko į Romą. 

Reuteris dar pridėjo, kad 
sovietų žinių agentūra Tass p k-
tai replikavo, jog Turkija pasi
elgė labai priešiška'. Sovietų Są
jungos atžvilgiu, negrąžinusi jų 
sovietams, bet leisdama tėvui ir 
sūnui Bražinskams išvažiuoti, 
kur jie nori. 

~~~-&r.i".̂ '>--i 
Senasis Karaliaučiaus universitetas, kuriame studijavo n#naža Mažosios 
Lietuvos lietuvių veikėjų .Universitetas karo metu buvo' sugriautas 

Leis veikti profesinėms 
sąjungoms 

Madridas. — Naujoji Adolfo 
Suarez Ispanijos vyriausybė 
svarsto reikale legalizuoti ko
munistų dominuojamas pogrin
dy veikiančias profesines są
jungas. 

Praėjusį sekmadienį vėl buvo] 
demoriStracijos Madride. Pam-į 
plonoj ir Sevilijoj. Demonstran-! 
tai reikalavo politinių laisvių ir! 
amnestijos likusiems politi- Į 
niams kaliniams. Madride ir j 
Pamplonoj policija demenstran- j 
tus sklaidė, o Sevilijoj nutarė 
nieko nedaryti. 

Lietuva užsienio 
spaudoje 

"Journal of Baltic Studies". 
VI t., Nr. 4, 1975 tun vertin
gų studijų apii Lietuvą ir ki
tas Pabaltijo valstybes Vladas 
Krivickas rašo- "Lietuvos liau
dininkai ir 191S — 192^ žemės 
klausimas"; Dov. Levin — "Lie
tuvos žydų dalyvavimas H-me 
pasauliniame kare": J. P. Balys 
•'Apžvalginė ir bėgamoji Lietu
vių bibliografija". Bendrinės 
studijos yra: Raymond H. 
Schmandt — Gotlando kovos su 
Teutonų ordinu 1338 — 1408: 
Lawrence Juda — JAV nepripa
žinimo Pabaltijo valstybių anek
sijos Sovietų Sąjungon vykdy
tojai: politika ir teisė; Harvey 
E Mayer — Funkcijos ir sąvo
ka "Balto - Slavik". Žurnalo ad
resas: 366 86th Street, Brook-
lyn, NY 11209. Numerio kaina 
5doL (E.) 

Ereto studija 
italy kalba 

Išėjo nauja "Elta-Press" ita
lų laida (Nrs. 4-5), redaguojama 
prel. Vinco Mincevičiaus Romo
je. Supažindinama su prof. Juo
zo Ereto studija "Baltici Dimen-
ticati" (Užmirštieji baltai). Pri
dėta trumpa autoriaus biografi
ja. Studijoje aprašyta baltų geo
grafija, būdo ypatybės, istorija 
ir geopolitinė padėtis, nurodanti 
jų ryšius su Vakarų kultūra. 
Svarstomos jų ateities perspek
tyvos. Pridėta žinutė apie Pabal
tijo valstybių inkorporavimo į 
Sovietų Sąjnugą Australijos pri
pažinimo atšaukimą. 

J tolimąsias erdves cau 
ieškoti 

Katastrofiški karščiai 
V. Europoje 

Londonas. — Užsienio spauda 
pranešinėja kasdien apie nere
gėtą karštį, kuris tiesiog degina 
Vakarų Europą. Kaitrą seka 
sausra. Vakarų Vokietijoj žuvo 
nemaža vaismedžių, bulvių pasė
liai. Prancūzijoj nukentėjo ja
vai, bulvės, cukriniai runkeliai. 
Gyvuliams pritrūko pašaro. Ita
lijoj gali žūti milijonas gyvulių. 

Dėl daržovių ir vaisių sumažė
jimo jų kainos labai pakilo. Pa
ryžiuje daržovių kainos aukštes
nės 70 proo, Britanijoj bulvių 
kainos pakilo trigubai. Airijoj 
maisto kainos pakilo vidutiniš
kai 12.8 proc. 

Susitrukdė ir susisiekimas upė
mis. Italijos didžiausia Po upė 
jau netinka laivams plaukioti, 
kai vandens lygis krito 5 met
rus. Vandeningosios Prancūzijos 
upės Seine. Loire, Rone nuseko 
trečdaliu, ir gali plaukioti tik 
maži laivai. Blogiausia, kad van
duo pasidarė dar daugiau už
terštas, nes fabrikų atliekos ne
sumažėjo. Prancūzų ministerių 
kabinetas net turėjo specialų 
posėdį svarstyti susidariusią si-
uaciją ir kaip pagelbėti prancū
zų ūkiui. 

ly^hn—t/.nav _ Sheila 
Goarhart. našlė sušaudyto An
goloje, vyro, nori atgauti jo la
voną ir palaidoti Amerikoj, bet 
Angola pareikalavo iš jos 5.000 
dolerių. Ji pinigų neturi, prie
šingai turi 30 000 dol. skolų. 

Panama. — Smarkus žemės 
*^%^ drebėjimas buvo Panamos — 

jų pasaulių Kolumbijos pasieny, džiunglėse. 
Žmonių aukų nebuvo, 

Tito būtu is 
konferencijos išvykęs 

Belgradas. — Jugoslavijos 
oficia'ūs asmenys, privačiai 
kalbėdamiesi su užsieniečiais, 
Rytų Berlyne įvykusią Euro
pos komunistų partijų viršū
nių konferenciją laiko Brežne
vo didžiausiu pralaimėjimu, o 
Tito didz ausiu laimėjimu. Ju-
gcs'avijos delegacija, o taip pat 
ir dar kelios kitos, būtų iš kon
ferencijos išvažiavusios, jei 
Brežnevas būtų reikalavęs pri
pažinti Maskvos primatą ir pa
likti viską taip kaip būdavo iki 
šiol. ("U. S News" 7. 19). 

Husseinas vengia 
Libijos premjero 

Amman. — Užsienio diplo
matai pastebėjo, kad Jordanijos 
karalius Husseinas vengia susi
tikti su Libijos premjeru Abdul 
Salam Jalloud. Jalloud yra 
karšto temperamento ir visuo
met nešiojasi ginklą. Karalius 
bijo, kad susiginčijus, premje
ras gali griebtis ginklo, o Hus-
seino saugai griebs savo dar 
greičiau ir gali Jolioudą nu
šauti 

i>icieli žuvusiųjų 
skaičiai 

Beirutas. — Po 20 dienų 
apsupimo dešinieji libaniečiai 
ir sirai užėmė paskutinį pales
tiniečių pasipriešinimo punktą, 
Tai Baatar stovyklą. Prie Tri
poli miesto dešinieji taip pat 
išstūmė palestiniečius iš kelių 
įsitvirtinimų. 

Paskutinės paros metu žuvu
sių priskaitoma 220, sužeistų 
345. Damaske radijas pateikė 
šiurpius skaičius: jeigu tai ne
buvo korektūro? klaida, per 
paskutiniąsias tris dienas už
muštų buvo 3,866, arba per 15 
civilinio karo mėnesių žuvusių 
buvo daugiau kaip 32,000. 

Washingtonas. — Po praė
jusio sekmadienio respublikonų 
konvencijų kai kuriose valsti
jose prezidentas Fordas dau
giau už Reaganą turi tik 33 
delegatus. Dar neparinkti de-

| legatai Utah ir Connecticut 
valstijose, 172 delegatai neuž
angažuoti. 

YVashingtonas. — Du iŠ tri
jų amerikiečių yra baigę vidu
rinę mokyklą ir vienas iš sep
tynių kolegiją. Palyginus su 
1950 metais, abiejose kategori
jose procentas padvigubėjo. 

Nixoniene pamažu 
sveiksta 

Long Beach. Cal. — Patrici
ja Nbtonienė jau nelaikoma 
kritiškoj padėty, bot tebėra la
bai rimtu ligoniu. Turės pra
eiti du ar trys mėnesiai, iki 
paaiškės, ar ji galės pilnai pa
sveikti. Jos kairioji pusė su-
paralyžuota. Ji pervežta j tą 
ligoninės kambarį, kuriame 
1974 gulėjo ir Richard Nbco-
nas. 

K A CARTERIS PASIRINKS 
VICEPREZIDENTU 

Demokratų konvencija pradėjo darbą 

T~ 

Apie juos spaudf e daug kalbama. Palestiniečių vadas Yassir Arafat ir jo 
draugas Ugandos diktatorius Idi Amin 

New York. — Vakar New f 
Yorke prasidėjo demokratų Į 
partijos konvencija. Parinki-
mas prezidentinio kandidato i 
nėra jokia problema, kai jis i 
jau parinktas rinkėjų. Klausi- j 
mas įdomesnis, kas bus Jimmy j 
Carterio partneriu, ką jis pasi- ( 

rinks kandidatu į viceprezi
dentus. 

Paskutinėmis dienomis Car- '\ 
teris buvo susitikęs su septy- j 
niais ir apklausinėjo. Kurį jų į 
pasiūlys konvencijoje, niekas | 
nežino, šnekėjosi su senatoriais 
— Stevenson, Church, Muskie, 
Glenn, Mondale, Jacksonu ir 
kongresmanu Rodino. Prasidė
jo tiesiog lažybos ir spėlioji-

Pasipiktino amerikiečio 
sušaudymu 

Washingtonas. — Prez. For
das, pasipiktinęs dėl amerikie
čio savanorio kovotojo Angolo
je Daniel Gearhart sušaudymo, 
sakė, jog tai apsunkins ir nutęs 
abiejų kraštų santykių sunor-
malizavimą. 

Amin pagyre 

Tel Aviv. — Laikraštis "Ma-
ariv" pacitavo Idi Amin žo
džius, pasakytus savo draugui 
Izraely pulk. lt. Baruch Bar-
Lev. Ugandos diktatorius pa
sveikino Izraelį už "labai gerai 
suplanuotą" 104 įkaitų išvada
vimą iš Entebbe aerodromo, 
"nežiūrint, kad išvadavimo me
tu žuvo nemaža ir mano paties 
kareivių". Dar Amin pridėjo: 
"Pasakykit premjerui Rabinui, 
kad aš nutraukiau ryšius su 
teroristais. Jų nenoriu matyti. 
Jie man sudaro tik rūpesčių". 

Bostonas. — Bostono uoste 
ant karališkosios jachtos Bri-
tanica karalienė Elzbieta pakėlė 
į lordus John Moreton, Britani
jos ambasadorių. Pakeltas už 
labai gerai suplanuotą karalie
nės vizitą Amerikoj. Toks at
sitikimas daug ką nustebino, ir 
yra pirmas kartas, kai į lordus 
pakėlimas vyko Amerikos teri
torijoj. 

Hong Kong. — šioji britų 
kolonija susilaukė netikėto rū
pesčio, kai pasauliniame grožio 
konkurse Miss Izraeli buvo 
išrinkta pasauline gražuole. 
Tuoj pat reikėjo ją apstatyti 
saugais, kad teroristai nepa
grobtų. 

mai, kuris jų bus parinktas. 
Carteris paskutinėmis die

nomis užimtas visokiais projek
tais ir spaudžiamas pasiūly
mais. Susitiko ir su 75 moterų 
delegacija. Jos norėjo iš jo 
gauti užtikrinimą, kad jei bus 
prezidentu, 1980 metais 50 pro
centų delegatų, konvencijoje tu
rėtų būti moterys. Joms buvo 
mandagiai atsakyta, kad jis 
to negali garantuoti 

Spauda paminėjo, kad Carte
ris yra kaip ir primiršęs kata
likus. Katalikai sudaro 27 
procentus visų Amerikos gyven
tojų, pati didžiausia religinė 
bendruomenė. Toji bendruome
nė turi aiškų nusistatymą dėl 
teisės į gyvenimą kiekvienam, 
gimusiam ir negimusiam. Nors 
Carteris ir sako, kad nėštumo 
nutraukimas yra blogas veiks
mas, bet priešinasi, . kau tai 
būtų įrašyta į Konstituciją. 
Dėl to sekmadienį New Yorke 
prieš jį jau buvo demonstraci
jos. 

DISERTACIJOS 
TURĖS BŪTI TIK 

RUSŲ KALBA 
Bostonas. — David Willis, 

"Christian Science Monitor^ 
kolumnistas, rašydamas (7. 9) 
apie galimą Sovietijos jaunos 
generacijos naują liniją, patvir
tina faktą, kaip atkaktiai bru
kama rusifikacija ne rusiškose 
respublikose. Sako Willis, kad 
Gruzijoj kilo didelis pasiprieši
nimas, prieš potvarkį, kad ir 
Gruzijoj mokslinės disertacijos 
turi būti rašomos rusų kalba. 

Tie, kurie lankėsi ok. Lietu-
! voje ir tie, kurie iš ten apsilan-
į ko pas mus, lygiai tą patį sako: 
nuo šio rudens disertacijos jau 
negalės būti įteiktos lietuvių 
kalba, jos turės būti rusų kal
ba. Lietuviškajam Vilnir.us uni
versitete lietuvis, rašydamas 
disertaciją apie Lietuvą, jos 
istoriją, kalbą arba uteratūrą 
jau negalės rašyti lietuviškai. 

KAIJENPORTU& 

Liepos 13: Henrikas. Marga
rita, Vytenis, Austė. 

Liepos 14: Kamilis, Justa. 
Vidutis. Sunmylė. 

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:25. 
ORAS 

Dalinai saulėta, kiek šilčiau, 
apie 80 laipsnių. 



DRAUGAS, antradienis, 1976 m . liepos mėn. 13 d. 

KfcLiAS l SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJCGrMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS. M. D. 
KELIAS l SVEIKATA, 1661 W e « Garfieid Blvd., O»»eago, IlL 606S6 

SAUGUMUI BUDRUMO DIDINIMAS 
Saugokimės patys nuo ne

laimingų atsitikimų — tada 
k kiti mums padės. 

Gyvenimiškas reikalavimas 
* 

Šiam krašte nelaimingi atsiti
kimai yra trečioji didžioji mirties 
priežastis visiems 65 metų sulau-
Jcnsiems ir vyresniems. Šitokie šio 
krašto piliečiai sudaro dešimtą 
dalį visų šio krašto gyventojų. 
Kiekvienais metais tokie žmonės 
nudaro ketvirtį visų čia mirusių
jų nuo nelaimingų atsitikimų. 
Namai pensininkams nėra pati 
saugiausioji vieta. Per savo ne
apdairumą net pusė visų nelai
mingų atsitikimų namuose bai
giasi mirtimi pensininkams. Dar 
to negana: daugiau trečdalio su-
luošėjimo po nelaimingo atsitiki
mo pensininkams atsitinka na
muose. 

Apsauga nuo nelaimingo 
atsitikimo 

Žmogui ilgėliau gyvenant, ap
sauga nuo nelaimingų atsitikimų 
darosi vis svarbesnė ir svarbes-j 
ne. Tokia apsauga api.Tia du 
svarbiausius dalykus. 1. Reikia i 
būti budriam, besi randa r.: ne
saugioje aplinkoje. 2. Visada pri
siminkime savo neapcairumo 
•Įpročius. Žiūrėk, vienas autobuse 
stovi nesilaikydamas —ir .irs
ta autobusui pajudėjus. Kita s 0t 
muose pamiršta, kad jam ^žeir.a 
tamsuma akyse — jis virsta ne
patogiai ant baldų ir sunkiau su
sižeidžia. Už tai pensinir.ka^ :.uc-
Jatos turi vaikščioti saugiai: na
muose, kieme ar .<ur <:to» būda
mas jis visada turi atidžiai ste
bėti jam pavojingą vieta. Nepa
mirškime, pensininkai, kad jao 
ne spetyniolikmečiai esame. Ta
da griuvome ir atsikėlę toliau bė
gome. Dabar griuvęs dažnas pats 
neatsikeliame- Tai kaulas lūžo, 
tai ranka išsisuko, tai kad ir ne
smarkus griuvimas mums smar
kiai raumenis - sąnarius sužalojo. 

Savo apdairumą didinant, rei
kia nuolat kreipti dėmesys per 
visą dieną į savo negalių page
rinimą. Pagerinti reikia savo re
gėjimą, girdėjimą, drebėjimą, 
svyravimą, smegenims nusilpus 
užsimiršimą... Kartais reikia im
tis pensininkui neįprastų prie
monių: pasiženklinti vaistus, kad 
jų nesumaišytum; įsigyti gaisrui 
gesinti paprastą prietaisą; gerai 
šaldyti maistą, kad neapsivalgy-
tum sugedusiu. 

Kritimas —dažniausias 
susižeidimas 

National Safety Council pra
neša, kas namuose kritimai pen
sininkams pasitaiko daug daž
niau, k8ip visi kiti namuose 
įvyksta nelaimingi atsitikimai. 
Buvo tirta, kada ir kaip dažniau
sia! pensininkai krenta namuose. 
Susekta, kad du trečdaliai mirti
nų susižeidimų krentant pasitai
ko ant lygių grindų, o ne ant 
laiptų bei kitų paaukštinimų. To
liau po to seka pensininkų susi-
žeidimai ant laiptų, ant baldų, 
net išklotų kilimais takų, ant sto
gu, kopėčių bei tiltelių ar kito-
Jcių paaukštinimų. Kitas laisto 
pomidorus ir eina atbulas —ži
noma, taip besielgdamas susižei
džia griuvęs. Atsiminkime: nieka
da ir niekur nesielkime neteisin
gai. Tik tada galėsime sumažin
ti savų nelaimių skaičių. Kopūs
tais virstančias savas galvas visi 
pensininkai keiskime tikrai lie
tuviškomis! Tada galėsime ilgiau 
sveiku ir laimingu gyvenimu 
džiaugtis. Ilgiau palaikydamas sa
vistovų, nuo kito nepriklausanti 
gyvenimą žmogus ima jaustis lai
mingu. 

Pagerinkime aptinką 

Atšventę Amerikos taip bran

gų gimtadienį, imkime save na
gam meskime Šalin netikusius 
gyvenimo kelius. Dabar kiekvie
nas pensininkas nepakankamai 
valgo ir taupo pinigus, pats ne
žinodamas kam. Jo gyvenimui 
užtenka ką jis gauna pensijos, ša
lia jo turimų sutaupų. Bet jis di
dina banke sąskaitą, o plonina 
savo gyvenimo būtinus reikalus. 
Pvz., savo vonioje neįsitaiso ran
kenų ir guminių patiesalų. Tada 
jis ne taip dažnai paslystų. Ran
kenos turi būti labai gerai pri
tvirtintos, kad jos atsilaikytų 
žmogui stipriau jas patraukus. 
Jei vonia a r dušo vieta neturi 
šiurkštaus dugno, reikia prilipint'" 
vandenį nepraleidžiančius patie
salus. Tam reikalui netinka pa
prastas limpamas pleistras. 

•Nustokime taupyti pinigus 
vien pakasynoms, ar su jomis su
sijusiems reikalams. Leiskime sau 
įsitaisyti stiprias šviesas kamba
riuose. Tik įžengus kambarin tu
ri būti parankiai uždegama švie
sa. Pensininko akys būna pasil-
sus.of. D-:-, .-.err.atomumo atsi-
t:n>c- da--' ?Ur.že:^:rr... u*. : 
n>2„ .- :. j; -.žibinęs šviesą, pa
lauk trupu:. — pripratink akis 
ori e šviesos- Tik tada toliau žy-

INŽINIERIŲ PRANĄ STANAITĮ 
PRISIMENANT 

Šių metą kovo 20 d. sukako 
40 metų nuo jo mirties. Jis bu
v o gimęs 1869"m. rugpiūčio 26 
d., Šakių apskr.. Bublių valsč., 
Matarnos kaime, mirė 1936 m. 
kovo 20 d. Kaune. 

Savo fhntmfj buvo išėjęs p»a-
.:.':.- .'.r.o<yklą ir Marijampolės 
/:.-•-: r.* z." a. o Maskvoje baigė auk 
štuosius matematikos-Bzikos ir 
inžinerijos mokslus. Pradžioj jis 
tarnavo Maskvos miesto valdy
boje, o "»ėliau kazanės geležin-

, kelių valdyboje. C - ridirr.^- i:-
: žinieriaus pareiga?. ..i _oralei-_ .: 
Ididjji karą. 

'm 
Sofija Oželienė — viena rimčiausių 

klausytojų Lietu'. - sodybos, CUcago-
ie, t52žrror.:uose. Ji džiaugiasi kiekvie
na kultūr.-t: apraiška 

Nuotrauka M. Nagio 

talpinti aukštose lentynoic. Ge
riau, kad būtų kitas a>rr:uo. pri
laikantis kilnojamus !aip:ui, kai 
reiktu laipioti daiktu- pasi
imant. Geriau naudoti kilnojamus ' « « i p a ! t a n 2 u > pavyko j am 1922 
asmuo, prilaikantis kilnojamus :

 m > sugr^irt: j Lietuvą. 
laiptelius, .-.f- -cece pa lipimui. : Sugrįžęs, jis toofra pradėjo 
Laipteliai turi būti taip pastaty-Į dirbti Lietuvos vai>r bė< tvarky
ti, kad žmogus su viena rankaimo atsakingą darbą. Pradžioj bu 
galėtų laikytis sienos ir niekada vo paskirtas valsrybės kontrolės 

šonus nuo laiptelių nesiekti į susisiekimo -revizijos departamen-

tid.-. po pirmoj. 
ro visi lietuviai s 
nepriklausomą L.: 
Stanaitis buvo iš. r 
tiniems darbams 
bemiją. Ketverių 
dirbti, statant aai 
liūs Rusijos gilumo;e. 

to uireKtorium. Po dvejų metų 
jis perė;'o j susisiekimo ministeri-
,4 ir jo* valdyboje įvairias pa-
reigas ėjo ligi pat mirties. Čia jis 
buvo Teišių-Arnaiių geležinkelio 
pirmininkas, ministerijos inspek-
:or:u3, pientų : : vir.oer.s .<-:•.ių 
vaidybos vicediro-v: :•:-us, • > ' ; - -

daugiau kaip 12 colių. Nesa^g-
yra pasitikėti lentyna atsirėmi-
mui. 

Nesižudykime dėl niek.į 

Pagyvenęs žmogus rizikuoja, 
daugiau dirbdamas ne taip, kaip 
reikia darbus, bet apsileisdamas 
mažmožiuose. Tokiems, p-, z.. rei--siojo geležinkelių direktoriaus pa 
kia priminti, kad ką nors pilie1 

jus tuojau reikia nušluostyti; kad 
nereikia vaikščioti tarp :-a:<:u. 
primėtytų ant grindų; ka j ne
reikia dėvėti išglerusių batu. IsiiJ 
reikia mesti šalin nunešiotų kul
nų batus. Nešant daiktus iš vie
no kambario kitan, reikia vieną 
ranką turėti laisvą ir prisilaikyti 

į turėklų, nors taip tvarkantis pri-
Į seitų dvigubai ilgiau vaikščioti. 

J. MIŠKINIS 

zacijų didelį vaidmenį, jis buvo 
aktyvus ir šioje srityje. Taip pat 
jis Lietuvių verslininkų sąjungos 
steigėjas ir garbės narys, Lietu
vos banko, Kooperacijos banko, 
"Lietuvos Cukrus" akcinės 
bendrovės, Žemės banko, '"Lietū
kio"' ir visos eilės kitų ekonomi
nių organizacijų bei įstaigų val
domųjų ar priežiūros organų na
rys. ' x 

Turėdamas didelį gyvenimo pa
tyrimą, jis jo neslėpė savo as
menyje, bet visados leido juo 
pasinaudoti visiems geros valios 
žmonėms. Jo nuoširdus ir prak
tiškas žodis visur daugiau svė
rė, negu kitų ilgas, iškalbingos 
oracijos, kurių, reikia pasakyti, 
jis labai nemėgo. 

Pažymėtina, kad jis organiza
cijoms daug padėdavo ir mate
rialiais ištekliais. Kelio? organi
zacijos už tai jam buvo davusios 
net mecenato vardą.-Žodžiu, jo 
dcisni ranka ir gera širdis, visiems 
gero trokštanti, buvo visada jau
čiama. 

Jis buvo atviras, nuoširdus, 
kuklus, niekam savo durų neuž
darė. Su kiekvienu, i jį besikrei
piančiu, nuoširdžiai kalbėdavo 
ir tardavosi, kaip lygus su lygiu, 
kiekvieną paguosdamas ir reika
le, kiek nuo jo priklausydavo, 
padėdavo. Jis nesiveržė į pirmą
sias visuomenės vietas. Pats gy-

pa-aulinio ka-
„•uoo i n r : 
:u-.ą, I i . ?r. 
•-r.tiS ori v •:>-
M ori levo gu

lėtus jam teko 
io> sceiežinkv— 

Juzė Marirrienė, Lietuvio sodybos, Chi-
cagoje, pažmonių metu dainuoja se
nas lietuviškas dainasl 

Nuotrauka M. Nagio 

giuok į kambarį. Šviesos jungtu
kas turi būt i arti prie durų. Jei 
arčiausioji šviesa uždegama ant 
kabančio jungtuko, grandinėlė 
turi būti prie įėjimo. Visos lem
putės turi būt i padengtos, nes aki
nanti šviesa trukdo regėjimui. 
Labai gerai būrų turėti naktinę 
šviesą arti grindų, ypač šalia ta
ko vedančio iŠ miegamojo į vo
nios kambarį." 

Gerai apšviesk laiptus 

Vienas gydytojas studijavo kri
timo susižeidimus. Jis susekė, kad 
dažniausiai žmonės parpuola ant 
laiptų, žengdami paskutinį ar 
priešpaskutinį laiptelį, manyda
mi, kad jau pasiekė grindinį. Ši
tos nelaimės išvengimui reikia 
gerai apšviesti laiptus, gerai su-
.tvarkyti turėklus iš abiejų pusių 
ir jais t inkamai naudotis. Turėk
lai turi būti pakankamai nutolę 
nuo sienos ir tiek stori, kad sauja 
juos apimtų. Laiptus galima iš
kloti šiurkščia medžiaga ar tin
kamai užlaikomais kilimais. 
Dar daugiau — reikia pirmą ir 
paskutinį laiptą ar jų kraštą nu
dažyti baltai ar šviesiai — tada 
bus galima geriau matyti naktį, 
kur žengiama. Lauko ir rūsio 
laiptus geriau dažyti primaišius 
smėlio. 

Turėklai gonkose, ant paaukš
tinimo bei kitose vietose turėtų 
būti taip tvirti , kad išlaikytų ke
lis asmenis atsirėmusius į juos. 
Turėklai turi būti dažnai patik
rinami ir geriausiame stovyje už
laikomi. 

Pasidėjimui apintos turi būti 
parankiai įrengtos, t inkamo 
aukščio padarytos, kad nereiktų 
laipioti daiktus pasiimant. T ik 
retai vartojamus daiktus reikia 

Priminimas, kaip saugotis ne
laimingų atsitikimų tinka kiek
vieno amžiaus žmogui. Neseniai 
pensijon išėjusiam ir iki šiol ne
daug laiko namuose pralei
dusiam — vis darbe buvusiam 
lietuviui naudinga bus priminti 
pagrindines apsaugos nuo nelai
mingų atsitikimų priemones. Bu
vęs tvarkingas tūlas pensininkas, 
sirgdamas ar ko netekęs, persi
tempia dvasiniai ir ima staiga ap
sileisti — tampa palankiu ne
laimingiems atsitikimams. Štai 
vienam sušlapo rūsyje šliurės — 
na ir pasakoja kiekvienam stu-
tiktam, kaip jis nuolat apie tas 
šlapias šliures galvojąs, kad jam 
net iki 200 kraujo spaudimas pa
šokęs. O kai gaus toks apoplek
siją (stroką) —vienos kūno pu
sės paralyžių dėl tų šlapių šliu
rių — jis kaitins Dievą, velnią, 
žmoną, visus žmones — tik ne 
savo kopūstinę galvą. Visi atsi
minkime, kad dėl niekų neapsi
moka save žudyti. 

Neapsileiskime mažmožiuose 

Kreipkime dėmesį i mažmo
žius — jie pensininkui gali daug 
nemalonumų suteikti. Duokim. 
tokius peilius — gena-.: : J ^ lai
kyti sienos lentynoje, ) įa taip 
negalima —tada pcil:us reikia 
atskirti nuo ki;u daiktų. Aštrius 
peilius reikia visadf atskirai 

dėjė;as ir pašto valdybos direk
torius. Be to, greta to, dirbo ir 
pedagoginj darbi}, būdamas mo
kytoju Kauno aukl-tesnioje tech
nikos mokykloje. 

IrJ. Pr. Stanaitis buvo patrio
tinių bei ekonominiu orz?.-.'/:-:: '.-
jų veikėjas. Jis aktyvus šauly-, 

į Vilniaus vadavimo darbo prokla-
1 matorius, tautininkų sąjungos žy-
! mus veikėjas. Lietuvos atgimimo 
draugijos steigėjas ir garbės na
rys ir daugelio organizacijų ne
pailstamas darbininkas. Gerai su 
prasdamas ir eKonominių organi-

venimas ir darbai jį pastatė lie
tuvių visuomenės prieky. 

Už nuopelnus Lietuvai inž. P. 
Stanaitis buvo apdovanotas Vy
tauto Didžiojo ordinu III laipsniu, 
Gedimino ordinu III laipsniu ir 
kitais garbės ženklais. 

Jo darbų šūkis visada buvo 
žmoniškumas ir tautiškumas — 
visa žmogų: ir visa tautai. 

Degtirkai . 

Iau*c pasenusius vaistus. Pasenu 
sius vaistus sudegink, 
praskiesk ar išvietėj 
nuleisk. Kiekvieno vaisto pava
dinimas turi būti išskaitomas — 
didelėm raidėm užrašytas.. Daž
nai vartojamus vaistus laikyk 
vaistų spintos parankiausioj vie
toj. Dabar dažnai mūsų namų 
rūsiuose parankiausioje vietoje 
randasi vodka su jos draugais, o 
vaistai —sumesti krūvon, kurio
je net vaikai gali raustis. Taip 
toliau elgtis liaukimės kiekvienas 
bent kiek smegenų savo kiauše 
turįs. 

Vaistus vartok tik taip, kaip 
pataria gydytojas, ne vaistinin
kas ar kuris kitas artimas žmo
gus. Perskaityk pakartotinai, kas 

' parašyta ant - aistų bonkos. Jei 
! vaistininko užrašas nesiderina su 
gydytojo patarimu — skambink 
gydytojui ir išsiaiškink. Kai pili 
skystus vaistus iš bonkos. užrašą 

Degtukus galutinai išrado 18^6 
m. anglas vaistininkas John YVal-
ker. Bandymų buvo ir anksčiau. 
bet Walkerio apie 3 ir.čių ilgio deg
tukai jau buvo panašūs j dabarti
nius. Jie buvo pardavinėjami skar
dinėse. Pr ie kiekvieno degtuko 'bū
davo pritvirtintas švitrinio popie
riaus (sandpaper) — smarkiai t ruk 

vandeny je ! teli, ir užsidega, nors, sako. ne vi-
v a n d e n i u sada- . ; 

Greit jie buvo patobulinti ir a t 
pigo. *» 

Už re tus pašto ženklus filatelis
tai moka dideles sumas. Degtukų 
etiketes palyginti, pigios. Pat i di
džiausia suma kartą buvo sumokė
t a už labai retą etiketę — 34 svarai 
(apie 90 dolerių). Už šimto metų 
seunmo sumokama iki 20 svarų 
(50 dol.), už pirmojo pasaulinio ka
ro laikų — iki 2 svarų (5 dol.). už 

"šių laikų — truputį daugiau negru 
degtukai kainuoja. 
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• Redakcija straipsnius taiso savo^|» 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu g 
nesaugo, juos grąžina tik iš anks-^5 
to susitarus. Redakcija už skelbt-"g 
mų turinį neatsako. Skelbimų kafc--~3 
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• Redakcija dirba kasdien Į 
8:30 — 4:30, šeštadieniais | 
830 — 12:00. 

• Administracija dirba kas-1 
_ dien nuo &30 iki 4:30, šešta-j 
= dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 
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VVINDERS MEDICAL ARTS, 
3213 W. 63rd Street 

Tel. WA 5 - 4787 
PRISTATYMAS NEMORA-MLAI 

Mes pateiefonuosim jūsų gydytoju: 

iiMimiiiMimiiiimimmmiiiiiiHiiiiiim 
plauti nuo kiti Plaunant Į tus, ypač •<oj 

ir džiovinant peilius, r-IV 
da laikyti jų ašmenis nuo 
kitą pusę nukreip*.;-. ft 
nant sudūžta stiklinis u 
lianinis indas, raftk įSan 
leisti vandenį, o po 
šakes. 
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Tinkamai užlaikykim vaistu* 

K::.N' .C",H< p- -.>inin»cas 
kad i , - i , . • Kieicvi 

tur i 
.cistas 
uodas. 

atsiminti, 
gali veikti kaip mirtinas n 
jei su vaistu bus netinkamai ap
sieinama. Pensininkai dažnai 
ima kelių rūšių vaistus. Kartais 
jie patys juos perkasi be gydy
tojo žinios. Tinkamas vaistų var
tojimas ir jų užlaikymas yra ži
notinas kiekvienam iš mūsų. Iš
mintingas žmogus vaistus laiko 
užrakintoj vaistų, spintoj ir meta 

< vieno v 
NemaiŠvv ••. 
viename b:.\. 
vaisto dėž•.;!•--i 
dėžutėie tik •-
raŠas. 

KVADA. •. 
kimp i>mir-.-

;-,c lovos niek? 
rūsiu vaistu. I .:• 
bHo ittk inc dozę. 

"i rusi':; t.̂ Hio.'*'-.: 
jkyje. N<V3N?:>% 
—• laikyk \a i>" : -
<ius. kok« v a ::/-

V - ! ^ - ~ ; ^to«+^~l rn 
nori atttnlkti nuo rūpesčių ir ka? 
dienybės. Tai padaryti padeda 
idomi knyga. 

Skait%*dami Renės Rasos 

MEILĖ TRIKAMPY 

Tet PB 8-3229 
DR. ANNA BALIUNAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALU KAS 
Akušerija ir moterų Uzw 
GinefeologinS Cnirargija 

6449 So. Polaski Road (Crawford 
Medical Building). TcL LU 5-8446 
Priima ligoniua paga'. susitarimą 

lei neatsUKpia, skambinu 374-S0O4. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical C«?nter 
6132 So. Redzie Avenue 

Vai.: pirmad., antrad. ir ketvirtad. 
6 iki 7:3d vai. vakaro. 

Šešta.-!, nuo 1 iki 8 vaL 
Pagui susitarimą 

Ofiso telef. WA 5-2670 
Rezid. teL WAlbrook 5-3048 

TeL Onso H E 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West Tlst Street 
Vai. pirm., ketv. 1 Iki 6 v. popiet 

A.ntrad., penktad. 1-5, treč. Ir seštad. 
tik susitarus. , 
Dr. Ant. Rndoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51 st Street 
TeL — GR 6-2400 

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

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

DR. L DEGKYS 
GYDYTOJA ER CHTRURGB 

SpecialjbS — XmTj Ir 
1 i .- '-n*'- ligoe 

CRAWFORD MEDICAI, BT71XJ)r>"G 
6449 So. Pnlaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

Rezid. teL — GI 8-6873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave. WA 5-2670 
Valandos pagal sa^itarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: Ui 2-0001. 

TeL — BE 3-5893 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe Aidų Ligos 
3907 West 103rd Street 

Valanda pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O R S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad.. antrad., ketvirtad, ir penkt 
nuo IJ iki % vai. Ir nuo S iki 8 vai 
vai . šefttad. nuo 1 Iki 4 vai. 

Of*. pn 7^000 R>z. G v .'VTr:̂  

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

3844 Wpst S3rd «troet 

Valandos pagra' *\:?:'a.r TV.Ą 

įstaigos ir boto teL 662-1381 

DR. FERD. VYT, KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 S. 48tii Oeart, Ckero-
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus treč ir Sėst 

TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

TeL RElianee 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
VaL: pirmad.. antrad., ketvirtad. ' ir 
penktad. r.uo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vaL vak. šeštad. pagal susitarimą. 

o trečiadieniais uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 
KCDIETV FR VATKŲ LIGOS' 

SPECIALI ST* 
MEDICAL BtTLDrNG - , : 

7156 South vvestern Avenae. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai: 'ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Ofiso teL RE 7-11B8: rezid. 2.t*-2til9 

Ofiso HE 4-1818; Rezid. PR t-MOl 

DR. j . MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71 st Street 

(71-os Ir Campbell Ave. kam pas 1 
Vai.: pirmad.. antrad, ketvirtįsį..' Ir 
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'.ei A: 

he~o:<3'.\-z:. žirniu. 
kime netikusių įpročiu 
kimės vaisiais, daržovėmis ir 
baltymais: tada ilgėliau savai 
smegenis mums tarnaujančias 
mės. 
pasilaikysime ir tuomi džiaugsi-

i • ne tik užmiršit nuobodžią aplin
ką, bet nejučiomis persikelsit j ro-

, . , mano veikėjų audringą, jausmin-Atsisaicy~j .< ... . «.- j . 
\i ; „ 24. pilną džiaugsmu ir budėsiu 

gyvenimą, kuris, kaip nuotykin
gas filmas, pagaus jus nuo pir
mo puslapio ir laikys jtamoje iki 
paskutinio. 

Knygos kainą tik 3 d a Gauna-
PASISK.\ITYTL 

Juae 1976. 
Geriatrics, Į ma Drauge. 

I 

m. K. A. JUCAS 
DERMATOLOGIJA -

CHIRURGIJA 
1002 No. We*.tem A vena* 
5214 No. West«»rn Av#>nue 
Tel. atsajeomas 12 valandų 

489^441 — 561-lf?n5 

Apsimoka ikelbtla dien DRAUGE 
aaa JJa plačiaualAl tkaitomu lie 
tnvtq dtearaJtla Gi skeibiran kai 
aoa vlatema prlelzt&mos 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviikai) 

W18 W. 71st 8t. — TeL 7874140 
Tikrina akim. Pritaiko aknmhm Ir 

"Conta<-t lenses** 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tr%£. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PCSLCS LR 

PROSTATO CHIRURGIJA -
2656 W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv, n'Jo 5-7 vakare 

OHso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofi.oo Wlef. RE 5-4419. 

Rpzldrnciloe telef. GR 4-0617 
VaL: nlrmad.. antrad., ketvirtad. Ir 

penktad. nuo 1 iki 8 vai popiet. 

Ofi»o teL n f 4-2123. aamq GI 8-61M 

DR. V. TUMASONIS. 
C H I R U R G A S ^ 

2454 W98t 7l«t Srreet 
VaL: pirm., antrad.. k«*v. ir penktad. 

2-5 ir 8-7 — LS asksto nusltama. 

TeL oft» PR 6-6446 
DR. F. C. VVINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
31 (17 West Tlst Street 

Valandos: l-« vai. popiet. 
Treč. ir Aestad. p»«ai susitarime; 

OTiao teL 586-3166; vnmų 

DR. PETRAS JUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

62S4 S. Narragaosett Ava, 
Vai. pirm., tntr.', ketv. Ir penkt V j 

fieatadieniais pafal roaitarimą 

• ZJL 



Importas ir eksportas arba 

PREKYBA SU SKURDŽIAIS 
Savo laiku amerikietis žurna- minti registeriai skaičiuoja pini-

listas Taylor paskelbė, ką Ame- gus. Tačiau Amerika iš Ru-
rika turėtų sugriauti, jeigu ji no- sijos tenusipirko tik už šeštada-
rėtų susilyginti su Sov. Rusija, lį tos sumos palyginus su tai, ką 
Jis išskaičiavo daugybę pramo- Maskva pirko Amerikoje. 
nės šakų, kurių Amerika turėtų 
sugriauti bent trečdalį, o kartais 
ir daugiau, kad prilygtų Sov." Rusi
jai, niekad neišbrendančiai iš 
ekonominių sunkumų ir nesu
gebančiai išspręsti buitinių rei
kalų. Gali kai kas teigti, kad nė
ra taip blogai, bet skaičiai rodo 
daugiau, negu turistam suruoš
tos vaišės. 

Prezidentinės nominacijos sie
kiąs Reagan taip pat pažymėjo, 
kad, norint pasiekti tokio lygio, 
kaip Lenino šalis, Amerika turi 
sunaikinti 70 proc. namų ir 90% 
automašinų, nekalbant jau apie 
daugelį kitų reikmenų, įskaitant 
ir maistą. Per pusšimtį metų ko
munizmas paseno daugiau ne
gu per tą laiką galėtų pasenti, 
nes vadovaujasi atsilikusiu 
Markso ir Lenino mokslu. 

Daugiausia, ką Maskva eks
portuoja, yra įvairios žaliavos. 
Amerikiečiai Sov. Rusijoje ne ką 
tegali pirkti. Jie pirko alyvos, 
platinos, chromo ir nikelio. Sa
lia to, Amerika pirko daug ne
reikalingų dalykų. Pavyzdžiui, 
Amerika iš Sov. Rusijos impor
tavo už 42,000 dol. baleto bate
lių, pirko kai kurių foto aparatų. 
o ūkininkai sako pirksią 22 ara
biškus arklius. Daug amerikie
čiai išleido pirkdami rusiškus 
deimantus iš viso už 15 mil. dol. 
Žinoma, Sovietai Amerikai par
davė ir nemaža kaviaro, — už 
387,471 dol., taip pat amerikie
čiai Sov. Rusijoj pirko už 700,-
000 dol. įvairių kailių. Tačiau 
tiems kailiams apdirbti rusai A-
merikoje turėjo pirkti 45 maši
nas. Žinoma, amerikiečiai išve
žė šalia žuvies ir rusiškosios 
vodkos. 

Jeigu j čia įvežtos rusiškos 
vodkos gali kas nori įsigyti, tai j 
Rusiją įvežtos Pepsi Colos ma
žai rasi, nes ji importuojama la-

mažais kiekiais ir patenka 
• > ^ < l " tik didiesiems Rusijos ponams. 

Iš Amerikos įvežti lūpų pieštu
kai, kosmetika, cigaretės dingsta, 
kol pasiekia vartotoją. Savu lai
ku lietuvis rašytojas Myk. Sluc-
kis pasityčiojo pavergtos Lietu
vos spaudoje, kad jam Amerikoje 
dovanojo dešimtcentinius pieš
tukus, bet toks pasiktinimas yra 
kom. partijos įžeidimas, nes to
kių pieštukų (bollpoint) Maskva 
Amerikoje pirko už 1,143 dol. 
Priedo dar pirko "buržuazinio 
išmislo", t.v. kramtomos gumos, 
už 70,978 dol. 

JAUNO ŽMOGAUS ŽVILGSNIS Į 
LIETUVIŠKO DARBO PRASMĘ 

Pasikalbėjimas su stud. Linu Kojelių 

Californijos universiteto viso to įvykio reikšmė? Į Lietuvių Studentų sąjungą ir jos 
(UCLA) studentas Linas Kojelis — Šalia kitų atsižymėjusių j vardu suorganizavau rašytojo 

Algirdo Landsbergio ir dr. Luci-
jos Baškauskaitės viešas pa kaitas 
bei Simo Kudirkos pranešimą. 
Tačiau sąjungos veikla neišsi
vystė, nes antros ir trečios kartos, 

šį pavasarį sėkmingai baigė isto- žmonių mūsų universiteto alum-
rijos ir ekonomijos studijas ir to- nų sąjunga kasmet parenka ir ke-
limesniam mokslui buvo priim- turis graduantus ir jiems įteikia 
tas į Princeton universitetą. Iš "outstanding senior" atžymėji-
kelių tūkstančių baigusiųjų Linas. mą. Gauti tą žymenį reikia būti 
buvo išrinktas vienas iš keturių' geru studentu ir kuo nors pasi-
ir apdovanotas "outstanding se-į žymėti universiteto ir Amerikos 
nior" žymeniu. Apie tą atžymė-J visuomenės gyvenime. UCLA 

Sov. Rusija turtinga šalis, bet 
dėl buko valdymo, dėl laisvės 
varžymų, begalinių planavimų ji 
daug mažiau tegali pasiekti ne
gu kapitalistinis kraštas. Ta i ro
do, kad komunizmas yra pasenęs. 
Jo atsilikimas jau pastebėtas ir t*1-
komunistų partijų suvažiavi 
mo metu, kur priimta 
kad kiekvienas kraštas turi tvar
kytis kaip jam geriausia. Mask
vą norėdama išsigelbėti* iš -nuo
latinių trūkumų priversta pirkti 
pas kapitalistus, bet bloga, kad 
tiem. kapitalistam neturi ko par
duoti. O norint pirkti, reikia tu--
rėti pinigų. Tų' pinigų ieško vi
sur, uždeda didžiausius mokes
čius už dovaninius siuntinius, 
ima iš turistų įvažiavimo ir išva
žiavimo mokesčius gaudo pa'.i-
kimuSi steigia dolerines krautu
ves, taip paniekindamos rublį, 
bet r i s t iek tų dolerių t rūksta , * 
nes nėra ko eksportuoti. Amerikos prekyba su komu-

Amerikos žemės specialistai nizmo nuskurdinta šalimi yra 
teigia, kad Sovietų Rusijos 1976 gana nelengva. Skurdžiai neturi 
m. grūdų derlius tebusiąs tik ką parduoti, neturi už ką pirkti, 
190 mil. metrinių tonų. Sovietų o pirkti nori. Dar 1972 m. Ame-
Rusija, jeigu nenorės riaušių, rika į Rusiją eksportavo tik už 
kaip Lenkijoj, ji privalės pirkti 200 mil. dol. 1973 m. jau už 611 
užsienyje grūdų, jai vėl reikės do- mil. dol., praėjusiais metais jau 
terių. Bet reikia ne tik duonos, beveik priartėjo prie 2 bil. dol. 
reikia, kaip komunistai sako, ir ribos. Kada prez. Nixonas 1972 
technikos. Ir tos technikos Sov. m. lankėsi Maskvoje, jis prana-
Rusiįa iš užsienio nemaža gau- šarvo, kad prekyba su Sov. Rusija 
na. 

jimą rašė amerikiečių laikraščiai, 
kaip "'Los Angeles Times", "San
ta Monica Evenmg Outlook", 
"Daily Bruin" ir kiti. Visos Ame-

yra nepaprastai didelis universi
tetas (daugiau kaip 30,000 stu
dentų). Šiais metais bakalaurus 
gavo apie 7.500 studentų. Pasi-

rikos universitetų politinių kar-j rinkimas didelis ir sunkus 
tūnistų varžybose, suorganizuoto-! \ | a n e nepaprastai pradžiu-
se Sigma Delta Chi korporaci
jos, Linas laimėjo trečią vietą, 
o taip pat nuoširdžiai reiškėsi ir 
lietuviškoje veikloje. Baigimo 
proga universiteto biblioteka bu
vo suruošusi Lino karikatūrų pa
rodą. 

Čia duodami Lino atsakymai 
į klausimus, kuriuos jam patei
kė buvusi jo mokytoja lituanis
tinėje mokykloje, ne vien Lino 
laimėjimais pasidžiaugti, bet ir 
kitų — jaunimo ir tėvų — dė
mesiui atkreipti į kiekvieno mū
sų galimybes savo mokslo bei 
darbų orientavimui lietuvių tau
tos reikalų linkme. 

— Kokia nuotaika priimi uni
versiteto baigimo diplomą? 

— Nesakyčiau, kad esu išsi
gandęs, tačiau žinau, kad prieš 
mane išsitiesęs ilgas, nežinomas 
kelias. Teks konkretizuoti savo 
gyvenimo planus. 

— Esi atžymėtas baigiamojoje 
klasėje. Kas tas zvmuo ir kokia 

didesnį susidomėjimą m a n o pa
roda. 

Apskritai, studentija ir profe 
sūra mano karikatūras teigiama 
vertino. Laimėjau trečią vietą 
Amerikos universitetų Sigrr. 
Delta Chi žurnalistų korporaci
jos pravestame politinių karika
tūrų konkurse. 

— Kaip suskubdavai į lietu
višką veiklą, universiteto dar
bams spaudžiant? 

— Laiko trūkumas — tai ;ik 
pasiteisinimas tų, kurie lietu, iš-
koje veikloje nenori dalyvauti. 
Aš nesu sutikęs nė vieno studen
to, kurio visas laikas būtų užim-

o taip pat ir naujųjų ateivių vai- t a s studijomis. 
ku pradinis entuziazmas greitai ~ Kuriems lietuviškoms or-
išvėso. • ganizacijoms prikausai? Kodėl. 

—- Svarb;au;ia, naudingiausia 
ir man daugiausia įtakos pada-

* •>•• i - ' 

Kaip lietuvis reiškiausi ir savo 
mokslo darbuose. Esu parašęs ke
lis lietuviškomis temomis darbus. 
Viename politinių mokslų kurse 

Mane nepaprastai 
gino ne tik pats atžymėjimas, 
bet ir faktas, kad didele dalimi 
tas atžymėjimas paskirtas už ma
no darbelius lietuviškame gyve
nime. 

— Ar universitete pasireikšda-
vai kaip lietuvis? jei taip, tai ko
kiomis formomis? 

— Profesoriams ir studentams 
visada prisistatydavau kaip lie
tuvis. Jei kas apie Lietuvą nieko 
nežinodavo, išsitraukdavau 
BATUNo kalendorėlį su Lietu
vos žemėlapiu ir paaiškindavau 
apie Lietuvą ir Baltijos kraštus. 
Karta* nuo karto studentų laik
raštyje atspausdindavau karika
tūras lietuviškomis temomis ar 
paorganizuodavau straipsnių. 

Universitete buvau įsteigęs 

riusia organizacija laikau ateiti
ninkus. Per ją pribrendau visuo-j 
meniškam gvvenimui ir iš jos parašiau apie dabartinę lietuviu re- . . , •• TX- ai - . i i . . , _ . . . . , , .. sisavinau knkščioniSKą - intelek

t i n e Milwaukee Journal" kaip matome, ligi tol dar tolimas 
dienraštis liepos € d. laidoje ra- kelias. Ir žinoma. Sovietų Rusija 
šo, kad praėjusiais metais Sov. norėtų pirkti, jeigu turėtų už ką. 
Rusija iš Amerikos pirko už 1 Prekyba remia komunistus. Gal 
1 biL .832 mil. dol. įvairių pre- tai nebūtų bloga, kai ir komu-
kių. Teigiama, kad, jei sutiksi so- nizmo pavergtieji yra žmonės. 
vietinį policininką kur nors ke- bet bloga, kad komunistai viską 
ryįe, žiūrėk jis turįs jau Amen- naudoja komunizmui plėsti, ki-
koj gamintą radarinį pistoletą, tiems kraštams pavergti. 
Nueini į futbolo rungtynes, žiū- Vakariečiai, įskaitant ir japo-
rėk, aikštė išklota amerikietiška nus, kurie šiuo metu parduoda 
dirbtine žole, nueisi į automati- rusams be cilinderinius motorus, 
nę skalbyklą, rasi, kad mašinos aklai prekiauja nieko už lengva-
gammtos Amerikoje. Salia įvairių tas neiškovodami pavergtie-
trezavimo mašinų, traktorių ir šiems. Nors komunistinei Rusi-
kompiuterių, Sovietai pirko ir jai ir nėra pritaikytos len gvatos, 
pianinų, rašomųjų mašinėlių ir kaip kitiems kraštams, bet neži-
fceniso rakečių. Ir pasak dienraš- nia kas bus ateityje. Jei prekyba 
čio, Amerikoj gamintos sąvar- bus palengvinta, reikia, kad būtų 
želės laiko sovietinius dokumen- palengvintas ir Sov. Rusijos ir jos 
tus, Amerikoj gaminti automa- pavergtų žmonių gyvenimas, 
tai pilsto gėrimus, Amerikoj ga- AB. 

prieš pusantrų metų, kai rudenį rven 
kinyje nuskendo du vaikai. Ir tuome-
kalbėta apie žmonių gyvybės apsau
gos sustiprinimą... 

Matyt, ūkyje taip ir nebuvo pasirū
pinta pašalinti spragas. Štai prie to pa 
ties Dapu ežero nesimato jokios val
ties, vietos skęs'ančiųjų gelbėjimo or 
ganizacija neturi nė vieno gelbėjimo 
rato. 

Pernai Trakų rajono vandenyse nu
skendo 29 žmonės, iš jų — ap^e 10 
vaikų. Aukų tarpe — daugiausia vy
rų. Priežastis: eina maudytis arba 
ilsėtis prie ežero išgėrę. 

Trakiečiai gerai prisimena, kaip 
pernai vasara į GaJvės ežerą su auto
busu įvažiavo Trakų turistinės bazės 

greit pasieks 10 mil. dol. ribą, bet, vairuotojas R. Selickas. Jriedėjo, žino
ma, ne sėdėdamas už vairo, o po vai
šių, nerūpestingai pastatęs autobusą 
ir pats užmigęs jo kitame gale. 
Prasidėjo vasara. Vėl šimtai žmo
nių pėsti ir važiuoti patrauks prie 
mūsų ežerų ir upių. Jų poilsiu, jų gy
vybės apsauga vandenyse rūpinsis ži
nybiniai ir visuomeniniai gelbėtojų 
postai, gausus skęstančiųjų gelbėji
mo draugijos pirminių organizacijų 
narių būrys. Tačiau, kaip sako patar
lė, gerai saugoti tą. kuris pats sau
gosi". 

zistenciją, baigiamojoje klasėje 
šiais metais "honors thesis" di- i 
desnės apimties darbe Lietuvos 
istorijos fone lyginau senųjų imi
grantų įsikūrimą Califomijoje su 
politinių pabėgėlių įsikūrimu. 
Darbas buvo gerai įvertintas. Ga
vau pasiūlymą tame pačiame 
universitete gilinti istorijos studi
jas. 

— Buvai priimtas į kelis u n 
versitetus tolimesnėm studijom. 
Duodamas prašymus, ar nutylė
jai savo lietuvišką veiklą? 

— Priešingai, prie kiekvieno 
prašymo pridėdavau rašinį, pa
pasakodamas apie savo lietuviš
kus darbelius. Aš manau, kad 
man tai nemaža padėjo. 

— Be tiesioginių studijų, ži
nau, domėjaisi meno sritimi; Ko
kių pasiekei laimėjimų šioje sri-
tyje? 

— Nesu menininkas, o tik sa-

Žymuo, kurį Californijos universi-
tualinį šio pasaulio supratimą. • teto alumnų draugija paskyrė stud. 
Didžiąja dalimi per ją atradau į Linui Kojeliui, 
savo vietą šiame Dievo pasauly
je ir suradau atsakymus į tokius 
praktiškus klausimus, kaip lietu
viškumo ryšį su mano krikščioniš
ku ir intelektualiniu brendimu. 
Ateitininkai — m a n artimiausia 
organizacija ne tik kaip lietuviui, 
bet ir kaip žmogui. 

Prisidėjau ir prie Lietuvių 
Bendruomenės darbų. M a n at
rodo, kad pagrindinis lietuvių 
išeivijos susiorganizavimas turė
tų vykti Lietuvių Bendruomenės 
rėmuose. Ji turėtų vadovauti ne 
tik kultūros, Švietimo ir sociali
nės veiklos darbams, bet taip pat 
drąsiai reikštis Lietuvos laisvini-

rie gyvena lietuviškais rūpesčiais. 
Tie rūpesčiai mane kaip lietuvį 
vis labiau įpareigojo. Dabar į ry
tais vykstu ne vien į ateitininkų, 
bet ir į studentų, jaunimo sąjun
gos, LB, LFB, LK susivienijimo 
suvažiavimus, konferencijas, po
sėdžius. Mano veikimo ratas pra
platėjo. 

— Ar kada nors teko nusivilti 
lietuviais? 

— Norint nusivilti, lengvai 
galima ir amerikiečiais, ir lietu
viais, ir pačiu savimi. Tikras nu
sivylimas — tai tikra garantija į 
nepasisekimą. Tik man atrodo, 
kad "nusivvHmo" argumentu 

. , . . . daugelis nori pateisinti savo ne-
Prulausau JAV Lietuvių Jau- n o r ą ^ ^ p r i g ! i e : u v i § k u d a r . 

n.mo sąjungai Tur ime planų b u ]Q. k l a u 5 : u m ė t e , koks įvykis 
jaunimo veikt, išjudinti. K i e . ' ] j k o n M n a l o n i a u s i ą p r i<imini-
pnsulejau prie Rezoliucijoms | n i m ą m a n o l i e t u v i ^ u o s e darbi-
remti komiteto veiklas ir nema-

vamokslis šaržų piešėjas. Techni
ka paprasta — dirbu rašalu. Pa
sisekimas daugiausia prikausėjža jam talkinau, praėjusią vasa-
nuo šaržų aktualumo, sarkazmo' rą dirbdamas VVashingtone kon-
ir politinių juokų. ! gresmano Alphonzo Bell įstaigo-

Šaržus pradėjau piršti prieš ket- j li
verius metus. Technika buvo neiš- i Priklausau Lieruvių Fronto 

balinta, studentų dienraštis! bičiuliams. Per juos įgijau daug, ,,' 

liuose, tai atsakyčiau, kad praė
jusių metų LB Santa Monicos a-
pylinV.ė" susirinkimas. Studentas 
Arvydas Gricius, valdybos pirmi
n i n k a i ir aš labai gražiai kartu 
dirbome su vyresn:ai.šiais apy-

"'Daily Bruin" labai liberalus, o 
aš reikšdavau ne tik konservaty
vesnes idėjas, bet ir ateitininkiš-
ką pasaulėžiūrą. Pradžioje mano 
karikatūros retokai į laikraštį pa
tekdavo. Bet nuo trečių metų re
akcija tiesiog maldavo, kad ka- rf **» organizacijai priklausyti 

Stud. Linas Ko-"lis, pri mdamas 
1976 m. birželio 19 d. UCLA atžymėji-
mą "For Outstanding Achieveroent", 
kalba akadenvnej publikai. 

rikatūrų daugiau duočiau. Buvau 
įtrauktas į redakcijos kolektyvą 
ir buvau šiek tiek atlyginamas. 
Savo reiškiamomis idėjomis erzi
nau UCLA komunistines grupe
les. Ruošė prieš mane demonstra
cijas, reikalavo pašalinti iš re
dakcijos kolektyvo. Bet nieko ne
laimėjo. Šiais metais Progressive 
Labor Party visame universitete 
platino lapelius, puolė universi
tetą už mano parodą, už atžy-
mėjimo paskyrimą, lygino mane 
su Goebelsu, kaltino fašizmu, ra
sizmu, seksizmu, antikomuniz-

praktiŠko darbo patirties. Šiais 
metais jų stovykloje Dainavoje 
pravestu vieną simpoziumą. LFB 
turi labai garbingą praeitį, jai 
priklauso šviesiausi lietuviai vei
kėjai. Didžiuojuosi, galėdamas ir 

/<eje. o tame susirm.<ime bu 

Priklausau Lietuvių Katalikų 
susivienijimui. Gaila, kad nedi
delis skaičius naujųjų ateivių vai
kų ton puikion organizaciįon yra 
įrašyti. 

— Kas padėjo padaryti taip 
ryškia pažangą lietuviškoj komu
nikacijoj ir veikloj? 

— Mano tėveliai buvo ir tebė
ra veiklūs lietuviškos bendruome
nės nariai. Skaito daug laikraš
čių, turi didelę lietuviškų knygų 
biblioteką. Ta įtaka anksti palie
tė ir mane. Ateitininkų stovyk
lose ir kursuose Dainavoje įsi-

mu. Tačiau jų puolimai sukėlė 1 gijau daug nuoširdžių draugų, ku-

j vome formaliai užpulti gerai or
ganizuoto būrelio destru:<yvių 
žmonių, kurie Bendruomenės dar
buose niekad nedalyvavo. 

— .Esi Išrinktas į JAV LB ta
rybą, kokia reikšmė asmeniškai 
ir ką žadi naujo Bendruomenei? 

— Gerai organizuota Lietu
vių Bendruomenė būtų nepap
rastai didelė lietuviška jėga. Ir 
dabar ji atlieka pačius svarbiuo
sius lietuviškus uždavinius. Jau
čiuosi pagerbtas, kad Vakarų a-
pygarda mane. dar tokį jauną, iš
rinko į tarybą. 

Esu įgijęs politinio darbo pa
tirties Rezoliucijoms remti komi
tete, respublikonų partijoje ir y 
pač kongresmano Alphonzo Bell 
įstaigoje. Patyriau, kas praktiškai 
vyksta mūsų atstovų Washingto-

(Nukelta j 4 p u s i ) 

Spaudoje ir gyvenime 

AUŠRA IŠEINA ! GYVENIMĄ 
Dviejų draugių laiškai 

Romanas iš oknpaoto*. FJptnvos 

M A R I 4 \ VTNYEBYTfc 

O aš *au pa-sakysi^ — -^kišk nosies, kur tavęs r.er-a 

11 
Virginija miela. 

NELAIMINGI ATSITIKIMAI 
PAVERGTOJ LIETUVOJ 

seniai gavau Tavo laišką, bet tik šiandien galiu prisėsti 
r a šy t i 

Rodos, praeitą kartą baigiau, kaip grįžau ia ligo
ninės. Rytą eidama j mokyklą, pamačiau šoninėj ga t 
velėj Aldutę su tėvu. Aldutė ėjo pirma, apsivilkusi 

Ji vėl. 
— Tuoj viskas bus aišku, — perėjo jis į papras-

*.'-sr,; rr.-.a. — Tik rn<^. kaip sakant, pavėlavom apsi-
forminti; — pliaukštelėjo j is man per petį. — Viskas 
bus e^rai! 

J i s vėl pasidarė orus. grįžo prie stalo, pakėlė kaž-
kokj iapa — lapą iš jo perėmė auklėtoja, ir Žiurkevičius 
buvo beeinąs. 

— O ka ip su rekomendacijom? — sulaikė jį auk
lėtoja. 

— Bus t v a r k o j ! — šūktelėjo išeidamas. 
— Užpildyk, Aušra, Greitai, tuojau. — pasa-

pareikšti, kė man auklėtoja, pat iesdama ant stalo anketą. Seniai 
visi žino, pasiaukojamą dar-į tą reikalą turė jome sutvarkyt i . Bet mes kažkodėl ap-

M?r rašrkn ašaros, rodos, rr^rk^ kas j gralva. Pali-
k';^ A'd'i'v. a.t 2Tf';ta; r " ' " a j 7irrn-.—,. 

Iš viso ta diena buvo kažkoks košmaras. savo'iP-
>=? <s>~- -*?. .M'<k;--;:^; t u.'-j Tr.p.y.f. apspito —.^k:-
r.ia:. Klausir.f ;o. ;r 'rė. stebėjos;, kažkaip garsia;, iš-
p-;.?*>.:. y.\:: a*r-<<\ kad j>'- k^:p :r Srauja >..>:•- ~ a - -
2a-'-"^--•-ka •t-'-tT-'*'?' \t -r?.~"< R:;<• ;a-: k^d - f, :į I r- r^».J 
Aldutė, norėjosi pabėgti i r pasisttpti MO Hsq 

P;"-™-.--; p - '~ - . ' . k a b u v o a<;k ' ' '*r»:rv^ 

-- N ; i > y o - f Aušra 
klasės ir savo ••-•ird n U 
padėką už tą g -a r : . kais 

tar«- auK.<-'*.o -sos 

Maža žinių duoda sovietinė spauda 
apie nelaimingus atsinkimus. tačiau 
kartais vieną ar kitą atvejį paskelbia. 
"Tiesoj" birželio 4 d. numeryje 
straipsnyje "Neatsargumas baudžia". 
rąžoma: 

"Vieną se?užės rytą PovHas Igna
tavičius kaip paprastai atėjo i darbą. 
Apžiūrėjo savo traktorių, pakeitė te
palą. 

— Reflcės tau, Povilai. i5 garažo 

Apie ši liūdną atsitikimą teko kalbė
tis su rajono žemės ūkio valdybos 
technikos saugumo inžinieriumi B. 
Kofcovu: 

— Pėdsakai rodo. kad P. Ignatavi
čius, statydamas nuokalnėje trakto
rių, pažeidė technikos saugumo tai
sykles. Kad traktorius neriedėtų i 
ežerą, po vikšrais pakišo akmenis, bet 
tie greitai jsmigo ęj minkštą žemę. 
Kai traktorius pradėjo riedėti j ežerą. 

savo nudrįžusj treningą, nors tą dieną ir stipriai šalo.! kykla gali šiandien tavimi. Aušra, didžiuotis. 

bą, gelbstint kito žmogaus gyvybę. Man, kaip \ sileidome. Čia jau mano kaltė. Kada baigei šešioliktus? 
klasės vadovei, dėl viso to labai džiugu. I r visa mo-

Atsilikęs nuo jos per porą žingsnių, netvirtai siūbavo 
tėvas. Jis vilkėjo tuo pačiu švarku, su kuriuo tąkart 
gulėjo ant sniego. Rankoje nešėsi suglamžytą orezen-j Paabaigna p 
tinę tašę. Jų gau-.'V- badėsi , įeidama j maną.ia- ir rr>-s -ankės ir nusivdė 
toj vietoj susidūrėm. Aš pasakiau jiems labą rytą ir į dėjo 2iurkeviči;^ 
drausriškai -.i;sišvr.soia';. Aldutė trumpai atsakė \\ apšviestas js"už
mano pasveikinimą, o jos tėvas nei akies nepakreipė j ! dūlių. KtrocH i k r 
mane — nesujudėjo nei vienas jo veido raumenėlis. buvo apsiterr.r-« 

Nežinojau, ką atsakyt i ir ka ip aiškintis. Man bu 
vo koktu ir nemalonu. 

rva \i< 

— Gegužės dvidešimtą. 
— Mata i ! Sėsk ir rašyk, — pasakė ji, suėmusi ma

ne už pečių ir sodindama ant kėdės. Viskas tvarkoj. 
Na vardą, pavardę . Cia, — pabraukė ji pirštu. 

Ir aš parašiau vardą, pavardę. "Bet juk čia kom
jaunimo anketa . — galvojau rašydama. — J komjau-

ė kažkokią bjią. Jo veidas, nimą stoti a š negalėsiu..." 
-z? krintačių saulės spin- Toliau tėvo vardą rašyk. 
gdtfS. O jis kaip paprastai ; Paraš iau tėvo vardą ir, sekdama auklėtojos pirštu. 

luklėtoja paėmė mane už pa-
iąjj kampelį. Ten už stalo sė-

tomba-mą ištraukti. — paliepė "Raudo Į P. Ignatavičius, matyt, šoko j kabiną, 
nešios žvaigždės" kolūkio inžinierius norėdamas įį sustabdyti... 

Kolūkio kontoroje skaičiau tragiško mechanikas č. Loiba. 
Bet P. Ignatavčius su traktorium 

išvažiavo keliuku prie ežero. 
atsitikimo aplinkybių tyrimo aktą. Ten 
rašoma, kad dėl savo mirties kaltas 

Kaip toliau viskas čia jvyko. nie-; pats traktorininkas, jvykis apsvarsty
tas nrpn<rtf*bėjo. Tik išgirdę šauksmą. ' tas kolektye. Nutaria *'rniprirfi a;?-
koiiikiečiai pamatė ežere plaukiantį kmamąjj darbą, uždaryti kelią ties 
Smogų. Kol atskubėjo į pagalbą. P. , paežere, imtis kitų profilaktinių prie-
Ignatavifių pasiglemžė šaltas pavasa-į morių. . . . . . . . . . 
x*o vazdua. Sanasuot sHariafise £& būti: l lar&rascuig paras ys. didvyriu apšauks., — naloėjo. 

s stilegiakomis kelnėmis ir jos diktuojama, atsakiau į visus anketos klausimus. 
Mudvi su Aldute susigretinom ir ėjom priešaky, o j is plačia palaida bliuze. Mums įėjus, jis išdidžiu' rankos "Parašyt i parašiau, bet į komjaunimą aš nestosiu, — 
pilkas, negyvas, panašus j sudžiūvusią vinkšna, kėb- mostu atvertė dar vieną lapą. oriai pakilo ir priėjo raminau save. — Tuo pat turiu pasakyti..." 
lino mums iš paskos ir tylėjo. Tylėdami priėjom t u i - p r i e manęs. _ ^ ^ ^ y k ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Paraš iau sausio penkioliktą. 
Šiandien komjaunimo susirinkimas t ave apifor-

; min«. Ir k i tus ta ip pat. Atvažiuos rajono komiteto 
sekretorius, nereikės jums nė į rajoną važiuoti. 

— Bet auklėtoja, a š negalėsiu. 

gaus gatvelę. — Pašilių vidurinės mokyklos Lenino komjauni-
— Sudiev, tėveli. — grįžtelėjo Aldutė. Atsisukau *no vardu sveikinu jus už tą žygį. 

ir aš. Srauga sustojo. Sustojo, žengtelėjo viena koja 
pirmyn, ta r tum norėdamas tvirčiau įsiremti į žemę. 

— Tai ką! — tarė , peržvelgdamas mane. — Me
dalį užkabins, tur būt. tau. kad girtuoklį išgelbėjai? 

— Visai čia nėra už ką sveikinti, — nutraukiau 
jį. — Ko jūs Čia visi prikibot. 

— Lenino komjaunimas skaito sau u i garbę turė
ti j u s savo nariu, kaip ir jūsų tėva i 

— Apie ka, tu kalbi? Nesuprastu: — sutraukiu (Bus daogiau) 
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JAUNO ŽMOGAUS ŽVILGSNIS 
viskų rūpesčių. Antra, man atro
do nenatūralu, kad daugumas 
jaunimo siekia profesijų griežtuo 
s:uose moksluose. Aš pažisių 
daug savo kartos jaunimo, bet 
galėčiau išvardyti tik vieną kitą, 
kuris domisi istorija, ir vos kelis, 
kurie domisi politinais mokslais. 
Toks vienšališkumas nesveikas 
lietuvių bendruomenei. Šiuo me
tu padėtis, man atrodo, gerėja. 

Vyresniesiems linkiu negriauti 
vieni kitų darbo, o džiaugtis kiek
vieno lietuvio ir kiekvienos gru
pės laimėjimais. T a i p pat linkhi 
ir toliau remti jaunimo organi
zacijas, nors kartais akivaizdūs 
rezultatai tuoj pat ir nematomi. 
Bet tas rėmimas neša ir neš sa
v o vaisius. Šia proga asmeniškai 
dėkoju visiems, iš kurių morali-

(Atkelta iš S pusi.) 

ne įstaigose ir visą ra patirtį no
rėčiau panaudo'i Lietuvių Bend
ruomenės veikloje. 2 iaau, kad 
moderniškai su: 'organizavusios 
ietkbendruomenės yra didelė jėga 
ir daug gali pas'ekti. 

— Kodėl pasirinkai gilintis i 
tarptautinius mokslus? 

— Nežinau, kaip mano pla
nai vystysis, bet esu nukreipęs 
akis į Valstbės departamentą. Ti
kiu, kad idealistiškai, krikščio
niškai nusiteikęs išmokslintas 
žmogus, pasiekęs įtakingesnės po 
zicijos, gali savo kraštui ir pa
sauliui daug gero padarytu A-
merika yra milžiniška politinė, 
ekonominė ir karinė jėga, tik ji 
turi būti tinkamai panaudota. 
Žinau ne tik apie politinį, bet ir 
apie ekonominį žmogaus pasau-
apie ekonominį žmogaus pasau
lyje pavergimą. Lietuviškumas 
man davė pilnesnį žmogaus pa
vergimo supratimą. Mums turi 
rūpėti žmogaus kentėjimas ne 
tik Lietuvoje, ne tik Europoje, 
bet ir visame pasaulyje. Tačiau 
įsipareigojimus padėti žmonėms 
turime nukreipti į specifinę sritį. 

— Dalyvauji amerikiečių po
litinėje veikloje. Kas į ją paskati
no ir kokia tos veiklos prasmė? 

— I tą veiklą paskatino tėve
liai ir visa Los Angeles lietuvių 
kolonija, kurioje ėjimas į mūsų 
krašto politiką pasireiškė stip
riau negu kur kitur. Vaikas bū
damas dalyvavau politiniuose 
susirinkimuose, demonstracijose. 
Jau pradžios mokykloje su drau
gais diskutuodavau politinius j valdybai finansiškai nieko nekai-
klausimus. i navo, o jo platinimu tarp ameri-

š. m. gegužės 2 6 d. nutarė, kad 
teisėtą Marquette Parko apylin
kės valdybą sudaro pirm. P. Ind-
reikos vadovaujama valdyba ir 
jai priklauso tie pinigai. Birželio 

C L A S S I Fl ED G U I DE 
lANTOMOJAMA — FOR RENT HELP W.4NTED — MOTERYS , HELP WANTKD — MOTERYS 
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Clevelando Vysk. IpHEasBB litua
nistinės mokyklose direktorė A. Bala-
šaitienė įteikia mokyklos baigimo 
atestatą A. Alšėr.ui. Sėdi abi t. T. Pa
lubinskas, LB Ohio apygardos pirm. 
J. Virbalis ir šv. Jurgio parapijos 
kleb. kun. B. Ivanauskas. 

Nuotr. Alf. Karkliaus 

nės ir medžiaginės paramos esu 
susilaukęs. Nekantriai laukiu t o 
laiko, kada galėsiu pajėgiau prie 
vyresniųjų darbų prisidėti. 

A R . 

LB KRAŠTO VALDYBOS VEIKU 
LEIDINYS ' T H E 

L I T H U A N I A N S I N 
AMERICA 1651-1975" 

Prieš porą metų LB krašto val
dyba kreipėsi į amerikiečių lei
dyklą Oeeana Publications, Inc., 
dėl chronologijos apie lietuvius 
Amerikoje išleidimo. Po ilgesnių 
pasitarimų leidykla sutiko knygą 
išleisti prašydama LB talkos su 

diniams darbams. Simpoziumas 
įvyks 1977 metais lapkričio 24 -
27 dienomis Chicagoje. 100 do
lerių buvo paskirta Margučiui, 
kuris, netekęs radijo stoties savo 
programų transliacijoms ir tuo 
pačiu pajamų, turėjo išlaikyti pa
talpas. 100 dolerių pasiųsta pa
remti Algio Zaparacko kandida
tūrai į JAV kongresą. 200 dol. 

. . : . . .i- t ^ i - pasKirta Rezoliucijų komitetui randant autorių ir atliekant kai i' . .. .. ,. , , , .Ji , v *• I naujų rezoliucijų pravedimo dar-
kurjuos techniškus darbus. S ian- , , - n n , , . , , . , . . _ . . . . - . bams. oOO dolerių parama buvo 
dieną knvga jau išėjusi iš spau- , •*. >. - . ., T . . 
, - , . T~A' i i V r , • « IsuteiKta Siaurės Arnerncos Lietu-

dos. Tai 174 psl. kietais virše
liais, patraukliai atrodantis leidi
nys, kurį suredagavo Algirdas M. 
Budreckis. Leidinys LB krašto 

Vėliau Respublikonų partijoje 
susipažinau su gana įtakingais 
žmonėmis. Supratau, kaip veda
mos rinkiminės kampanijos. Pa
mačiau, kad dažnai j aukštus 
postus iškyla gana-menkos asme
nybės. Jų tarpe vyksta dažnai di
desnės intrigos ir peštynės negu 
tarp lietuviškų veiksnių. Kai bu
vau jaunesnis, galvodavau, kad 
jų galvojimą lengviau galima 
paveikti pvz. Lietuvos klausimu. 
Paskui pamačiau, kad mums rei
kia ieškoti ir kitų kelių.Efektih-
giausias kelias — patiems eiti į 
šio krašto politiką. Kiek pažį.tu 
amerikiečius, drąsiai galiu sakyti, 
kad jauni Amerikos lietuviai ir 
lietuvės, ypač dalyvaują lietuviš
kame gyvenime, galėtų su vie-
nakūlturio, W A S P nusiteikimo 
žmonėmis nesunkiai konkuruoti 

Sveikinu Algio Zaparacko kan 
didatūrą į kongresą. Visi veiks
niai ir visi lietuviai individua
liai turėtų jį paremti. Jei jam pa
sisektų, būtų didelis padrąsini
mas ir kitiems. Vieną kartą tu
rėtume supranti, kad Lietuvai 
daugiau padėti galėsime ne pa
sikalbėjimais su valdžios parei
gūnais, bet savo žmones įstate į 
aukštesnius postus. 

— Džiugu, kad praturtini lie
tuvišką veiklą: ar tai pačiam na
tūralu ar tenka vargti ir aukotis? 

—Man smagu padirbėti lietu
viškuose darbuose, nors kartais 
reikėdavo ir tam tikro prisiverti
mo. Aš prisimenu, kai Santa Mo-
aicos LB apylinkėj organizavo
me telegramų Washingtonan va
jų. Apie pora šimtų žmonių pa
norėjo, kad jų vardu būtų pasiųs
tos telegramos. Jos buvo nukreip
tos į tuos pačius asmenis. Tad te
ko atsisėsti prie rašomosios maši
nėlės, sugalvoti ; šimtą skir
tingų tekstų, nugabenti į tele
gramų agentūrą ir išsiųsti. Dar
bas gana varginanti1:, bet jis m a n 
atrodė svarbus, ir ta: dabar su di
deliu malonumu prisimenu. 
Taip pat maloniai prisimenu ir 
kitus lietuviškus darbelius. Man 
atrodo, kad kiekviename darbe 
reikia tam tikro prisivertimo, 
svarbu, kad atliktas darbas teikia 
malonumo. 

— Ko linkėtum studijuojan
čiam jaunimui. Ko lauktumei i š 
vyresniųjų? 

— Jaunimui linkėjimai gal ne 
originalūs, bet, man atrodo, svar 
bus. Pirmiausia, į:tojus { imiver-
fiiteta, nepatraukti nuo lietu-

kiečių rūpinasi pati leidykla. 

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
ISTORIJA m T O M A S 

LB Kultūros taryba išleido jau 
ir trečiąjį tomą Lietuvių Litera
tūros istorijos, suredaguotą Pra
no Naujokaičio. Šis tomas 542 
psl. ir apima laikotarpį nuo 1928 
iki 1944 metų. Pirmieji istorijos 
tomai buvo išsiuntinėti platini
mui LB apylinkėms ir platinimo 
rezultatai iki šiol yra džiuginan
tys. Apylinkių valdyboms siunti
nėjamas jau ir šis tomas ir tiki
masi, kad bus išplatintas. Vieno 
tomo kaina — 10 dolerių. 

SIMO K U D I R K O S 
F O N D A S U Ž D A R Y T A S 

8 d. t u o reikalu pirm. P. Indrei- R , , ^ ™ ^ , p r k , p a f « o l v m p l < v . PROGESSTVE REHABILITATION 
kai buvo pasiųsti atitinkami ras- kambariai. 1 5 min. peSeiom eiti \ EXTEXDED CARE FACUJTY 
tai l ietuvių ir ang lų kalbomis ir Dėl kaino* susitarsime J. flabrti-
persiųstas iš te ismo gautas 254.97 «a»vWns 5965 IV Jnroonvm* St~ » sek :ng Illinois Licensed Nurses 
dolerių čekis. stnntrsal P. Q. H1M 1R4. Tel. — ~ R N ' S & LPN's. Full or pert 

Krašto valdybos posėdyje b u - ' ( 5 1 4 > * " * " « • 
vo atkreiptas dėmesys, kad Chi- j TšNUOM. miegama* kamb. su vi-
cagoje grupė asmenų naudoja i BOTn privilegijom. 1-tne aukšte, prie 
Lietuvių Bendruomenės ir jos in- ! 2 f ° *rt»n««n asmens. Taln pat 
»•» -• j . . . įsniiom. angliškas beismentas su 

stitucijų vardus įvairiuose savo a p 8 t a t v t a vbtav^ 
atsišaukimuose ir kitokioje rašlia-! 7 1 5 
voje. L B vardas įtrauktas net vie
no renginio programoje, kurioje 
darkyta anglų kalba išspausdinti 
net kitas etnines grupes žeminą 
pareiškimai Nutarta įgalioti kraš
to valdybos vicepirmininką adv. 
dr. A. Novas i t į pasiųsti kai ku
riems iš tų a s m e n ų įspėjimus, 
kad jie nustotu naudoję LB vardą 
ir imtis visų teis inių priemonių 
LB ir jos teisėtų institucijų vardų 
piktnaudojimui sustabdyti. — / g 

158 S. Talman Ave.. te!. PR 6-27*8 

Išnuom. 5 kamb. butas 2-me aukšte 
nuo liepos 15 d. Skambint visą dieną 
tel. 47M560 

Call MRS. KAY — 647-7444 

RECEPTIOKIST NEEDED 
Pleasant workmg cocditJons. Some 
typing. Knovriedge of Polish nelp-
ful. 

EEGENCY NTJRSDJG CENTEE 
6631 MIlwaakee Ave. — 647-7444 

10% — 2«><* — SO% piglaa mokėsite 
ai apdrauda o o o iiiiiilia tr aotoiuo-
htlio p u 

FRANK Z A P 0 L I S 
S208H Weat 9ith Street 

Chiaaao, OUnoto 
Teief. OA 4-&S64 

IšnuomojaTr-as 4 kambarių butas «w 
Brighton Parke 

Tel. — 523-715S 

VYRAI IK MOTERYS 

M T S T F T , T, 4 N E O I T S 

VALOME 
Plauname tr vaškuojama 

visę rosiu grindis 

RESTAUKANT S T A F F 
Walters'IVaitresees, Bnsboys, 

and fnll-time I>ishwasbers 
Ali shifta. 

Apply in perso n to: 
JO-.JOS RESTAURA>T 

1150 E. Ogden, 
NapcrvUle. l t H054O 

J. BTBNYS — TeL ItE 7-5168 
M ' 

E E A E S T Ą T E 

llllllll!lUltilimiHi!lU!llillUIIIII!l!H<"> 

LIETUVOS ATSIMINIMAI* 
Radijo Valanda tau 88 m tarnanj* 
Stm Jemry N«w T«rti Ir Connectl 
cnt lietuviam*? Ka# ieMadlen] n-bo * 
"d ! rol ooptet l» W VD Stotie* 
V«w rorlui ( t t a * kU. 4.M \r *t t 

Taip pat dareml V B R T I M A J . 
GTMIN1Ų airrtetimal. pildomi 

PTI.IETYBgg PRAŠYMAI lr 
!tttoM blaaksl 

ntrakt — DT iokfiha* J Stoka* 
1487 Foror Drlve 

MonntainaMr ?». t. 070M 
W | tSi-i64W (ood* SOI) 

tai p paf Kv1o«am« 

talba •& 3«toc Ha-; 
'•''O »tOT'.«« N«-w 
?» 5 nseg FTI PVr 

»vk •'Vado'̂ %u3» pr;' 

! 

vių fizinio auklėjimo ir sporto są
jungos centro valdybai lietuviš
kojo sporto ir jaunimo ugdymui. 
Šiuo metu ŠALFASS centro va l 
dyba yra Toronte ir jai vado
vauja pirm. Pr. Bemeckas. 

Krašto valdyba dažnai m a 
žesnėmis sumomis paremia įvai
rias mūsų organizacijas, tuo pa
rodydama, kad jų darbas yra Į 
vertinamas. Taip gegužės mėn. , 
nors ir kukliai, buvo paremta j 
Pabaltijo studijų puoselėjimo j 
draugijos 5-}i konferencija ir j 
B A T U N o metinis leidinys. 

A. %-

n-j-ari*\nj "T> 
•E^JBiii Jcun P Pu 
\lc7-saa Barota* 
iuosJua V Sjiįrdii 

ap>rlinkės kai kuriuos valdybų Į ftmf ^rfkjr wM 

klanajrtla -
iaadu (LagK 
: "-i-.teto ra 
f̂ ey WBOC 

M! Mft-J:l i 

M. A. Š I M K U S 
KKAL ESTATK, SOTART PCBUO 

_ K K K > 0 < > o o o < x > < > o < K > < > < > o < K ^ ^ XXCOME TAX SKRVICE 

N A M U R E M O N T A S 4259 sp* 3Ia?lew'ood' ^^ 254-7458 
PRIEINAMA KAINA 

Talaau lr naujai Arenate Tontea 
»lrtwT-es !r nauja* lnbaa. Irenstc 
<tambar1tw rQsy. Daiau. 

Zljcmas. tel. 778-0838 po 6 v. vak. 

l O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

M O t H H m i M M M t l U M t 

TELEVIZ IJOS 
M I G L I N A S TV 

Ą»alvotos ir Paprastos Radijai 
Stereo b" oro vėsiRtnval 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69tb St^ teL 776-1486 

Liųoor lounge reikalinga "bar-
IBaid*,. Atlyginimas pagal susitarimą. 
Skambint nno 11 vai. ryto teL— 
247-6424, klauskite Sidney. 

Vyresnio amžiaus vyrui reikalinga 
feimininkė. Dėl sąlygų skambmri 
Colfeet 1—501—623-6618 arba ra-
syti: .Apartment 2, 635 OoacUta 
Ave., Hot Springs, Ark. 61901. 

NCR-3100 0PERAT0R 
ImiMdian opeaiBg E«perienoa 

in NCR-81C0 accounts recelsabia 
operatloc neceęHeury. Spuįh Water 
Market area. Houra are from 7: S* 
a m . to 8:30 p.m. 

€W1 — 226-2571 
CONTACT MR. MTTTLER 

General Office Clerical 
AUTO PHBTS C a 

s cspabte perso* to ab-
sorb variety of office fanctions. 

Good pay, bcnefits and work-
mg LUHIHH—, 

Call Gregg- 225-2212 

SAVININKAS PARDUODA 3-JŲ 
MIEGAMŲ MtR. NAMĄ 

IV2 vonios, pilnas rūsys, pastoge, 
oro vėsinimas. 2 rnaš garažas su 
elektr. durim. Užtvertas kiemas. 
ApyL 52-os ir Albany. $28.900. ar
ba duokite pasiūlymą. 737-0473. 

8tnk&» 
• • • • • • • - » • « 

M A R Q U E T T E PARKO 
A P Y U N K Ė S REIKALAI 

Chicagoje prieš LB vid. Vaka
rų apygardos ir Marąuette Parko 

i 

iiiimtmiinumnHiiiiiiiiiiiftiiiiMmuiif 
Kazio Barausko 

Ii -Draugo Rirr.:!;, Y. —--•-. . 

aixpa.ū»*ijinf: •---,- -

PRISIKĖLIMO ŽMONES 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkransto Saldo* b k*. 
tos daiktas. Ir iš toli miesto iėld»» 
omi b pilna apdr&oda. 

TELEF. — WA 5-8063 
I M M I H M M M < « » M i > M < « » ' 

3 STORY BRICK — 10 FLAT 
Ą Ali 4 room apt. Newer hirnace and 

electrical. Good iacome. 

CENTTRY 21 
CATAL.ANO REALTY 

Tel — 622-8818 

Gegužės 24 d. krašto valdyba 
uždarė Simo Kudirkos fondo są
skaitą Liberty Fedoral Savings 
and Loan Ass. Philadelphijoje ir 
persiuntė ten laikytus pinigus 
Kudirkų seimai. Iš viso per tą fon
dą perėjo 17.852.84 dol., dalimis 
išmokėti Simui Kudirkai ar pa- ^ t o valdybai, 
naudoti jo kelionių išlaidom pa
dengti. I šią sumą neįeina pini
gai, kurie LB įsteigto fondo var
du buvo renkami ir kai kuriose 
vietovėse tiesiogiai perduoti Si
mui Kudirkai jam ten lankantis. 

narius buvo iškelta byla," kėši 
nantis \ LB pinigus ir net reika
laujant finansinės kompensa
cijos. Kovo 9 d. amerikiečių teis
me LB bylą laimėjo, o skundė
jų apeliacija balandžio 8 d. buvo 
atmesta. Te ismo sprendimu, L B 
krašto valdybai buvo pavesta n u 
spręsti, kuri Marąuette Parko apy
linkės valdyba yra teisėta, o g in-
čyiamieji pinigai buvo perduoti 

=i^o la 

pamokslų po 
skyriui. Jo at 
Wkw rupesčiv 
trinko aktua 
aviSius, laido 

kad "jokir 
M velionio taip ne 
ginio. Jis juos ra-

c^i ataidėjęn ir giliai su 

oooooooooooooooooooooooooo 
SIUNTINIAI ! UE'uVfi 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chlcago. HL 60632, telef. 927-5880 
oooooooooooooo<X)ooooooo<x» 

• • • • • » • « • • • • > • » • * • • « • • » • • « 
MARIJA NOREIKIENE 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI | UETVM 

-i r^^," Labai pa^eidanjamo* geros rfi5i«» 
^mm^*^ ' I prekes. Maistas iš Knropos sandeltę. 

K n m l a b i l i antamna ira ir 2 C 0 S w - 0 9 t h s t ' Chlcago m. 60029 
" ^ # • 7 i—niume sutampa BU JC ; Y P ^ __ W A s.2-^ 

7© m zisamo lr 45 m. kunigystės ' • • • • * « « « • • « • • • • • • » * • > • » • • • 
«ika.ktinii. 

••• ^ - r - s * - - -*:• --_ --_-
IS4J5 W. 33 St-, rhir~.~rt. HI ~ ^ 
(Pėrę MCteM 25 centai, ir Illinois 
?yventcj»; s rdeda 20 centrj mo-

lUHHiininnntiiiHiiiumiiiiiiuiiiiiiiiiiiii 

JAV LB KRAŠTO V A L D Y B O S 
FINANSAI 

Šiuo metu krašto valdybos iž
de yra 31,009.43 dol. Šių metų 
Vasario 16-sios minėj imų aukos 
pasiekė 22,651.13 dol. , tai di
džiausia metinė suma, kurią bet 
kada LB yra gavusi Lietuvos lais
vinimo reikalams. 

Trijų lietuviškų operų sukūri
mas ir Chicagoje pastatymas LB 
krašto valdybai atsiėjo 6,900 dol. 
3000 doleriu buvo išmokėta ope
rų kompozitoriams, 900 dol. lib-
retistams ir 3000 dol. duota Chi-
cagos Lietuvių Operos kolekty
vui tų operų pastatymui. 

Krašto valdyba 5000 dolerių 
paskyrė kultūriniams ir politi-
niaaas lietuvių pasirodymams 
Philailelpbi^oje, Amerikos 200 
metų minėjimo iškilmėse ir Eu
charistinio kongreso renginiuose. 
Pažymėtina, kad Šie pinigai bu
vo krašto valdybos pastangomis 
išgauti iš amerikiečių įstaigų ir 
Ui nėra mūsų visuomenės aukos. 

2000 dolerių paskola suteikta 
III Mokslo ir kūrybos simpogiu-
ao orginiracinžo koaūteto ?:•• 

A . f A. 
DR. ZIGMUI RUDAIČIUI mirus, 

jo žmonai gail. ses. MARCELEI, dukroms gail. ses. 
RIMANTAI, GENOVAITEI, sūnui TEODORUI, p* šei
moms ir kitiems giminėms gilią užuojautą reiškia 

Lietuvos Gailestingi* Seserų 

oooooooooooooooooooooooooo-

PuUMBING 
Vonių, virtuvės sinkų ir vanden* 

Šildytuvų specialistas. Virtuves iJ 
vonios kabinetai Keramikos ir kt 
plyteles. Glaas blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Kreiptis pc 
6 vai. vak. 

SERAFINAS — T^r»0.-
lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

HEATTNG 
AIR CONDITIONING 

D. Zakauskas 
4444 S. Westem Aveone 

Tel. — VI 7-M47 

B if\ K CZĮA FQTATC 

PIRKSIT — PARDUOSIT 
NūOMosrr 

FMRŪS DRAUDIMAI 
Maloniai Jums patarnaus 

8 H T S E w D K A į T i į 

4389 Archer Ave. — 254-5551 
135th & Archer Ave. — 257-SS61 
8929 So. Barlem Ave. — 598-3290 

CLERICAL W0RK — GOOD 
WTTH FIGURES 

Full or part time. Erie-OgdeB 
area, One person office, 

Pfaone 666-4669 
MEDICAL OPPORTUNITIES 

PATHOL00IST 
Bcard certified, or takinę ezaaa. 

aoon- to set up ncw laboratory. 

ARESTHEStOLOGIST 
Board certified Dr. 
Imediate opening3. 

RHs and LPMs 
Stafl and priv&te dnty positiona 

availablc. 

LIFE SUPPCRT SYSTEMS, 
INC, 

Tel. 651-9670 or 651-9671 
tuT0YS, TOYS, TOYS" 

Are you ambitious. need money-, 
evenlngs free? Free training, free 
suppUes. Work for 

MAYHOUSE TOYS 
Tei. — 568-T180 

HELP WANTED'— VYBAI 
' 

Marini. — B kamb. ir 2 kamb. p» 
rtogėje. Centr. gazu šUdymaa, garažai 
M ir RockwelL $22,000 

t po B kaadv mor. Centr. gazo » 
rjmin, S mai. garsia*. 61 tr Taknaa 
09^00. 

S butai k teicia krsotov*. $300.00 
nte. psjannj. Brighton Fka. $28,000 

fš 

x>ooooooooo»«oooooooooo*oo> 

NAMŲ inurnm 
į fttm. Plirial «Tajao taip<0 a^vSMS* 

ir perdirbu da doi«. Id«ls . « « * » 
tUdjt»^u& RrelptlB — 

I A. BANYS — teL 441-8998 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o * 

Š I M A I T I S R I a l T Y 

Bari St. 416-7878 v, 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
BUTŲ NU08tA%TM A | 

Vamq pirkfanss — Pardavimas — 
Valdymas 

REALTY 
. B A C E V I C I T J S 

« « 0 0 « 0 « « « < V O O b « « « 0 « 0 0 0 0 0 0 « < 

3EL 

OEM L MA8H1NIST VVASTED 
Apply — 

CBEST MACHINE O05tPANY 
840 In«Jostrial Drive 

— TeL 279-1165 

MACHINIST 

; i u u d ! w i 

Gerbiamam 

A. t A. Dr. Zigmui 
veiionies žmonai MARCELEI, dukterims uLn 
UKAUSKIENEI. RAMINTAI MA?/ni?JlTIENEI, sū
nui TEODORUI, jų šeimoms ir kitiems giminėms 
reiškiame širdingiausią užuojautą ii kartu liūdime. 

Brigita ir Pranas Tatnulioniai 
Yaelava lr fideM3^ Qmt-

00<x><>o<>o<>o<x>o<xx>o<x><>oooo<><>o<>oooooooo^^ooo<>»<>o^<><xxx><>c 

FRANK'S TV and RADIO. INC. 
S240 SO. HALSTED STREET IHU - CA 5-77SJ 

RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
D D E U S PASIRFNKTMAS DAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 
ooooooooooo~< - --ooooo n n n n ftft»»nasMsaMMsM»ffi<i<yv>r>ftnrMV>fw^>c 

» - • - * 
~.rano»i H mūsą 
COSMOS FARCKL& EXPB£SS 
SIUNTINIAI LiETUV* 

SS3S a l!Al>ted St. CIUcago OL — SOS 
asot w «»t.- st Cnkmgo. (H. oaest 

TelsL? 8M-27S7 — 2M-3ttO 

D i M E S I O 

ittiiiiiiniiitiuniiiiiiifiiiniiiHtiiHiHtlMIi 

RADUO PROGRAMA 

V. Valentina* 

Soniauaia Lietavių RadŲo Progra
ma Naujojoj An^lijoį i i 
WLTN 1260 ban£» vsikia 

««««««»<V> « . « • « • » > « * « ! &miam nuo 1:00 Ud 1:30 v«L po 
pieti| — perduodama valiausių pa-
smnliaių žianj santrauka ir komen
tarai, muzika, damos ir Magdatėe 
pasaka įi'> programa vada Stepe> 
aa*« i. Minku*. 3iznio reikalais 
kreiptis •, Baltic Floriats — %<&ų 
bei iovana kraotavę, ~/V2 K. Broad-
w»y, So, Bo*t*>n, 5ta.s*, T i f o n a s 
AN S-6488. Ten pat gat i s saM ir 
dienrsitia Drautraa 

v i A v « !_ . _ r i -• 

M O V I N G 
Apdraastas per tm^rmsas 

|vairia atasnm^ 
823 WF*si 34ta FLACE 
TPL — fTiontip? ^-1S82 

First shift opening requiring Machin-
ist, Ejtperience in repair type or smal> 
k* sbop environment millmg, lath-
ing, and other misc. machine toois 
esepetience necessary. Braising, weid-
ing, and metai forming experience 
desirable. 

ELECTRICIAN 
First shift opening requiring electrical 
maintenance. Experience induding 
knowIedge of 3 pbase, 440V, and 226V 
industrial machinery repair, troubte 
shooting varioos indostrial electrical 
problems, abalify to read machine 
automatic control schematic reąuired. 

Machine Maintovance 
Mechanic 

Prefsr meckanical experieoce in the 
maintenance of higb speed packaging 
e<Hiipment (FiHing, cappiag, labeling) 
or wfl'i traHa esceptianai individual 
with mechanical aptitude. 

Apply ia Person or Gail -s% 

5 3 1 - 2 3 7 8 
ALBERTO . CULVER 

C0MPANY 
2523 Anaitaga ATeane 

MFJ.KOSE PARK. VL. fiOtBft 
C O N T A C T L E N S 

M A N" C F A O T TJ R E E 
Openinga for eacperienccd Cuttara/ 
Pouaaers. Full time plūs overtime. 
Might consider Trainees witfa use-
ful backgrour.d, 

Call Mr. Waraer HA 7-357* 

>iiii>>MiiiuiHiiiiiiiiiinnn!(mnnmwmni 

ELATSsKITZ "DRAUGĄ"-
Perskaitę 

S kitiems 
'D raagą" , duokite 

Jis piA»:ia ;s.ai RkaitoRias 1^-
mvSų d^raat is - Gi akedbimų kitt-

>OCOOOOOOCK>000000000000000< 



XT*¥'TT W T - W ^ 4 Į I K"VT»-T10J1"! H ^ ^ > a ? p ° « v*^'>"''»«» V * * ' ! ^ * * , ' 
_,.,«. . . • -... . dalyvaujant nauiųiu kurn°rų tė-
Didziojoie 01.arzu\v serruna- . . JHJų & 

. . . T , . . - . • . . vam, giminėm ir bičiuliam. Ta:p 
njoie, Lenktoje, kunigais buvo * „ * 

*• ..- i ;^i;; J- • "i pat ir Poznanėje (šiomis dieno-
pasventinti penkiolina uijakonų, . v , . . , , A. A. 
' i i « i„i . i ; i „ x* i mis) kunigais buvo pašventinti 
priklausančių katalikų apaštalą- . ,. , \T^ 

. J;„„»V„ „„^4. . aštuoni dijakonai, priklausantys 
vimo — vadinamų ualotinų —• . . . . 
vienuolijai. Kunigo ' šventimus K n s * t a u s vienuoliai, kurios na-
dijakonam suteikė Varšuvos ar- n a i ^ P 1 0 * 8 1

 l
U Z M f V>e g y ™ « " 

čių lenkų sielovada. 

DRAHOAS. antradienis, 197fi m. :*rry>s mėn. 1? d. 

— Saugiausia gera proga. 

gaus krašto, kurio laisvė ir lai
mė tiek kartų buvo niokota. 
Taip pat kvietė melstis vieniems 
už kitus ir prisiminti šį pavasa- k u r i P a s l t { u k o vidutuuam zmo-
rį mirusią, visiems pažįstamą ir S*. ~ ** sankxia d a r b a s - . 
mielą a. a. M. Bubelienę AN Arthur Brisbane 

Hartforde, Conn., poetas Henrikas Nagys skaito Jono Aisčio ir savo eilėraščius. Nuotr. A. Dziko I 
i^ PADĖKA 

•^ MŪSŲ KOLONIJOSE Mylima motina, uošvė, sesuo ir teta 

Worcester, % * Kitą dieną Quinsrgamond State 
Parke, tai Maironio Parko kito
je ežero pusėje, vyko lengvoji at
letika, kurioje dalyvavo sesės, 
jauniai, jaunučiai, vilkiukai ir 
paukštytės, o po pietų Maironio 
Parke finalinės rungtynės sesių, 
jaunių ir jaunučių tinklinis, jau
nių jaunučių k skautų vyčių krep 
šinis. Salėje sesių, jaunių ir jau
nučių stalo tenisas. Visų vietovių 
sportininkai kietai kovojo ir lie
jo prakaitą norėdami grįžti į sa
vo vietoves su trofėjomis, bet įdo
miausios ryngtynės buvo tarp 
Worcesterio ir New Yorko vilkiu
kų komandų- Jie ne tik kietai 
kovojo, bet ir jėgą vartojo, gin
dami sviedinį nuo savo oponen
to. Teisėjams teko dažnai pada
ryti galutinius sprendimus. Maža 
taškų persvara rungtynes laimė
jo New Yorko vilkiukų komanda. 
5 vai. įvyko Jubiliejinės sporto 
šventės uždarymas ir laimėto
jams dovanų įteikimas. Dalyvavo 
parko šeimininkas Labd. draugi
jos pirm. K- Adomavičius, LB 
apylinkės pirm. V. Židžiūnas ir 
Lietuvių Piliečių klubo pirm. J. 
Tribandis. įnešamos vėliavos ir 

JUBILIEJINĖ SKAUTŲ 
SPORTO ŠVENTĖ 

Birželio 26-27 dienomis Wor-
cesterio ''Nevėžio" ir "Neringos" 
tuntų skautai ir skautės gražia
me Maironio Prake surengė 20-
tąją Jubiliejine Atlanto rajono 
skautų ir skaučių sporto šventę. 
Suvažiavo net skautai veteranai 
su šeimomis, gražiu lietuvišku 
jaunuoju atžalynu, tai būsimie
ji skautai ir sportininkai,kurie, 
tikime, eis savo tėvų pavyzdžiu 
ir laikui atėjus užims senųjų spor 
tininkų retėjančias eiles. Tai bu
vo New Jersey, New Yorko, 
Hartfordo, Boctono ir kitų vieto
vių skautiškas jaunimas. Jie "už
kariavo" greitai visą Maironio 
Parką. Worcesterio "Nevėžio" ir 
"Neringos" tuntų skautai Šeimi
ninkai atvykusius gražiai priėmė. 

10 vai. ryto oficialus šventės 
atidarymas. Įnešamos vėliavos. 
Sveikina sporto šventės vadovas 
"Nevėžio" tunto tuntininkas sk. 
R. Jakubauskas. Lietuvių Labd. 
Maironio Parko draugijos vice-
pirm. J. Pipiras ir VVorcesterio trumpu žodžiu Atlanto rajono 
LB apylinkės pirm. V. Židžiūnas. skautų vadas paskautininkas R. 
Skautininkas R. Jakubauskas pa- Židžiūnas uždarė 20-tąją Jubilie-
kviečia Atlanto rajono skautų va- jinę sporto šventę. 

Šventės vadovas Nevėžio tun
to tuntininkas skautininkas R. Ja 
kubauskas pakvietė Atlanto rajo
no skaučių vadovę skautininke L 
Jankauskienę įteikti sesėms dova
nas. Per visą šventę daugiausia 
ta?i«ų surinko New Yorko skau
tės, net 67. Joms įteikta pereina-

dą •pask. R. Zidžiūną atidaryti 
šią 20-tąją Jubiliejinę Sporto 
šventę. 

Po atidarymo sportininkai už
ima sporto aikšteles. Prasideda 
sesių ir jaunučių tinklinio, jau
nių ir jaunučių krepšinio varžy
bos tarp įvairių vietovių. Salėje 
vyksta sesių, jaunių ir jaunučių 
stalo tenisas. Sportas tęsiasi iki 
vakarienės. Skautų tėvų komite
tas, kuriam vadovauja ilgametis 
pirm. J. Šteinys, visus aprūpino 
maistu, kurį paruošė, pamaino
mis dirbdamos virtuvėje, skaučių 
mamytės ir kitos geraširdės mo
terys. 

7:30 vai. vak. lauke po šlaman
čiais medžiais Šv. Mišios. Aukoja 
Šv. Kazimiero parap. klebonas 
kun. A. Miciūnas, MIC. Trum
pame pamokslėlyje iškelia sporto 
reikšmę žmogaus gyvenime. Mi
šioms tarnauja skautai D. Ro-
ževičius ir L Nalivaika. Skaity
mus skaito buvęs vyriausias skau
tininkas P. Molis ir K. Bazikas. 
Gieda visi šv. Mišių dalyviai. 
Po mišių suskamba "Marija, Ma
rija", kurios garsams tarsi vargo
nų muzika pritaria šlamančių 
medžių lapai. Šventose mišiose 
dalyvavo vyriausias naujas bro
lijos skautininkas S. Miknaitis 
iš Chicagos, vyriausia naujoji se
serijos skautininke I. Kerelienė, 
iš Chicagos, pirmijos pirm. vyr. 
sk. L. Milukienė iš New Yorko. 

Suliepsnojo ir Joninių laužas, 
kurį uždegė vyriausias skautinin
kas S. Miknaitis. Laužo progra
mą buvo pasižadėję išpildyti 
New Yorko vyresnės skautės ir 
skautai vyčiai, bet pakelyje suge
do jų automobilis ir nesuspėjo lai
ku atvykti, todėl kuklią laužo 
programėlę su akordionu atliko 
skautas vytis skilt. E. Meilus iš 
VVorcesterio. Jis iškvietė visus 
esančius Jonus, Janinas ir Jonės 
prie mikrofono. Visus paprašė 
sugiedoti jiems "Ilgiausių metų" 
Ir susukti tris kartus "Valio". 
Programėlė baigta skautų tradi
cine daina ''Ateina naktis". 

moji rajono taurė. Taip pat tau
rė įteikta geriausiai sportininkei 
V. EHdžbalytei iš New Yorko. 

Antroji vieta teko New Jersey 
sesėms surinkusioms 65 taškus. 
Brolis Šilbajoris iš New Yorko 
įteikė dovanas broliams. Pirmoji 
vieta teko New Yorko skautams. 
Jiems įteikta pereinamoji rajono 
taute. Ją atsiimti pakvietė pen
kis brolius, gerus sportininkus Ke-
zius. Jis priminė, kad dr. Dičpi-
nigaitis su žmona paaukojo pi
nigus dviems taurėms jų žuvu
sių praėjusiais metais sūnų-skau-
tų a.a. Rimanto ir Tomo atmi-

jo daug darbo ir išliejo prakai
to besiruošdami sporto šventei, 
kad su trofėjomis kaip laimėtojai 
grįžtų į savo vietoves, bet visi ne
galėjo tapti laimėtojais. Tenka 
sveikinti laimėtojus, bet nenusi
mena ir pralaimėtojai. Broliai 
skautai ir sesės skautės, tik dau
giau pasitreniruokite if sekančio
je sporto šventėje būsite jūs lai
mėtojų tarpe. 

Be anksčiau minėtų garbingų 
skautų vadovų, sporto šventėje 
dalyvavo rajono vadovas J. Paš-
kys, v.s. Č. Kiliulis su žmona,1 

vyr. sk. G. Matonienė iš N.J. 
vyr. sk. Gudaitis iš N.Y., vyr. 
sk. A. Bobelis iš NY., buvęs vyr.': 
brolijos sk. P. Molis. Jie turėjo 
Pirmijos Tarybos posėdį, kuria-
me svarstė įvairius skautų orga-
niarijos reikalus. 

HAMILTONO MERGAIČIŲ 
"AIDO" CHORO KONCERTAS 

Spalio 30 d. šeštadienį Lėtu- | 
vių Labd. Maironio Parko drau- : 
gijos valdybos pakviestas, į Wor-
cesterį atvažiuoja Hamiltono 
mergaičių choras "Aidas" vado
vaujamas solisto muz. V. Veri-
kaičio ir tą patį vakarą Maironio 
Parke išpildys koncertą. 

Valdyba prašo minėtą datą | 
įsidėmėti visoms VVorcesterio ir 
aplinkinių kolonijų: Atholio,! 
Gardnerio organizacijoms ir spa- i 
lio 30 d. nerengti jokių paren-į 
girnų, bet minėtą datą rezervuoti 
ir atvykti į Maironio Parką iš-; 
klausyti gražių lietuvaičių choro' 
ir pasigrožėti jų dainuojamomis 
dainomis. Vėliau bus paskelbta 
daugiau apie koncertą. 

J.M. 

Wisconsin Delis, Wis. 
LIEPOS 4-TOJI 

Wiscongin Delis žaliuojančiuo 
se pušynuose, kur vasarą suva
žiuoja apie 50 lietuvių šeimų į 
savo sodybas, liepos ketvirtoji 
buvo paminėta visų bendra mal
da. Pas Rožę ir Eugenijų Cepe-
levičius atostogauja kun. Petras 
Banr&nae iš New Yorko. Taigi iš 

ir susirinkome pas juos 
bendrai maldai. Prieš šv. Mišias 

A. f A. POVILAS TAMOŠIŪNAS 
Gyveno 7223 S. Puchmond Street, Chkago, Illinois. 
Mirė liepos 11 d-, 1976, 6 vai. vak., sulaukęs 58 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje, Leliūnų valsč.. Pailgės kaime. 
Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Brigita, duktė Audronė, sū

nus Algis, pusbroHs Povilas Skardis, jo žmona Želė, dėdė Vincas Ta
mošiūnas, kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje iiko 2 broliai 
ir 2 seserys su šeimomis 

Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 2533 W. 71 Street 
Laidotuvės įvyks treč., liepos 14 d. iš koplyčios 9' vai. ryto bus 

atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoj gėlių prašoma aukoti Lietuvių Fondui ar kitoms labdarin
goms organizacijoms. 

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus ir kiti giminė*, 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 478-2345 

W * 

A. A. 

AGOTA PIETUŠKIENE -
GABARTAITĖ 

Mirė 1976 m. birželio 16 d. Palaidota birželio 19 d. šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse. 

NUOSIRD2IAI DĖKOJAME: 

Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems aplankiusiems ją 
ligoninėje ir koplyčioje, papuošusiems jos paskutinę kelionę gėlėmis, 
palydėjusiems ją į bažnyčią ir { amžino poilsio vietą kapinėse. Auko
jusiems šv. Mišias už jos sielą, išreiškusiems raminančią užuojautą 
asmeniškai, laiškuose ir spaudoje. Kun. kleb. V. Mikolaičiui už mal
das koplyčioje ir kapinėse. Kun. A. Stasiui už maldas koplyčioje ir 
šv. Mišių atnašavimą. Kan. P. Juknevičiui už maldas koplyčioje. 

Solistei M. Momkienei už jautrias solo giesmes, Dainavos 
ansamblio nariams už giedojimą ir M. Kutz už palydėjimą vargonais 
Mišių metu. M. Krasauskui už lekcijų skaitymą ir padarytas nuo
traukas laidotuvėse. Karstą nešusiems giminėms ir laidotuvių direk
toriams D. Gaidui ir G. Daimidui už malonų patarnavimą skausmo 
valandoje. 

Visiems ačiū! 

•Nuliūdę: Duktė, Žentas, seserys ir kiti giminės. 

ŽMM 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 S0. WESTERN AVENUE 
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONDnTONED KOPLYČIOS 

MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

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

TĖVAS IR S 0 N U S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS: 

2533 Wesf 7 f si St. Tel. GRovenhil! 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKSTfc ACTOMOBIT.'AMS STATYTI 

niurni. Geriausias sportininkas i kun. Petras pasakė trumpą žod], 
primindamas, kad, džiaugdamies 
Sio krašto 200 metų laisve, nega 

Visų vietovių sportininkai įdė-ilime užmiršti ir to mums bran-

pripažintas T . Tribandis iš VVor
cesterio. 

A. f A. 
M I K E P A V i L O N i S 

Gyveno 4008 S. Artesian Avenue. Chicago, Illinois. 
Mirė liepos 11 d., 1976, 8:35 vai. vak., sulaukęs senatvės. 
Gimė" Lietuvoje, Anykščių mieste. 
Amerikoje išgyveno 64 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime marti Helen (mirusio sūnaus a. a. 

Michael našlė), anūkė Carol su vyru Joseph ir šeima, anūkas Michael 
su žmona ir šeima, brolis Clem su žmona Helen ir šeima, sesuo Lie
tuvoje Rozalija Augustinienė su vyru Ir šeima Ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami 

Velionis buvo tėvas ir uošvis mirusių a. a. Ann ir William Harter. 

Priklausė daugeliui organizacijų. 

Kūnas bus pašarvotas antrad., 12 vaL d. Petro Bieliūno koply
čioje, 4348 S. California Avenue. 

Laidotuvės įvyks treč., liepos 14 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas j Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Marti, anūkai fa- kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas, Tel. LA 3-3572 

' . ' . 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P, GAIDAS \r 0ERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 - 34 South Caiifomia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605 - 07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Lietuviu. Laidotuvių Direktorių Asociacijos Karia! 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAIKYMAS LABANAUSKAS 
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DRAUGAS, antradienis, 1976 m. liepos mėn, 13 d. 

X LDK Birutės draugijos 
Chicagos skyriaus narės kvie 
čiamos dalyvau.i Pavergtųjų 
tautų savaitės demons'.racijoj 
Lepos 17 d. 12 vai. Chicago* 
miesto centre. Prisimindamos 
mūsų brolius ir seses pavergtoj 
Lietuvoj ir Sibiro taigose protes 
tuokime ir reikalaukime laisvės 
Lietuvai. Dalyvaukime visos lie
tuvės. Demonstracijos didingu
mui pabrėžti dėvėkime tauti
niais drabužiais. Rinkimės prie 
LKV s-gos vėliavos. 

x Valdas Adamkus, grižęs iš 
tarptaut inės konferencijos prieš 
ta r ia , įvykusios Rusijoje, per 
amerikiečių radijo s.otį daryda
mas pranešimą pažymėjo, kad 
Sov. Rusijos miestai daug la
biau atsilikę šioje srityje kaip 
Amerikos miestai. 

X Lietuvos Aidų radijo prog
rama sudarė savo štabą: teisės 
patar imus teikia adv. V. Bylai-
tis, sveikatos dr. K. Jučas, reli
ginės valandėlės kun. J. Juoze-
vičius ir kun. dr. K. Trimakas. 

X Bene i r Algis Tekoriai 
su tr imis vaikučiais — Dainium. 
Paulium ir Daina — leidžia 
atostogas Chicagoje pas savo 
draugus ir pažįstamus. Anks
čiau jie gyveno Elmhrst , UI., o 
dabar Portlande, Ore., kur y ra 
mažai lietuvių ir tie patys gyve-
Da išsiskirstę. B. ir A. Tekoriai 
aplankė "'Draugą" ir įsigijo kny
gų, ypač vaikučiams mokyti lie
tuvių kalbos, už 50 dol. Algis 
Tekorius y r a Portlando Liet. 
Bendruomenės pirmininkas. 
Apie Lietuvą jiems dažnai ten
ka kalbėti vietos amerikiečiams. 

* SoL Anita Pakalniškytė iš 
Hamiltono duos koncertą LFB 
stovykloje Dainavoje rugpiūčio 
7 d. Solistė jau dabar nepapras
tai vertinama Kanados muzikos 
kritikų, spaudos, televizijos i r 
radijo. Jos laimėti diplomai, s t i 
pendijos, medaliai ir premijos 
kalba apie šios jaunos, talentin
gos i r dailios lietuvaitės kopimą 
į meno viršūnes. 

X Pavergtų Tautų komitete 
ruošiama spaudos konferencija 
įvyks 10 v. r. ketvirtadienį, lie
pos 15 d. Sheraton viešbutyje 
5X5 X. Michigan Ave., Chicago, 
ui. 

X Jono Prunskio laišką apie 
Pavergtų tautų savaitę ir jos 
proga liepos 17 d. ruošiamas de
monstracijas išspausdino "Chi
cago Tribūne'* pinnadienio lai
doje. 

X Pavergtų Tautų Paradas. 
Pavergtų Tautų Komitetas, j 
kurį įeina ir Chicagos Lietuviv 
Tarybos atstovai, ruošia protes
to demonstraciją, kuri įvyks 
miesto centre liepos 17 d., šeš-
tad.. 12 vai. Taryba kviečia vi-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ŠVENTOS ŠEIMOS VILOJE 

DVIGUBA ŠVENTĖ 
išbuvęs Account Execuiive — 
itock Brokeris i r sėkmingai ver 

. . ., , tęsis, šiuo metu buvo nakvies-
Sventos Šeimos viloje įvyko *^ _ » « ' *• 

tas partneriu Roney & Co. finan-
" sų kompanijos, kurios centras 

yra Detroite, Mich. Tai viena iš 

dviejų dienų šventė — vilos 29 
metų i r Amerikos 200 metų su 
kak tys . 

Liepos 4 dieną suėjo 29 me
tai, k a i ši įstaiga priglaudė šim
tus gyventojų. Tą rytą susirin
ko koplyčioje visi gyventojai 
išklausyti šventų Mišių. Per šv. 
Mišias kun. S. Adominas prisi-

didiųjų finansinių įstaigų Mi-
chigai valstijoje. Tapęs partne
riu jis au.omatiškai tapo ir vie
nu viceprezidentu. 

Jaunasis Kamm gyvena Fort 
Wayne, Ind. Be pareigų, kaip 
par: nerio ir viceprezidento, jis 

minė kunigą Anicetą Linkų, šios p a r u c § i a i r p r a n e š a programas 

Tautinių šokių grupės "Žilvino" Philadeiphijc,-;- šokėjai pasiruošę daiyvauti V Taut. šokių šventėje. 

IŠ ARTI I H T 0 L I 
J. A. VALSTYBĖSE visai neseniai įsigijo puikų na- niuose savo raš ta is . Taip pa t y r a 

mą St. Petersburg Beach, Fla . ! dažnas paskai t in inkas lietuviš-

staigos kūrėją, visus gyvus ir 
mirusius geradarius už kuriuos 
visi karš ta i pasimeldė. Per au
kojimą eilė gyventojų nešė au- j į į į " į į _ 
kas, vėliavėles ir sukakčių sun- K a m m ^ y r a D c n n a fc ^ 
bolius. 

Liepos 5 dieną visi gyvento
jai, pasipuošę Amerikos spalvo
mis, šventė 200 metų Amerikos 
laisvės sukaktį. Džiaugdamiesi 
gražia diena, susirinko kieme po 
medžiais ir labai linksmai pik-
nikavo. Žaidė, šoko, ir dainavo — Domia ir Antanas Kamm, • 

. , r> , ™_- l r atsikėlė is Chicagos pnemies- kosiose studijų savai tėse Eu ro - visa laika Po nasilinksminimų 
* • * čio. Jie įsijungė ir į lietuvių - « - S - 2 ™ i . 5 -

veiklą. 
eija. literatūros ir spaudos sky- goję, dabar įsikūrę Seminole, 
riai. Ateinanti penktadieni kai- Fla., Seminole Gardens Bicente-
bės dr. K. Jučas ir kun. dr. K. nnial minėjime, taipgi ir Tėvų 

poje. Dr. Birutė Pa l ta roka i tė j įr užkandžių visi gyventojai grį-
y ra gydytoja, iki šiol dirbusi j žo n a m o patenkinta nuotaika. 

— Moterų sąjungos naujausia į I r ad Oberstein miesto ligoninės 
kuopa 76 St. Petresburg, F l a vaikų skyriuje, o atei tyje per-

Trimakas. Programai vadovau- dienos minėjime atliko dalį pro- : , ,• . , . , . ' ~ _ * . I .. ,? . -f. . . J ' , _ * J 57 
;•—.—_*%.. 3 - • , . , • \ gražiai veikia. P i rmas parengi- •< s ikeha i S tu t tga r t . P o sutuoktu ja Kazė Brazdžionytė 

— ei. 
JTNŽ. DAVTD KAMM 

FENANSTJ PROFESIJOJE 

Inž. David Kamm, buvęs erd-

gramos, dainuodami solo ir už-> . , . . T. ~ . mas privatus piknikas-geguzme | viu sekusiose vaišėse, kurios vy-, oaigdaim duetais. Jie y ra S e m i - ; „ _ . ; „ . . . . . , , . . . . *__ . , „° „ . * . . gražiai praėjo ir kuopa laimėjo! ko Mainzo miesto pa rke esan-I nole Commumty choro nariai. I. > «7 l^ , T . • ». . . . . . f . . . _ _, . ^ . _ . . . . i t n s naujas nares. Naujų narių i cioje gražioje svetameje, visa vių programoje Greenland šate
n ių • ^--U" ^¥ x> + i? verbavimo proga prisirašė Bro-1 eilė dalyvių ta rė sveikinimo žo- j litų i r raketų specialistas, po 

du kar tus į dieną, pateikdamas 
jas per radiją i r didžiules sto
ties WOWO, tos valandos Stock 

tanas Kamm, seniau gyvenę 
Marąuette Parke, Chicagoje, o 
dabar įsikūrę Seminole, Fla. J is 
yra vedęs mokytoją ir augina 
tris sūnelius. — a. 

SUVAŽIAVIMAS 

Sėkmingai praėjo knygų par
davėjų suvažiavimas MaCor-
mick rūmuose, Chicagoje. Da
lyvavo 12,000 knygų parda
vėjų. 

— Į ką įgundame sunkiausiai, 
išlaikome ilgiausiai; lygiai kaip 

, nė Uiški, Anastazija Stondienė džius. Dr. P e t r a s Karvel is svei- i dešimties metu inžinerijoje išėjo • tie, kur pelnė turtą, estį juo su-ieach., susilaukia daug svečių.| i r R o t r i n a ^ ^ 
Neseniai ilgesnį laiką pas juos 
viešėjo Bakučio giminės iš Len
kijos. Šiuo laiku susilaukė sve-

kino jaunuosius atei t ininkų var- į finansų pasaulį. 
— l i n a s Mažeika, chemijos ' d u ' k u r i U sendraugių pirminin 

inžinierius, pastoviai gyvenąs '•ku Vokietijoje kaip t ik šiuo me-
D e T s n T l a i k a ! C a r a c a 3 - Venecueloj, dirba prie ^ y r a jaunas is dr. J . Norkai t is , 

svečiavosi giminaitė Estelle Ra- c h e m i n i l * š a m i n i u f a b r i k o s t a " ° d r " B i r U t ė £* ?*į °ar t a r ė 

cine ii Phoenix, Ariz., pirmiau t y * » - F a b r i k a s b u S P ^ a t y t a s žodį kun Alfonsas Bernatonis , 
gyvenusi Marąuk te Parke, Chi- Maracaibo, Venecueloj. šiai s ta- kurio sielovadiskai ap ta rnau ja -
cagoje. Ji taip pa t aplankė « * > ( * * * technologiškus įrengimus mai sričiai priklauso 
i raugus Donną ir Antaną " f * 0 1 - n bendrovė Stamford. miestas^ V a s a n o 

Conn., tad L. Mažeikai tenka ^ J o s direktorius 

si rūpinę labiau už tucs, kur jį 
D. Kamm penkerius metus paveldėjo. Coiton 

Kamm, neseniai atsikėlusius iš 
Chicagos. 

gimna-
Vincas Nat -

I dažnai tarnybos reikalais keliau-
— Kotryna ir Benius Razgiai :1 1 t a r P Venesuelos ir JAV. 

p x Dr. Ant. Klimas patikslina, 
• kad Lietuvių Fronto stovykloje 

X Edvardas Urbonas šiais , Dainavoje, kaip per klaidą bu- | l 
metais sėkmingai baigė Chica-: vo paskelbta, negalės dalyvauti, 

sas lietuvių organizacijas ir pa- j gos universitetą biznio adminis- į nes yra užimtas darbu universi-
vienius asmenis dalyvauti su į t rac i jos mokslus ir gavo diplo- i tėte. 
vėliavomis. Kas galite, pasipuoš- {mą. J is yra Antano ir Vandos i X Leonas ir Izabelė Oksai 
kitę tautiniais drabužiais. Lietu-' Urbonų sūnus. Abu tėvai dirba; iš Los Angeles, Calif., buvo at-
viai renkasi Wacker Dr. i rDea r - j t ame pačiame universitete. Jų vykę į Chicagą ir ta proga ap-
born g-vių kampe 11 vai. Nebu- į dukrelė Teresė jau prieš kele- lankė savo giminaitę ses. Anną 
kim pasyvūs šiais jubilėjiniais r ius metus yra baigusi Ix>yolos Mariją Rakauskaitę Šv. Kazi-
metais. vadovaukim kitoms tau- j universitetą ir dabar y r a moky-: miero vienuolyne. Jie taip pat 
* o m s • j to ja mokykloje. Abu jų vaikai . Įsirašė į Šv. Kazimiero seserų 

Chicagos Lietuvių Taryba • kalba gerai lietuviškai. Motina; vienuolijos garbės rėmėjus Chi-
(pr.) 'dainuoja operos chore. Sveiki-j cagoje ir į garbės rėmėjus Villa 

X Autobusas f mergaičių s to
vyklą Dainavoje išeis šį sekma
dienį 9 vai. ryto nuo Jaunimo 
oentro. Atsiskaityti bus galima 
ten pat jau nuo 8 vai. Prašoma 
nevėluoti. Autobuso grįžimui 
dėl mažo važiuojančių skaičiaus 
nebus. Norinčios galės grįžti 
traukiniu. Kaina — 14 dol. (pr.) 

X M. Kizis, Tecumsch, Ont., 
Kanadoje, siųsdamas prenume
ratos mokestį, atsiuntė "Drau
gui" malonų laišką, sveikinimus 
ir 10 dolerių auką. Labai ačiū. 

X Marius P . KieJa, Chicago. 
111., nuoširdus "Draugo" skaity
tojas, paskyrė savo dienraščiui 
10 dolerių auką. Nuoširdžiai dė
kojame. 

X DaiL A Petrikonio Mar
ąuette Meno galerija, 3215 W. 
68 S t (prie Kedzie Ave.) a td . 
7 dienas savai tėj . Gera progit 
įsigyti naujų tapybos darbų. 
Pasirinkimas didelis. Kainos per 
pus sumažintos. Galerija užda
roma liepos 27 d. Tel. 436-2112. 

(sk.) 

name naują lietuvį akademiką. ' Joseph Marie, Newtown, Pa., 

X Chicagos LF Bičiukų me
tinis narių susirinkimas įvyks 
sekmadienį, liepos 18 d., 3 v. p. 
p. Marijos ir dr. Kazio Ambro-
zaičių rezidencijoje 35 Crest Dr., 
Dunes Acres, Chesterton, Ind. 
Nar ia i kviečiami dalyvauti. 

X Beverly Shores, Ind., lietu
viams liepos 18 d. 12 vai. Šv. 
Onos bažnyčioje kun. Jonas Bo-
revičius, atvykęs iš Chicagos, 

tuo tapdami vieninteliais dviejų 
skyrių rėmėjais. 

X Kun. Domininkas Lengvi" 
nas, Windsor, Ont., siųsdamas 
prenumeratos mokestį, pridėjo 
ir 7 dolerių auką. Dėkojame. 

x Kazys Žilėnas, žinomas i 
Cicero lietuviškų organizacijų 
darbuotojas, y r a ir "Draugo" 
rėmėjas, šiomis dienomis jis vėl 
atsiuntė auką. Ačiū. 

kevičius sveikino jaunuosius, 
ypač dr. Norkaitį, ka ip vieną iš 
savo asmeniškų a r t imų draugų. 
Buvo perduota *aip pa t visa eilė 
sve ;kinimų ir linkėjimų, gautų 
raš tu . Jų tarpe ypat ingą vietą 
užėmė prof. dr. An tano Macei
nos laiškas. Jaunieji sekančia Birželio 27 d. Los Angeles. Calif. įvykusioje Lietuvių dieno.;e dainavo cika-
dieną išskrido į Malorkos salą- gKkiai menininkai solistai D. Stankaitytė, Stasys Baras ir Jonas Vazceiis. 

. . . , , . Akompanavo Alvydas Vasaitis. Dalyvavo ir pianistė R. Ape&yte. Nuotrau-
povestuvmei kelionei. k o j e £ e n i n i l l k a i

v į , p r o g r a ^ . Nuotr. A. Gulbinsko 

laikys šv. Mišias. Beverlv Sho-i . . -, . ° , ̂  „ . . 
j -. i " ,. tmes sąjungos East Chicagos 

res ir čia atostogaujantieji lie
tuviai kviečiami pamaldose da
lyvauti. 

skyriaus tradicinė gegužinė 
įvyks liepos 17 d., šeštad., 1 vai. 
popiet Union Pier, Michigan. 

X Už a. a Mariją Rakaus- Ąžuolo Stelmoko orkestro mu-
kaitę, Lietuvos operos solistę, i zika, lietuviški valgiai ir taurių-
mirusią pereitų metų liepos 17' jų gėrimų atgaiva. Maloniai 
d. Šv. Kazimiero vienuolyne, kviečiame sąjungos narius ir 
kurio narė yra velionės sesuo svečius atsilankyti ir pabendrau-
ses. Anna Marija Rakauskai tė , ti jaukioje aplinkumoje ir sma-
bus gedulingos šv. Mišios šešta-: gioje nuotaikoje. 

žinos ir Petro Bartkų duktė, 
New York, N. Y., birželio 28 
baigė Queens kolegiją eum Įau
dė, gaudama bakalauro laips
nį. Studijavo anglų kalbą i r li
teratūrą ir įsigijo mokytojos tei
ses. Daiva yra baigusi lituanis
tinę mokyklą, dalyvavo jaunimo 
organizacijose ir šoko tautinių 
šokių grupėj. 

AUSTRALIJOJ* 
— "Ramovės", liet. kar ių ve-

le ranų Adelaidės skyr iaus val
dybą dabar sudaro : K. Tapa-
r a s (pirm.) , V. Laurinai t is , Pr . 
S t raukas . J . Lapšys ir J. Jaunu
tis. Birželio 25 d. skyr ius minė
jo savo veiklos 25 metų sukaktį . 
Minėjimo metu invokaciją sukal
bėjo kun. A. Spurgis , kalbėjo 
Č. Zamoiskis. Sukaktuvininkai 
susilaukė daugybės sveikinimų. I mis. 

URUGVAJUJ kai nepavyko, pabėgo, nepaste
bėję, kad liko mažiausioji. 

— "Mindaugo" draugija su
ruošė gražią šventę — Tėvų pa- SPROGDIAS 
gerbimą Tėvo dienos proga, ku
ris įvyko birželio 27 d.. Progra- Sprogus senam gazolino tan-
moje buvo: šv. Mišios už gyvus kui 4600 W. B^lmont, Chicago-
ir mirusius tėvus, draugijos pa
talpose pietūs su gražia progra
ma kurioje taip pa t pasirodė so
listė Adriana Jocytė su daino-

CHICAGOS 2INIOS 

dienį, liepos 17 d„ 7:30 vai. ry
to. 

Skyriaus valdyba 
(pr.) 

Gera proga jaunam 
spaustuvininl 

Jaunas spaustuvininkas, kuris tu
ri patyrimo spaustuvės darbuose ir 
norėtų toliau lavintis, gali gautti 
ofseto srityje darbo geromis sąly
gomis. Kandidatas turi turėti gerą! 
liudijimą. Prašome rašyti: Liti>. 
Cath. Press, 4->45 W. 83rd Street, į 
Chicago, m. 60629. Prašoma pažy-

patyrimą ir t t. 

VOKIETIJOJ 
— Bonos universitete ruošia

si filosofijos daktaro laipsniui 
Nikodemas Juršėnas, a tvykęs 
studijuoti iš Lietuvos. 

— L Breving. Rytų Vokieti
jos rašytoja verčia į vokiečių 
kalbą V. Mykolaičio • Putino 
trijų tomų romaną "Altorių še
šėly". 

NEPERŠAUNAMOS 
L I E M E N E S 

Paskut inia is mėnesiais Chica
gos policininkai nusipirko kelįs 
š imtus neperšaunamų liemenių. 

GRETTOn PAGALBA 

ugniagesių 

I jų pirma išegzaminuoti pas gy-
įdytoją. Dabar Blinois valsti-
į joje veikia 18 tekių detoksikaci-
1 jos centrų, numatoma įsteigti 
dar 11. 

NESUSTOTI GREITKELY 

D u vyrai buvo suvažinėti. Chicaga gerina 
greitąją pagalbą. Jos t a rny - jka i jie Chicagos Skyway greit-
bon į t raukiama daugiau pas i - ,kely sustojo paimti prašančių 
ruošusių vadinamų pa rame- j pavėžinti. Jų pavardės D . 
dikų. 

URAGANO AUKOMS 

je, buvo užmuštas L. Davis, 39 
m. ir t rys darbininkai buvo su
žeisti. Toje vietoje darbinin
kai paruošė plotą statybai pre
kybos centro, žemėse užtiko 
seną gazolino tanką i r manė. 
kad j is tuščias, o ten buvo 
benzino, kuris užsidegęs smar
kiai sprogo. 

Puiki dovana — bet fcorh 
proga! 

Popular Lifhuanian 
Dec!pes 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Hannon ir C Hcllis. Jie pama
tė dvi 1S)—21 m, merginas, 
prašančias pavežti. Buvo kišk i 

Nukentėjusiems nuo u ragano pravažiavę, todėl pavarė auto-
• Vestuves Mainze. Birželio! Lemonto ir Evergreen P a r k o mobili atbulą ir tuo metu į juos * l e i d ° J**1*** 'aidą šios populia 

19 d. Mainzo katedroje susituo-! gyventopai turi iki rugp. 18 d. t r enkė sunkvežimi , užsidegė jų n ė v^X^iik^fn
e
o°% p a g a n o K 

kė dr. Jonas Norkaitis ir dr. Bi-! Paduoti prašymus specialioms t a n k e buvęs gazolinas. Užsi- laidą naujais paruošimais. 

Suredagavo 
ioozapiaa Daužvardienė 

Siotn dienom Draugo spaustuvė 

rutė Paltarokaitė. Apeigas atli
ko Ijetuvįų sielovados direkto
rius prel. dr. Jonas Aviža, pasa
kęs taip pat ir prasmingą pa
mokslą. Dalyvavo jaunojo tėve
lis Jonas Norkaitis, buvęs ilga 

pe skoloms. Vėliau 
nebus priimami. 

prašymai degė ir sunkvežimiu 'vežti tan- Tai geriausia dovana naujom 
kai. Sunkevižio šoferis L. Cook, žmonom ar marčiom. Daugelis ap-
47 m., gavo pirmą pagalbą dovanoja kitataučius supažindinti 

CHICAGA BOSNI M U g o n i n ė j e , drauke su sa- i u o s fu J ^ s k u rraistu ir vin 
* & _ J IKU. gi knyga yra sukėlusi daue 

Nuo žemės drebėjimo Italįjo-, vo 12 m. sūnum. Merginos, abi pasisekimo lietukų ir kitataučiu 
•'e nukentėjusiems JAV katali- j iš Oh-'o, pa t rauktos teisman dėl darbo vietose ir organizacijos*, 

nisteri- k a i sur inko aukų 2T6093 dol.; prašv-mo pavėžinti kas DLnois Knyga yra labai gražia- iriSta ir 
T ^ Z T Z ^ ^ - 0 B - e i k puse 7 o s sumos - į v a l s t i j o j e draudžiama. ^ ^ g t o * * * Uhai 
direktorius ir jaunosios mama. " - 7 8 2 dol. suaukojo Chicagos katal ikai . 

L^IBLATVYMO C r ^ T R A I 

Cicero, 111, lietuvių Bicentennial minėjimo metu ponios T. Rizzo ir S. Dir-
tienė vaišina svečius. Nuotr. J. Kuprio 

Sofija Pa i arokienė. Taip pa t su 
tuoktuvėse buvo d a r per 20 sve-
šių. lietuvių ir vokiečių. Dr. Jo
nas Norkaitis dirba Ptut tgar te Gubernator ius VValker pasi-
kaip ekonomistas, bet jis yra r a šė įstatymą, kuriuo policijai 
taip pat filosofijos mokslų dak- j leidžiama girtuoklius vežti tie-
taras ir aktyviai bendradarbiau-; šiai į ižsiblaivyrno — alkoholi-
ja įvairiuose lietuviškuose le idi - |kų gydymo centrus , nevežant 

MIRTIS DĖL VftSLNTI^'O 

Perkai tęs vėsintuvas davė ki
birkštis, kurios uždegė užuolai
das namo 10655 So. Wentworth, 
Chicagoje. Gaisre žuvo 2 

_ Užsisakvkite paStu: 
DRAI'OAS. RntgD Hk>T»o«» 

4.r>4S W « t fl-^rd S t r ^ t 
Cniratro. nilnoi<» fif>«2fl 

m. 

Kaina $3.50 Pridekite 30 centų 
pašto išlaidoms Illinois gyventojai 
pridėkite 50 centų mokesčiams ir 

mergaite Tameca Pleasant. Ki- p8Jtui 
ti vaikai ir suaugusieji bandė 
vandeniu gesinti gaisrą, bet, j 


