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Kolchoze lietuviškai 
kalbėti draudžiama

Pirmas prasižengimas baudžiamas 5 rb., antras jau 10 rb.

lt

polisą (dabartinė Bsltarusi- 

Mf
1975 gale buvo reformuoti kol- 

įgĄ į kuriuos įėjo lietuviškai 
įfrntvs kaimai. Šie kaimai bu- 
ro išskirstyti P° vieną-du ir 
„įjungti prie kolūkių, kuriuose 
dauguma kaimų — gudiški. Šios 
refonlos pasėkmės netrukus pa- 
siodė. Reformuotam Ždanovo 
kottkiui pradėjo vadovauti Luti- 
jKrnardovna Žilinską, kurios 
tfrĘ dvaro rūmai dar ir Liar dien 
tebestovi netoli Pc/iascs. Prieis 
pat Kalėdas formos darb'nirkas 
Sasya Lysauskas pranešė pr- 
jniniAei. kad farmoh bedirban
ti Ramina Paula- ičienė li:tu- 
viškai pasakiusi: “Kai užpūdo 
gudai farmą — gyvenimo ne
bus". Rytojaus dieną pirmininkė 
nfeukė fanuos darbuotojus ir 
pareiškė, kad farma yra valsty
binė įstaiga, kurioje lietuvi: kai 
kalbėti negalima. Lietuviškai 
kalbėjusi Paifavičienė nubau- 
ftama 5 rub. bauda. Kas su
katės- i’ietayiškai kitą kartą, 
Iną nubaustas 10 rub. bauda. 
Pinigus iš Pau’avičienės paėmė 
pati pirmininkė ir ‘sidėjo į ki
šenę. Panašiai piniginėmis bau

domis ibuvo nubausti ir kolūkio 
traktoristai. Juos nubausti pir
mi ■ niūkei'padėjo įgaliotinis.

Druja (Breslaujos ra j.)
Prieš keletą metų Drujoje bu

vo nuversti bažnyčios bokštų 
kryžiai. Kadangi jie buvo stip
riai įmūryti, tai kartu nuversta 
ir bokštų viršus. Dabartiniu me
tu bokštai toliau irsta ir plytos 
krenta į buvusio vienuolyno kie
mą (dabar mokyk’a), kur per
traukos metu žaidžia vaikai.

Slabodka (Bres’aujos ra j., da- 
bart nėję Baltarusijoje)

Po ilgų tikinčiųjų-prašymu, 
rajono; valdžia lodo atsircmon- 
tuoti bažnyčią, tačiau, užba'gus 
išorės remontą, vidų remontuo
ti uždraudė.

Gargžda;i
1975 spalio 31 kun. A. Šeške

vičius parašė N. Sadūnaitei laiš
ką su kortele, kad praneštų, jog 
laškas pasiekė adresatą. Tik 
kai siuntėjas paprašė Bangždų 
paštą užklausti, kodėl lageris 
nepranešė apie laiško įteikimą 
Sadūnaitei, tuomet lagerio paš
tas pranešė telegrama, kad Šeš
kevičiaus laišką gavo ne Sadū-

naitė, o‘lagerio cenzorė Devaje- 
ya X1.5 & - >

Valakbūdis.

1975 spalio 31 pas Valafcbū- 
dž o kleboną kun. Antaną Lukc- 
šaitį atvyko šakių apylinkės pir
mininkė Žemantauskieno ir ša
kių rajono saugunret.73 Bakšas 
ir pareikalavo, kad klebonas Vi
sų šventųjų šventės vakarą -ne
darytų gedulingos procesijos ne: 
šventoriuje, nei kapinėse. Že- 
mantauskienė gr asino, jeigu kle
bonas neklausysiąs, tai būsiąs 
išvarytas iš buto. Klebonas A 
Lukošaitis pastebėjo, kad jė? 
žvėrys turi urvus, o paukščia 
lizdus, tai ir klebonui reikia kur 
nors galvą priglausti (tiuo me
tu kun. A. Lukošaitis turi labą 
skurdų butą: virtuvėlė rūsyjr 
ir vienas kambarėlis. Anksčiau 
gyveno palapinėje).

Nepaisydamas draudimo, kun. 
A. Lukošaitis padarė iškilmingą 
procesiją į kapines.. Moterys, ap
sirengusios tautiniais drabužiais, 
padėjo prie kryžiaus vainiką su 
užrašu: ‘‘Gerbkime pairusius, nes 
ir mes mirsime’.

Vakare į kapines atvyko Ša
kių apylinkės ateistai. Daugelis, 
kaip ir praėjusiai^ metais, buvo 
girti.

Lietuvos laukuose, Daugailių apylinkėje (Prieškarinė nuotrauka)

PASAULIS žino apie krikščionių 
SKUNDA MASKVAI

Roma. —- Italijos žinių agen
tūra ANSA sulėkė papildomų 
žinių apie šešių krikščioniškųjų 
Bažnyčių atstovų Sovietų Są
jungoje ir jes valdomuose kraš
tuose kreipimąsi į sovietų' val
džią dėl religinės'laisvės varžy
mo. Agentūra pažymi, kad pa
reiškimą pasirašė protestantų, 
baptistų, adventistų, Kristaus 

'Bažnyčios, slačiatikių ir krtali-

pagrindinės teisės, kuriomis 
naudojasi kiti krašto gyvento
jai. Tikintiesiems tėra laidžia- 
ma dalyvauti kulto apeigose. Bet 
jie neturi jokio balso visuome
niniame gyvenime. Valstybės pi
nigais, kurie yra sudedami taip 
pat. ir tikinčiųjų, milžiniškais 
tiražais yra spausdinamos ir pla
tinamos antireliginės knygos, 

„ ___ laikraščiai, tačiau' krikščionys
kų atstovai. Katalikų vardu pa- neturi nei teisės., nei jokios ga- 
r.eišk’mą pasirašė du lietuviai limybės atsakyti į jiems prime- 
kunigai — vienas iš Kalvarijos, tarnus £alturimus,' neturi' teisės 
antras iš Vilniaus. Pagrindines viešai išreikšti šavo minties, 
pareiškimo mintis paskelbė di
dieji Vakarų pasaulio* laikraš- 
č ai. P’ačias jo ištraukas įvai
riomis kalbomis perdavė Vatika
no radijas.

La ūko'autoriai pažymi, kad 
Sovietų Sąjungoje ir jos va’do- 
muose kraštuose dešimtys mili
jonų tikinčiųjų kasdieniniame 
gyvenime yra skaudžiai diskri
minuojami: jiems yra atimamos

Tikėjimas Sovietų Sąjungoje 
tebėra gyvas -ir nuolat auga, y 
pač > jaunimo tarpe. Laiško au
toriai nesitiki, kad jų prašymai 
būtų dabar išklausyti: jie tik 
jaučia .pareigą atvirai pasakyti 
tiesą: “Mūsų atsakomybė prieš 
Istoriją skatina mus-atvirai pa
reikšti savo nusistatymą religi
nės laisvės klausimu”.

NELEIDŽIA IŠVYKTI PAS BROLĮ
Kęstučio Jokobyno raštas pirmajam partijos sekretoriui 
P. Griškevičiui

Kosyginas serga

Tokro. — Japonų prekybinė 
delegacija, grįžusi iš Maskvos, 
parvežė žiną, kad sovietų prem
jeras Aleksejus Kosyginas ser
gi, buvo numatytas jų susitiki
mas su juo, bet pasakytą kad 
dėl'ligos jis negali priimti.

Užsieniečiai laikraštininkai 
taip pat pastebėjo, kad Kosygi- 
ms niekur nepasirodo apie mė- 
ntaflkikd..

ffashingtonas — Atstovų rū- 
mų Žemės ūkio komitetas 21:19 
takais nutarė sumažinti nemo
kamą maisto kuponų gavėjų 

išbraukiant iš sąrašo 
studentus ir streikuojančius. Iš 
llį mil. gavėjų būtų nubraukta 
L5 mil. Ar projektas praeis ir 
Atstovų rūmų pilnaty, nežino
ma. Jeigu jis praeitų, tai būtų 
priešingybė Senate priimtam 
projektui.

Lisabona. — Buvęs Fortųga- 
Ujos prezidentas Antomc de Spi- 
nak grįžo iš Brazilijos ir tuoj 
tavo suimtas už mėginimą 1975 
tavo mėnesi surucčti sukilimą. 

Jfltartpiuier. — Tropikinė aud- 
ra'Belle perėjo per Vermontą, 
Nuplovė nemaža kelių ir tiltų 
tavo du žmonės?

— Hotel d’Ameriąue 
’®6wčio gaisre netoli operos 

11 žmonių, daugiausia 
taHgrantų iŠ šiaurės Afrikos.

koma. — pirmą kartą Romos 
•Arijoje miesto meru išrinktas 

l nepriklausomu, bet 
., šjęs komunistų sąra- 
ta meno profesorius Giulio Car- 

Argan, Jo kandidatūrą palai- 
įr sociaJistąį bu aocialdemo- 

Hitaia.

*ve laiką, 
i rinkimus

Mirė dr» P. Karvelis

Baden Badenas, V. Vokietija. 
— Gauta žinia, kad ‘rugpiūčio 
10 Baden Badene, 6 vai. ryto 
mirė dr. Petras Karvelis, eko
nomistas, visuomenės veikėjas. 
Buvo gimęs 1897 Šilavoto apy
linkėj., Marijampolės ap^kr. Mo
kėsi Marijampolėj, Voroneže, 
Petrapily, studijavo Miunchene. 
Berlyne, Breslave, kur ir gavo 
daktaro laipsnį.

1917 buvo išrinktas į Lietu
vių seimą Petrapily, nuo 1918 
gyveno Vilniuje ir Kaune. Buvo 
krikščionių‘demokratų genera
liniu sekretorium ir pirmininku, 
seimo nariu, Finansų ministeri
jos, patarėju, Mokesčių departa
mento direktorium, žemės ban
ko valdytoju ir dviem atvejais 
finansų mini stenu. Atstovavo 
Lietuvai tarptautinėse ekonomi
nėse konferencijose. Įsteigė 
“Ryto” dienrašt;. raižinė jo poli
tinėm ir ekonominėm temom. 
1940 pasitraulrė į Vokietiją, po 
bolševikų išvijimo buvo grįžęs 
į Lietuvą, o 1944 vėl išvyko. 
Dirbo Vlike,. buvo politinės ko*

Šilti atsiliepimai 
apie Jurašo pastatymę

Stamford, Conn. — “Green- 
wich Time” (VH.29 ir “Stam
ford Advocate” (VHI.4) plačiai 
aprašė, pridėję didelę nuotrau
ką, Jono Jurašo surežisuotą An
driejaus Amalriko politinę sa
tyrą Har’ mano teatre, Stamfor- 
de. Apib Jurašą ir jo pastatymą 
atsiliepiama labai gražiais žo
džiais. “Stamford Advocate” 
kritikė Lynn Dean rašo: “Jei 
Hartmano teatras ir( toliau eis 
tokiu keliu, tai Stamfordas pa
teks į kultūros žemėlapį”. Saty
ra “East - West” statyta 10 kar
tų. Paskutinis spektaklis bus 
rugpjūčio 14.

Atskirai, aprašomas Jūralšo 
gyvenimo kelias, jo susikirtimas 
su rusų okupantais, atsisaky
mas aklai paklusti partijos Ii-1 
Įiijai ir atsiprašyti už užsienin 
paleistą, žinomą laišką jo paša
linimas iš Kauno teatro visų 
postų ir įsikūrimas šiame kraš
te. Pacituotas Jurašo išsire ūki
mas: “Būčiau gyvenęs ir var
gingiausiomis sąlygomis, jeigu 
tik 'būčiau galėjęs būti laisvas’’.

VVashingtonas. — Senato Žval
gybos komitetas priėmė įstaty
mo projektą, kuriuo numatyta 
bet kuriai žvalgybos agentūrai, 
norinčiai! elektroniniais apara
tais JAV sekti asmenį, turi gau
ti teismo leidimą. Teisingumo 
departatfiento leidimas taip pat 
reikalingas.

Pasitarimai Pietų 
ašigalio reikalu

Paryžius. — 12 šalių atstovai 
Paryžiuje slaptame posėdy ta
rėsi dėl'Pietų ašigalio turtų eks
ploatacijos po 1989 metų. Tie 12 
kraštų 1959 buvo susitarę 30 
metų susilaikyti' nuo bet kokių 
teritorinių pretenzijų ir vykdyti 
tik' mokslinius tyrinėjimus.

Pasitarimo dalyviai tarėsi, 
kaip susitvarkyti po 1989 me
tų, valstybinių ar privačių ben
drovių steigimo mastu imtis eks
ploatuoti Pietų ašigalio minera
linius turtus. Taip pat jie' apta
rė ir ekologinius, juridinius, ir 
politinius aspektus.

Argentinos, Australijos, Bel
gijos, Čilės, Prancūzijcs, Japo
nijos, Naujosios Zelandijos, 
Norvegijos, Pietų Afrikos, Sov. 
Sąjungos, Britanijos ir Ameri
kos atstovai susitarė nieko ne
skelbti apie' jįj. 14 dienų užtru
kusius pasitarimus, nės, jų nuo
mone, paliestosios problemos e- 
sknčios labai komplikuotos. Yra 
tik žinoma, kad labiau pasiruo
šę jie 1977 metais susirinks į 
naują, dar svarbesnę, konferen
ciją Londone.

Kokius mineralinius turtus 
slepia Pietų ašigalis, dar neži
noma, bet manoma, kad ten bus 
atrasti naftos šaltiniai. (t.)

Rodezija sulikvidavo 
300 partizanų

Salisbųry. — Rodezijn sako, 
kad jos dalingai įėjo- į Mozambi
ko teritoriją ir sulikvidavo 300 
juodųjų nacionalistų partizanų, 
30 Mozambiko karių ir 10 civi
lių. Apskaičiuojama, jog apie 
4-6 tūkstančiai partizanų tre
niruojami Mozamb ke. Ataka 
buvusi už nuolatinius artilerijos 
šaudymus iš tos stovyklos į Ro- 
dezijos teritoriją.

Amin nori 
diplomatinių santykių

Nairobi. — Ugandos prezi
dentas Idi Amin pasiūlė dery
bas su' Britanija santykių at
naujinimo ^reikalu. Amin panei
gė užsieny pasklidusįas žinias 
apie 100 studentų nušovimą. 
Jis taip pat norėtų atnaujinti 
santykius su Amerika, ir tam 
didžiausia kliūtimi yra Kissin- 
geris. “Kai tik Kissingeris pa
liks savo postą, mūsų santykiai 
su Amerika bus labai geri”, sa
kė Kampalos radijas.

Amerika formaliai diplomati
nių santykių nenutraukė, bet 
1973 ambasadą Kampalojė už
darė.

Kaip jau esame anksčiau, ra
šę, Kęstučiui Jokubynui, 17 me? 
tų praleidusiam Sovietų Sąjun
gos* koncentracijos stovyklose, 
neleidžiama išvykti gyventi pas 
savo brolį Kanadoje. Jokubynas 
jau du kartus kreipėsi į Vilniaus 
Vizų ir registracijos skyrių, pra- j 
šydamas leidimo išvykti. Abu 
kartus gavo neigiamus atsaky
mus, nenurodant priežasties.

Jokubyno klausimu yra pa
informuota Kanados vyriausy
bė, ir jo byla persiųsta Kongre
so komisijai Helsinkio susitari
mams tikrinti, įteikta kongresi- 
ninkei MiUicant Fenwick (R , 
N. J.). Brolis Jonas Jokubynas 
:š Ham-ltono laišku kreipėsi į 
LTSR Vidaus reikalų ministerį 
Mikalauską. Nors registruotas 
la škas buvo įteiktas, kol kas 
atsakymo nėra gauta. Kadangi 
draudimas pakeisti gyvenamą 
vietą prieštarauja Sovietų Są
jungos konstitucijai ir Visuoti
nei žmogaus teisių deklaracijai, 
Kęstutis jokubynas pasiuntė

misijos pirmininku, Tautos fon
do ir Baltijos tarybos nariu.

Laidojamas rugpjūčio 13 Ba
den Badene.

Priimtas 
gripo įstatymas

Washingtonas. — Kongresas 
galutinai priėmė įstatymą, ku
riuo pati valstybė imasi atsako
mybės už “swine flu” skiepų 
pasekmes. Jeigu iškiltų bylos 
dėl skiepų netinkamumo ar‘blo
go skiepijimo, valstybė ieškos 
kaltininkų ir trauks atsakomy
bėn. Draudimo kompanijos at
sisakė imtis tokios atsakomy
bės.

Pirmieji skiepai bus n»ikreipti 
senesniems ir silpnesniems žmo
nėms jau kitą mėnesį, o visuo
tinis skiepijimas bus pradėtas 
spalio vidury.

Long Beacli, Gal. — Pietinės 
Californijos pakraščiuose vyks
ta Amerikos Trečiojo laivyno 
manevrai. Dalyvauja 36 visokios 
rūšies laivai su 12,000 karių ir 
60 laivyno lėktuvų.

Atėnai. — Graikija pareika
lavo sušaukti JT Saugumo Ta
rybos posėdį, kuriame būtų dis
kutuojamas jos ginčas su Tur
kija dėl Egėjo jūros teisių.

laišką pirmajam partijos sek* 
rotoriui Petrui Griškevičiui, pra«< 
šydamas pakeisti neteisėtą spren 
dimą.' Pateikiame laiško pilną 
tekstą.

Lietuvos komunistų partijos pir
majam sekretoriui P. Griškevi
čiui.

Antri metai bandau pasinau
doti visuotinai pripažinta ir Hel
sinkio susitarimo I-jame punkte 
dar kartą patvirtinta piliečių 
teise — pakeisti gyvenamąją 
vietą ir išvykti pas savo brolį 
į Kanadą.

Tačiau Lietuvos TSR VRM 
vizų ir registracijos skyrius be 
jokios priežasties atmetinėja 
mano prašymus. Šių metų bir
želio 21 dieną buvo atmestas 
mano brolio prašymas ir mano 
pakartotinis pareiškimas dau
giau negu keistai motyvuojant: 
“...todėl, kad išpildyti prašymą 
nėra galimybių”. Argi tai vals
tybinės įstaigos atsakymas?

* Jeigu kas nors tvirtintų, kad 
Lietuvos TSR dabar vyrauji 
vergovinė santvarka, būtų nu
baustas už “tarybinės tikrovės 
šmeižimą”. Bet kokia gi kita 
visuomeninė formacija neleisda
vo savo piliečiams pakeisti gy
venamąją vietą. Norėčiau žinoti, 
pagal kokią teisę ir kokį įstaty
mą esu prirakintas būtent prie. 
šios šalies?

Prašau Tamstos paaiškinti bei; 
nurodyti atitinkamom įstaigom 
pakeisti neteisėtą sprendimą ir 
leisti man išvykti iš Tarybų Są« 
jungos.

Kęstutis Jokubynas 
Adresas: 232044 Vii* 
nius, žvaigždžių 48- 33 
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KALENDORIUS

'Rugpjūčio 12: Gracilijus, Hi- 
liarija,.Danguolis, Lina.

Rugpjūčio 13: Ipolitas, Radę- 
gunda, Gilvilas, Gabija.

Saulė teka 5:54, leidžias 7:56.

ORAS
Dalinai apsiniaukę, 50 proc. 

galimybė lietaus su perktyviją 
apie 85 laipsniai, )



t DRAUGAS, ketvirtadienis, 1976 m. rugpiūčio 12 d.
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Redaguoja RniBŪai ‘ Pakalnlfikieaė. RaakraKlus siąsti adresu: 
E. PakalnHIdenė, Š948 & Artėjau Avė., Chlcago, m. 60629 

. . Telefoną® ĖB 6-CH89

Vyčių vtticflre Chicagoje. 15 tvardo seniūnas Kenneth Jakšy, Irene 
Šankus, kuri. Ant. Jurgelaitia.ir kan. P. Juknevičius.

BŪSIMA GARBĖS NARĖ 
RITA PINKUS

9

• ‘ ■ Lietuvos vyčių orgariižacijos 
?. brarifluedį sudaro tie nariai, kurie 

gjnrena šūkiu ^‘Dievui- ir -KraŠ- 
trii”. Tiems tikriesiems Lietuvos 
sūnums Ir- -dūktoms joks -darbas 

T ' nėra -nuobodus,1 per sunkūs arba 
neįmanomas atlikti. Tiek savo!

.. . kuopose, trak. Ir centro valdyboje 
dirbdami, šitie ypatingieji vyčiai 
Visą laiką; energiją ir-št^ebėjiiiius. 
Kaip tik- tokia,, yra Rita Pinkus, 

č. kandidatė į Lietuvos vyčių orga
’" * nizacijos garbės narius.

Įstojusi į 26 kuopą 1950 metalą, 
.. . į greitai kilo nuo,pirfno laų^nio, 

Jautų 1951 ^metais, iki ketvirto, 
suteikto jai 1960 metais .per vyčių 
seimą Worcesteryje. Nuo pačių 

, pirmųjų dienų 'organizacijoje 
iki šiol ji-yra įsijungusi į darbą 
Savo-kuopoje, apygardoje ir ėėnr 
tto valdyboje, dažnai eidama įvai- 
rias pareigas tuo pačiu -metu.

N'.'. Rita Pinkus niekuomet neven- 
' ' gė sunkaus darbo ir atsakomybės, 
' ' surotos Sū-pareigomis centai val

dyboje. Pėr 26 organizacinio dar- 
do„ metus Ji buvo ašt uonis ka rtus 
centro valdybos finansų sekreto- 
re; vieną kartą Informacinio ko
miteto pirmininke ir aštuonerius 
metusi, dalj'vavo .Ritualų t 'komitė- 
te, lr£s kartus būdama Jo <pirmi
ninke. Dfibar Rita-yza-centro yal?

‘ dybos iždininkę, ir tose pareigose 
praeityje jau yra buvusi tęis kar- 

u' tus.

Šis .didelis įsipareigojimas cen
tro valdybos* darbe netrukdė jai 

-n dirbti ir kitose srityse. 1966 ‘me- 
-z., tais 53-<5iatne vyčių seime, Wor- 
z.:: oestėiyje, ji .buvo pagerbta už di? 

dėlįdarbą, įdėtą -į bendras visų 
tiettėvių pastangas-vaduoti Lietu- 

; i§('koinunistinės7Vei;gijos. Prieš 
<j( tai jau buvo pripažintas, didelis 

jos.-įnašas Lietuvos Reikalų kof 
J..‘ mkefo . darbe, .pruinant nare į 
: -; Šiinto Laiškų klubą 1959 metais.

• <* * r * ' ’
Ridamą pareigas centro vąĮdy- 

Hitą vis tik rado galimybės 
gyviai-.dalyvauti Naujosios Ari- 
gliįos apygardos reikaluose, ir čia 
pą^irpdydama kaipo didėlių su- 
gėbęjimų moteris. Rita 'buvo apy- 

-»gardos Lietuvos Reikalų. komitė- 
«Ato: pirmininkė, Spoita komiteto 

vįęępirfhimiįkę, o dabar yra Nau- 
^.tošios Anglijos apygardos valdy- 

bp§ vięąpirfnininkė narių reika-
- ląms. Šiose .pareigose būdama, ji.
- - dalyvavo Latf nence, kuopos. Mas- 
.^;^įįušetts valstijoje pėrorganiza-

vime.

. Prie organizacinės veiklos pasi- 
’ seėtimo daug prisideda sklandus 

ryšy? tarp a py g. ir centro valdybos.“
- • Ir čia Rita daug prisidėjo, ibūda-

ma aptpgttdos atstove seimuųse 
. Pittsburghe, Angeles irChi- 
f cagoje. Be 4^ JUta<JmMo Regis- 

„„tiaeijos komiteto pirmininkė 58; 
seime Kerinebunkporte, suruošta? 
jne^Nąųjpsios Anglijos ąpygardos.

Kaip labai ji dalyvauja apygar- 
yeiidoję, parodo ii tai, kad 

/ kiekvieną kartą per paskutinius 
v. ketverius metus ji aktyviai daly

vavo Naujosios Anglijos apygar- 
“°dos ktrhurmės gegužinės -suorga- 
''’tyžavimę. 1973 metais ji buvo tos 
''gegužinės Sdininkė.
! Bet-geriausiai Vyčio- padSveffti- 
riną parode Jo dalyVavhnas^pagrin- 
dinio organizacijos vieneto • >•— 
kuopos —į veikloje. Kai daugelis 
vyčių būna patenkinti, jei jų 

‘veikla centro valdyboje ir apygar
doje nustelbia ryši su vietine kųo- 
piį Rfta Pinkus, priešingai; visą 
SH-vp laiką .Ir energiją yrasudėjusi 
j 26-tą Worcesterio kiįipą.

įstojusi j kuopą 1950-tąis me-

tais, Rita buvo, jos iždininkė nuo 
1953. iki 1961, ir grižo į tas -parei
gas nuo 1967 Iki-.19710. Tuo pačiu 
matu ji 1967-tais metais buvo 
•kuopos - pirmoji' vicepirmininkė, 
ir,- tarytum pakartodama savo 
veikią centro valdyboje, Rita bu
vo savo kuopos Ritualų komite
to naiė-1955 - .1959 metais, finan
sų sekretorė ,1’971- ir nuo 1974 iki 
dabar.'£alia.to; nuo 1959 iki 1974 
Rata buvo 26 kuopos Lietuvos Rei
kalų komiteto narė, ir to komite
to pirmininkė 1966 metais. Supras, 
dama /kultūros svarbą, Rita buvo 
dramos bibliotekos pirmininkė. Ir; 
daugiau kaip 15 metų ji buvo aš- ’ 
renkama atstovė į Naujosios An-1 
gli jos apygardos suvažiavimus.

Kai Woręesteris prisiėmė pas j 
save seimą 1960 metdis, ir antrą 
kartą. 1966-tais, Rita Pinkus prisi
dėjo prie atsiradusio didelio dar
bo, suprasdama svarbą bendra
darbiavimo tarp kuopos ir centro 
valdybos. 1960 metais- ji buvo iž
dininkė ir vieną iš banketo pir
mininkių, o 1966 metais buvo 
viena iš registracijos vadovių.

Rita visuomet biivo aktyviai 
įsijungusi ir į eilinę kuopos veik
lą. Nuo.pat 1952 metų ji aktyviai 
dalyvauja organizuojant rberidroš 
komunijos pusryčius, Šv. Kazi
miero minėjimus ir Motinos die
nos Mišias: Ji yra dalyvavusi dau
gybėje komitetų organizuoti ge
gužinėms, minėjimams, -kalėdą 
riiams ir kortų -pobūviams. Ir per 
visą tą vėįklds laiką ji dar buvo 
jaunučių vadovė.

Šalia darbo Lietuvos-vyčių-or
ganizacijoje, .-Rita suranda, laiko Į 
daIyyauti.įr.Šv. Kazimiero parapi
jos^ kuriai- ji prddauso; yeik-loje.- 
Jj yrą ii* Motinų klubo narė bei 
juranminkė^ir?  skaučių vadovė, ir 
Seselių rėmėjų narėyiir choro 
narė-jau virš -20-ties metų. • Nuo
stabu,.kad Rita-randa laiko dirb- 
fi ir.-Lietuvių labdaros -draugijo
je,-ir Lietuvių-kai;© veteranų pa
galbiniame vienete.

■ Tikrai, sunku būtų rasti vietą 
Lietuvos vyčių organizacijoje, 
kur Ritos'Pinkus įtaka ir sugebė
jimai nebūtų .jaučiami. Suteik
dami jai -organizacijos garbę, ku
rią ji yra davusi visiems mums, 

:savo jpąsifvėntimu ir nuolatine 
ištikimybe Dievui ir Kraštui.’

Rita ir jos šeima yra pavyzdin
ei visiems vyčiams ir lietuviams. 
iNe tik jos mamytė, bet ir vyras 
Teodoras yra ilgamečiai vyčiai. 
Vaikai, tai: trečia karta,- stScurė 
gražias lietuviškas šeimas. Sūnus 
Teodoras ir- žmona darbuojasi 
Worcester mieste, -o duktė Elena, 
ištekėjusi už Antano Buroh, vei
kia 3-je kuopoje, iPhiladBlphijos 
mieste. Netrukus -jų vaikai sn- 
darys ketvirtą kartą ‘ -veikėjų vy- 
čiams. (Iš “Vyčio”) 

Verte A. PakalriiŠkįs

VANDUO GAUNAMAS 
fcUTANt

Švedų chemikų grupė atliko 
sėkmingus bandymus gėlinti jū
ros vandenį butanu. Vanduo su-, 
maišomas su skystu butanu, 
mišinyB greit slšąla, ir drusnos 
kristalai lengvai nisiskiria. Ta
da ledas atšildomas specialiose 
gėlo vandens cisternose. Buta
nas atskiriamas ir vėj. naudoja-, 
tuas, Specialistų nustatyU, kad 
^ėttnant vandenį tokiu metodų, 
energijas ifieikvojama keturis 
kartus mažiau. jrii

/

Hiisil5v

DETROITO ŽINIOS

PORINKIM1NIS POST 

•MORTEM

Pradžiai truputis lengvo 
Čiažddžiavimo, šiam Atvejui 
kančio ar net ir būtino. Taigi, 
rinkimai,Ajų eiga, varžybos, buvo' 
intensyvios, maždaug lygios, ver
tos- visų dėtų -pastangų, kultūrin
gos, žodžiu, pagab nerašytas, bet 
rimtų 'varžovų prisiimtas taisyk
les. Tiesa, pralaimėjome. Pralai
mėjome be re&alo, beprasmiStai,' 
ir, beveik nepramatytai. Bet pra
laimėjimo' santykis nė' toks jau 
klaikus. Priešingai, teikiąs daug 
padrąsinančių vilčių ateičiai. Al-' 
gis Zaparackas savo distriktė su
rinkti daugiau kaip 5000 balsų, jo 
oponentas virš 6000.

tU?“ 
tiri-

Algio Zaparacko ^atvejis parodė, 
deja,' yra skystokas ir -nelabai pa
tikimas. .<

Gili padėka priklauso šimtains 
tautiečių (gaila, tiė tūkstan
čiams) prišidėjusiemš savo pini
gui, fizine talka; -mūsų laikraš
čiams, taip’ nuoširdžiai rėntu- 
siems ir supra-tusiems to -politinio 
užmojo tikrąją reikšmę ir pras
mę. Gavome puikią pamoką ir 
patyrimą ateičiai, tikėdami, kad 
padarytų klaidų nėbėkartasime. O 
JAV Kongreso Turimose ir toliau' 
turėsiirie pasikliauti Svetimųjų 
talka -ir įtaka: Šia prasme, regįs, ir 
toliau niekas -nepasikeitė. Tiesą 
sakant, -gal iries ir nenorėjome 
jokių pakeitimų?...

Al. Gimantas

•asant Ridge, Oak Park, Sterling 
Hights, 'Huntįngton Woods ir ki- 

; tur. .

Nesėkmę Zaparackūi nešė ir 
tai, kad už jį nebalsavo žydų, 
leriktį ir kai kurių; kitij tautybių 
kilmės piliečiai.. Algis Zaparackas 
amerikiečių rinkiminėje irifor- 
macijojoje buvo Al Zaparackas.. 
Nedaug padėjo, nes vieni jį pa
laikė lenku, o 'kiti graiku. Kurie 
žinojo, kad jis lietuvių kilmės, už 
jį balsavo, nes lietuviai amerikie
čių akyse: turi gerą vardą. Gaila, 
kad Algis dar aiškiau savo kilmės 
nepabrežė.

Lietuvių laikraščiai Algį Za- 
paracką rėmė ir garsino, bet ne
pakankamai. Daugiausia vietos 
skyrė Algio Zaparacko užmojui —< 
Draugas. Jam nuoširdi padėka.

Algio Zaparacko kanflidritavi- 
’ mo į JAV kongresą atvejis paro- 
i dė, kad ir lietuvis^ nesunkiai, gali ( 
i būti- išrinktas į kongresą.‘‘Tžk rei
kia pinigo, geros lietuviškos tal
kos ir vieningos visų lietuvių-mo
ralinės paramos. Jei Algis Zapa
rackas pralaimėjo rinkimuose, tai 
gal tik todėl, kad truputį trūko 
visų lietuvių-vieningos piniginės 
.ir moralinės paramos.

M. Stonys
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PaSto ISlaldas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUC-O prie kiekvieno skaitytojo adreso, 
gavus iš jo mokestį, atžymima, Iki kada skaitytojas yra užsi
mokėjęs.

"Draugo” preenumerata mokama 19 anksto
metams 6 mSn. 3 mėn. 1 mėn. ;

Chlcago, Cook, m. $28.00 $15.00 $10.00 $4-00 :
Kanadoje $28.00 $15.00 $10.00 $4.00
Kitur $26.00 $15.00 $10.00 — Į
Užsienyje $29.00 $17.00 $11.00 —
Savai tirds $18.00 $10.00 — — Į

t • Redakcija dirba kasdien 
830 — ‘4:30, šeštadieniais 
&30 — 12:00.
• Administracija dirba kas

dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos grąžina tik Iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinj neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą. 3

3

Šie skaičiai reikšmingi, bet toli 
gražu ne viską rodą. Žinokime, 
kad rinkiminėje apygardoje' bu
vo 250 atskirų apylinkių. Rinki
mų dieną tėtū^ejornė savo dar
buotojus''— budėtojus tik mažiau 
kaip pusėje iy balsavimo vjety., 
Tikėsite ar ne, kad beveik visose 
vietovėseį kur- turėjome saviškius 
dalinančius literatūrą, .kur turė
jome Zaparatko vardais išdabin
tus autovėžimlus mašinų pasista
tymo aikštelėse, buvome laimė
tojais. Tuo tarpu gal šimtui pri
rinktų neturėjome pakankamai 
savanorių .talkininkų; ‘taigi, tos 
balsavimo vietos, žargoniškai ta
riant, nebuvo “uždengtos”. Ten 
ir pralaimėjome. Faktas papras
tas^ suprantamas ir visiškai aiš
kus.

Išsiuntėme drstrikto balsuoto
jams- daugiau kaip 20.000 laiškų. 
Reikėjo bent dešimtį kartų tiek. 
Kelis kartus, skirtingo turinio. Tu- 
įrėjome šimtus įvairių'. plakatų. 
iReikėjo tūkstančių. Kodėl neuž
teko tų laiškų, plakatų? Jokia pa
slaptis — trūko lėšų. Kodėl riete- 

’lefonavame tūkstančiams balsuo
tojų toje apygardoje? Neturėjome 
pinigo. Neužteka lėšų ir visai ei
lei kitų profesionalių veiksmų at
likimui, .net ir ten, kur tai;-buvo, 
neišvengiamai reikalinga. ir, vis 
dėlto, mažiau ar daugiau mėgėjiš
ka, bet atsidavusia talka vadavau-! 
gantas, buvo atsiekti -netaip jau 
blogi rezultatai. Tegu, šį kartą 
ir neužtikrinę tikėtosios pergalės.

Tikėjome (tvirtai tikėjome!) ir 
laukėme neeilinio visų amerikie- 
ičių lietuviu- ir jų pagrindinių 
veiksnių materialinio Įsipareigo
jimo. Ką ten reiškia visai lietu
viškai Amerikos daliai (riorin- 
Čiai turėti saviškį JAV Kongrese) 

• 70,00.0 ar. panąši suma? Pasirodo, 
Algio Zaparacko lietuviai pata
rėjai klydome,1 apsiskaičiavome. 
Dabar tai jau viskas aišku, ta
čiau, prieš keletą mėnesių visa 
atrodė šviesiau ir daug žadan
čiai.

Kas lieka dabar? Labai nedaug. 
Tačiau, svarbiausia, palaidoki
me trumpesniam ar ilgesniam 
laikui visas lietuviškas ambicijas, 
lūkesčius ir viltis, turėti lietuvių 
kilmės pirmąjį kongresmaną Wa- 
shingtoite.

Ateity, toki ar kitoki, jaunesni 
ar vyresni, norintieji. veržtis 4 
amerikinį .politinį gyvenimų, te*, 
daro „lai' individualiai, perdaug 
nededami vilčių į tariamą ar tikrą 
lietuviškąjį užnugarį, kuris, kaip

LIETUVK PIRMINIUOSE 
RINKIMUOSE NELAIMĖJO

Šiemet vienfntėlis lietuvis kan- 
didatavo į JAV Kongresą. Tai Al
gis Zaparackas iš Detroito prie- 
nįežio J<oyaJ Oak., Jis bųvo-iės- 
pubifktinų: partijos' pirmasis kan- 
didatas Michigano 18 distriktni. 
Antrašis .tos, pačios partijos, kan- 
didątas, MslraTdęsdaug’vėliau, bu
vo John OIson. RųgpiūČio 3 die
nos ‘ pjjmiili'uose rinkimuose 18 
dWikto gyventojai turėjo pasisa
kyti,-kuris respublikonų kandida
tas labiau patinka-. -Už John 01- 
sorią balsavo kiek daugiau. Tas 
mažas truputis it išstūmė Algį Za- 
paraėką iš Michigano 18 distrik- 
to kandidatų sąrašo. Balsavo; 
kaip iri visada; labai mažas rin- 
kejų inuosinrtis* Todėl Algis Za
parackas gali didžiuotis, kad už jį 
balsavo daugybė amerikieSų. 
Lietuvių tarne ’ skaičiuje beveik 
nebūvoj neš J8 disfr. gyvena tik 
apie 200 lietuvių kilmės žmo- 
!nių;

Kodėl' John Olson, būdamas 
visai nežinomas, gavo daugiau 
(balsų? Jį x rėmė ringių - saksų 
,kiliiĮės-ainerikiečiai..Jie sudarė ak
tyvų rinkimų -komitetą ir parū
pino pakankamai pinigų. Be to, 
ijo pavardė beveik angliška ir 
lengvai atsimenamą.

Algis Zaparackas pasitikėjo lie- 
ituviais, sudarė veiklų rinkimų 
komitetą, kuris dirbo talkos prin
cipu ir neapvylė. Ypač sumaniai 
ir. daug dirbo jaunimas — skau
tai, ateitininkai ir visi -kiti. Pa
garba jiems. Nors Dettoito lietu
kai buvo labai palankūs ir labai 
dosnūs, pinigo sudėjo daug, bet 
ne tide, kiek jo reikėjo visai rin
kimų .propagandai. Kitų JAV 
miestų lietuviai reikalo nesu
prato ir aukojo labai mažai, nes 
manė, jog Algio Zaparacko ėji
mas i kongresą- yra tik Detroito 
lietuvių reikalas ir garbė. Spau
doje apie tai aiškiai buvo rašoma, 
kad lietuvio veržimasis į kongre
są yra visų lietuvių reikalas.

Algis Zaparackas išleido visas 
savo santaupas ir suaukotus pini 
gus, bet jų nepakako. Paštu iš
siuntė 22.000 laiškų.- Taikos 
būdu išnešiojo į namus 70.000 
atsišaukimų ir kitokių informa
cinių spaudinių. Žinoma, jog 
permažai, nes .18 distriktė yra 

j 480.000 gyventojų, iš kuriiį yra 
apie 240.000 .balsuotojų. Talki
ninkai daugiau, nepajėgė ir nesus
pėjo, .o pasamdyti darbininkų ar 
paštu pasiųsti — truko, pinigų. 
Sunkumų suęįązė ir tai, kad rinki
mai buvo keliuępe savarankiš
kuose miestuose:-Royal Oak, Ple*

— Lietuvių Katalikų Susivie
nijimo .265 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks rugpjūčio mėn. 
15 .d.. U vaL >15 min. Šv. .An
tano parapijos /kavinėje. Bus pri- 
imami ąpdraudos mokesčiai.

— Spaudos kioskai, kurie veikia 
prie Šv. Antano., ir Dievo Apvaiz
dos parapijų, dar pora savaičių 
bus uždaryti. Kam skubiai rei
kėtų įsigyti naujų knygų ar iplokši 
lėlių, turėtų .asmeniškai kreiptis į 
Vytautą Cižatiską.

— Algio Zaparacko kandida
tūrai į JAV kongresą paremti, 
rinkimų dieną pensininkė Elz
bieta .Tamošąųsktėne iš kuklaus 
pensininkes čekio įteikė’ 100 .do
lerių ir pasakė: ‘ Remiu pinigais 
■ir meldžiuosi, kad lietuvis piatek- 
tų į Amerikos kongresą”.

<— LB Detroito rinkliava 4<Si- 
lainės” kelionei į tautinių šokių 
šventę paremti darjęsiąnią tris, 
savaites. Aukų rinkėjai J"“ 
lietuviškųz-parapijų bei
ta u t iečių susibūrimuose.

— Rapolui Valatkai, 
šiam “Lietuviškų Melodijų” radi
jo valandėlės - vedėjui pagerbti, 
yra sudarytas komitetas. Trigerbi- 
mo data pakeista aš. rugsėjo 11- 
tos -nukeliant į spalio 10 d. Pa
rengimas “įvyks Kultūros Centro 
salėje, Soūthfielde.

— Algis Zaparackas kandida
tavęs j JAV kongresą, ^pirminiuo
se rinkimuose labai išgarsinęs: lie
tuvių vardą svetimtaučių; tai-pe ir 
sudaręs gerą, opiniją apie Jiėtūr- 
vius respublikonų tarpe, -išvyko 
tarnybinei kelionei ir po to rug- 
piūčio mėn. 15 d. .bus kalbėtoju 
Lietuvių .dienoje, Lakewp.pd, Pa. 
Iš ten vyks į Karišas Ciiy . daly
vauti respublikonų konvencijoje.

— Rašytojas. Aloyzas Baronas, 
vienas iš Draugo redaktorių, da
lyvavo Lietuvių Pronto Bičiulių 
poilsio ir studijų stovykloje Dai
navoje. Šeštadienį, rugpjūčio 7 d. 
mėno vakare, -jis. savo nuotaikin
gais humoristiniais eilėraščiais 
pralinksmino LF bičiulius ir -sve
čius. Daug kas įsigijo rašytojo A. 
Barono knygą “šilko Tinklai”, o 
autorius .įrašė savo autografus. 
Tame pačiame -meno vakare 
koncertinę programą išpildė jau
na ir talentingą dainininkė Ani- 
ta Pakalniškytė, iš Hamiltono., 
Plačiau skaitytojas sužinos iš Al
fonso Nako reportažo.

~ Spaudai nėra atostogų. Ji 
visuomet informuoja skaitytoją. 
Kas nori skubiai užsakyti Drau
gą ar pratęsti prenumeratą, 
skambinkite S.'Garliauskūi, te
lefonas 554-1384.

— Bolis Walls įteikė 5 dolerių 
aiikį dienraščiui braugųi remti.

S.G-kas

bus prie
kituose

buvp-

TeL PE 8r3229

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Įstaigos ir buto teL 652-1881

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA

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

Išskyrus treč Ir šešt

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija 'i» moterų Ilgos 
Ginekologine Cnlrurgija 

6449 So. Pulaski Eoad (Craivford 
Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia; skambinti 874-8004.

TeL ofiso ir buto; OLympic 2413

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ! 

1443 So. SOth Ave^ Ooero- 
Kaadlen 1-8 vai. ir <-8 vaL nl 

išskyrus trečiadienius
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. poįld

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTO!
(Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street
Vai.: plrmad., antrad., ketvirtai j 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet irti 
vai, va k. Seštad. pagal susitariau 

o trečiadieniai, uždaryta

DR.VL BLAŽYS
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS 

Bfarąuette Medlcal Ccnter 
6182 So. Kėdzlė Avenue 

VaL: plrmad., antrad. Ir ketvirtai 
6 Iki 7130 vai. vakaro.

SeŠtad. nuo 1 Iki 8 vai. 
Pagal susitarimą

Oriso teiet. WA 5-2670 
Rezid. teL TOAIbrook 5-3048

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE ' 
KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGOS

SPECIALISTE
MEDIOAL BUTLDDTG 

7156 South IVestern Avenna
Valandos; .Kasdien nuo 10 vaL

Iki 1 vai. popiet 
Ofiso teL RE 7-1108; rczlfl. 289-SĮl

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 888-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet 

Antrad., penktad. 1-.6; treS. Ir fiefitad. 
tik’, susitarus;

Ofiso BTE 4-1818; Rezid. PR #-HH
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampu)
Vai.: plrmad., antrad, ketvi'rtad.i 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik suktam

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėm?

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51 st Street 
TeL — GR 6-2400

Vai.: pagal ąusltarimą; plrmad. Ir
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir penkt. 
tO-4: šešta. 10-3 vai.

optioal STUDIO 
VIOLETA KAROSAJTt 

7051 So. \Vashtcnaw, tel. 778-fli« 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoji 

receptus. .
Didelis akinių rėmų pasirlnkJmU 
Vai.: pirm., antr., penkt 10-8:1* 
Ketv. 1-8 v. vak. šešt 10-4 v. M 

Trečiadieniais uždaryta.

Ofa. teL 73M477; Rez. 246-2839
DR. E. DEfcKYŠ

GYDYTOJA ER OHIRURGfi 
SpeclalybB ^Nervij ir

' * ’ ĖmėcfniBs ligos 
ORAWFORD ^fYtorCAL BUIUDING 

•448 86. Pulaski Road - 
"Vąlaodoa pagal susitarimą

Telef. — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS — OIURimSUl

Ofisai:
111 NO. WABASH AVĖ. 

4200 NO. OKNTRAL AVĖ. 
Valandos pagal susitarimu.

Rerid. teL• GI 84873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LKJOS 
GIN^OLQGIN&. CHIRURGIJA 

6182 So. Kedzie Avė. WA 6-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
atsiliepiU, slaimbihUf 'MI 2-0001.

DR. FRANK PLE6KAS
OPTOMETRBSTaS 
(Kalba lietuviškai) 

2618 W. 71st St, — TeL tttf* 
Tikrina akla Pritaiko akiniai > 

"Contac lenam** v * 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta i^

TeL — PB 86893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
8907 West l03rd Street 

Valanda pagal ausitarimą

DR. LEONAS SEIBUTtt
INKSTŲ. PŪSLES R 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880, rea
Ofiso teLPR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
I O K B A

VAI KjŲ Ii I G O S 
2656 West 63rd Street

Plrmad.. antrad., ketvtrtad, ir penkt 
nuo 13 iki 8 vai. Ir nuo 6 Uci 8 vaL 
vok. SeŠtad. nuo 1 iki * vai.

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS

Adresas 4253 W. 63rd Stred 
Ofiso teiet. RE 5-4410.

ReaidencUoe telef. GR 0-0011
Vai.: plrmad.. antrad.,' 

penktad. nuo 1 Ud 8 ra! popi*Ofs. PO 7-6000 Rea. OA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 63rd Street 

Valandos pagal ausitarimą

Ofiso tel. HE 1-2123, namą GI H1* 

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71M Street
VaL: pirm., antrad., ketv. Ir

2-3 ir 6-7 — 1S anireto «uW^,DR. K. A. JUDAS
DERMATOLOGIJA — 

chirurgUa 
1003 No. Westem Avenue 
6214 No. IVeatoni Avenue 
Tel. atsakomas 12 valandų 

48^4441 — 6614605

TeL ofiso PR 64M6

DR. F. C. WINSKUNAS.
GYDYTOJAS ER CHDIUR&48 

3107 West 71st Street
Valandos'. 1-0 vai.

TreS, Ir Seštad pagal mMitart^>
Ofiso teL 586-3166; namų 6$^

Apsimoką skelbtis djen. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai akai tomas lie
tuvių dtenreėtla Gi skelbimų kai
nos viąiema prieinamos.

DR. PETRAS ilJOBį
GYDYTOJAS IR CHJRUR^ 

6284 S. Narragansett A^ .
Vai. pirm., antr., ketv. Ir 

<taštAdi*nlAta nAgul susitarę
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LINKSMI IR LIŪDNI SKAIČIAI SAVIŽUDYBE LIBANE
|aii senokai praėjo tie laikai, 

j nl^ų ^©tuvivkai be išim- 
| x budflvo pirmieji mokiniai 
I Afrikiečių Htų valstybių mo

kiose. Šiandien lietuvių vaikai 
I jį baigiasusilyginti su amerikie- 

■ L ir lietuvių vaikų nebėra 
^didelis procentas pirmųjų 
'įinių, koks buvo anksčiau. 

į frttij prasikūrę arba paliesti šio 
: ę..enimo ritmo, nebepajėgia ,ar 

įageba vaikų priversti mokytis 
[J# jiems įdiegti mokslo meilės.

Be abejo, dauguma mokosi, 
< palyginti, neblogai, bet taip ge- 
I k kaip prieš dešimtmeti, jau 

; Jesmoko ir nebeišsimuša į pir- 
1 jaeiliu gretas. Iš kitos pusės, lie- 
I Biriukai vis tiek pirmauja prieš 

j ijvo moksladraugius amerikie- 
J gus, nes didelė dadguma, be- 
I įeik pusė visų vaikų, lanko litu- 
| mistines mokyklas. Tai yra 
1 įksmoji įpūsė, nes vaikai daug 
į fto išmoksta, ko namuose, tegu ir 
j fetuviškai kalbėdami, neišmok

ai. Ta prasme, įskaitant- ir orga- 
1 parijas, lietuviukai turi prana- 

jamo prieš savo bendramokslius 
| jjūerikieČius, nes lietuvių vaikų 
J ^pasaulis yra platesnis.

j Amerikiečiai skelbia gana 
I Tiiidnus skaičius apie JAV moks- 
1 lo padėtį. Net du milijonai vai- 
3 ių mokyklos nelanko, nors turė- 
1 ■ tų lankyti. Vaikai daugiausia gy- 
] vena didesniuose miestuose. Da- 

■ū tų mokinių, kurie mdkyklą 
j į linko, dalį mokslo metų pralei- 
1 fiia pataisos namuose už įvairius 
J nusikaltimus. -Per metus ilgesnį 
1 w trumpesnį • laiką pataisos na- 
] auose būnančių yra 13,000 vai- 
’ faį o policijos sulaikytų ir ilges

nį ar trumpesni laiką uždarytų
’ būna per metus ligi 100,000 mo- 

Eaiii. Iš 100 mokinių, besi m o- 
bnėių JAV mokyklose, 23 išme-[ 
ūmi ar patys išeina ir tik 77 bai- 

j gia aukštesniąją mokyklą. Iš jų 
i -43 įstoja i universitetą. Iš to skai- 
: Gaus universitetą baigia 21 ba

kalauro laipsniu, magistrą gauna
1 ’6 ir vienas gauna daktaro laips

ni
į Nusikaltimai mokyklose auga 
a įvaizduojamu greičiu. Tūks- 
J taciai mokinių ne tik nesidomi 
I mokslu, bet-dar įvairiai kenkia 
1 mokyklos pastatams ar 'šiaip da- 
| 'to įvairius prasižengimus. Prieš 
1 keletą metų New Yorko miesto 
. rišlesniųjų mokyklų sąjungos 

raeprez. H? T. Wilson pareiškė, 
| did dėl drausmės ir tvarkos sto- 
J hs nebėra mieste nė vienos mo- 
| įklos, kuri tikrai būtų akademi- 
1 tfėšventovė. Daugelis valstijų iŠ- 
1 leidžia daugidu pinigų mokiniam 
1 kalėjimuose negu mokykloje. 
1 Joia valstijoj vienam mokiniui 
.1 pataisos namuose išleidžiama 
I setams 9,000 dol., o mokinys 

mokykloje tekainuoja tik 1050 
j dol Marylando valstijoj moki- 
Į • eiui pataisos namuose metams 
| leidžiama 18,000 dol., Illinois ir 
1 " Midiigano valstijose 10,000 dof.,

Virginia 3977 dol., District of 
Columbia 7469 dol., tai daug 
daugiau už išlaidas mokiniams, 
kurie nereikalingi jokių pataisos 
namų. Manoma, kad pinigų švie
timui reiktų skirti daugiau, nes 
juo mažiau skiria švietimui, juo 
daugiau išlaidų tenka kovai su 
nusikaltimais, Šalpai ir kt.

♦
Visi šie rūpestį kelią skaičiai 

neapleidžia ir lietuvių, ^kurie iŠ 
esmės mokslą vertina ir stengia
si savo vaikus leisti ne tik į ame
rikiečių, bet ir į lituanistines mo
kyklas. Bet viena pastebėta, kad 
vaikai, kurie mokosi gerai litu
anistinėse mokyklose, kurie jas 
vertina, jie taip pat gerai moko
si ir amerikiečių mokyklose. Lie
tuviškoji mokykla nekenkia, net 
padeda vaikui, bet gana liūdna, 
kad ne visi vaikai į mokyklas 
siunčiami. Daug gerai besimo-, 
kiusių ir išmokusių lietuviškai 
jaunuolių dingo amerikiečių pa
saulyje ir lietuviškame kieme jie 
nebesutinkami. Visi norime, kad 
lietuviškoji visuomenė būtų tur
tinga ir mokyta, taip pat visi no
rime, kad lietuviukai vaikai būtų 
ir savos mokyklos mokiniai. Gali 
ateiti diena, kad lituanistinėse 
mokyklose dėstomoji kalba bus 
anglų, bet, kol tas ateis, turime 
džiaugtis mūsų lituanistiniu 
švietimu. O tačiau taip nėra. Štai, 
iš Baltimorės buvo rašyta, kad 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės susirinkime vietos Karaliaus 
Mindaugo šeštadieninės mokyk
los vedėja K. Cesonienė skundė
si*, jog baltimoriečių tarpe vyrau
janti nuomonė, kad mokykla tik 
■tėvų, o ne visos visuomenės, rei
kalas. Tokia pažiūra buvo viešai 
pareikšta apylinkės susirinkime 
ir susilaukė daugumos pritarimo. I 
Panašių nuotaikų gali būti ir ki
tur. Suprantama, visuomenei nė
ra reikalo kištis į vaikų ir tė
vų reikalus, bet iš kitos pusės vi
suomenė iš lituanistinių mokyk-: 
lų daug gauna ir jos pareiga joms 
padėti. Mokyklos šoka, dainuoja, 
ruošia programą ne tik savo tė
vams, bet dažniausiai visai ko
lonijai, • nekalbant, kad išėję lie
tuviukai, nors ir ne visas šimtas 
procentų, liks lietuviškam lauke. 1

Atostogos baigiasi, daug lietu
viukų vėl pravers lituanistinių 
mokyklų duris. Ne vienam gy
venime prireiks nė tik to, ką jiSj 
išmoko amerikiečių mokyklose, | 
bet ir to, ką, išmoko lituanisti
nėse klasėse. Tokių pavyzdžių! 
yra ne vienas. Ne kartą buvęs mo- i 
kinys ieško mokytojo pagilinti! 
savo lietuvių žinojimą, nes ta; 
kalba jam pasidarė reikalinga.

Šiaip ar taip mokslo metų1 
pradžia, kaip ir pabaiga, yra mo
kiniams, mokytojams ir visai vi- i 
suomenei džiaugsmo šventė, ro-| 
danfi, kad tautinis susipratimas; 
dąr egzistuoja, kad turime mo-! 
•kinių ir mokytojų, organizatoriuj 
ir lėšų. Al. B. i

Arabai tarpusavyje kovoja, pamiršę bylą su Izraeliu

Arabų saviŽuda Libane pasie
kė nebūtą įsibėgėjimą. Liepos 24 
d. kovose žuvo 250, o sužeistų 
skaičius prašoko 500 asmenų. Per 
16 mėnesių krito 38,000 arabų, 
gerokai sunaikintas Beirutas ir 
nukentėjo kiti Libano miestai. 
Pramonės gamyba nutraukta. 
Žemės ūkis daug kur nukentėjo. 
Miestuose trūksta maisto ir van
dens. Dažnai neleidžiama rūpin
tis sužeistaisiais ar svetimšaliams 
pasitraukti iš Libano.

Visa tai dedasi senos kultūros 
arabų pasaulyje, kalbančiame ta 
■pačia kalba. Libane tik tikėjimas 
teskiria arabus. Krikščionys ir ma- 
hometoriys jau seniai nesutarė, 
bet ne dėl tikėjimo, o dėl tikin
čiųjų skirtingos ūkinės, politinės, 
socialinės padėties.

Šioje arabiškoje maišatyje iŠ- 
I ryškėjo daugelis keistenybių. Ma- 
hometoniškoji ir kairiojo kryps-

amž. ir dukrą Karią, dabar 25 
metų amžiaus. Apie ją ji tik 
tiek žino, kad ji studijavusi ge
ofiziką. Iš sūnaus Svetlana bu
vo gavusi labai “šaltą.” lai’šką, 
kur sūnus pasmerkė motinos 
pabėgimą į Vakarus. Žinoma, 
tas Svetlaną giliai sujaudino ir 
snskaudino. 1971 m. ji savo 
vaikams pasiuntė į Maskvą do
vanų siuntinį. Ji gavo tada 
pranešimą, kad siuntinys Mas
kvoje gautas, bet po poros mė
nesių tas siuntinys grįžo atgal. 
Svetlana suprato Sovietų vy
riausybės jai daromą persekio
jimą ir giliai tai pergyveno.

ji sako: “Aš netikiu, kad. 
mano vaikai nuo manęs būtų 
nusigręžę, bet dėl jų saugumo 
aš nesistengsiu ieškoti su jais 
naujų^ ryšių..Iš viso, Svet
lana nėra nusivylusi Amerika. 
Ji yra patenkinta Princetonu, 
mažu miesteliu, ir vadina jį ra
miu ir tyliu gyvenimo uostu. 
“Man patinka darbai sode, sa
ko. ji, ką supratau tik čia apsi
gyvenusi, nes Maskvoje man 
nebuvo nei vietos, nei laiko. 
Vien tik čia Amerikoje aš jau
čiu, kad pagaliau esu viena 
pati sau, ar tai į gerą, ar į blo
gą, bet • i 
nuoširdžių 
džia man 
šia”.

Dėl savo 
gimę iš Sovietų Sąjungos Svet
lana nesigaili,, bet retkarčiais į 
širdį įsiskverbia kokia liūdha 
mintis, suskamba sena dainų 
melodija, poetų eilėraščių cita
tos ir tai verčia prisiminti, iš 
kur ji yra atėjusi. A. T.

apsupta paprastų ir 
žmonių, ir tai lei- 

jaųstis . atjaunėju-

pąsielgimo — pabė-

Spaudoje ir gyvenime

SVETLANAI 50 METŲ

KAI ŠIRDIS NEPOMPUOJA KRAUJO
Iš nuotykių amerikiečių spaudoje

GEDIMINAS GALVA - sutarti, bet vis dar neišmoko nu- 
-------------- jtarimus įgyvendinti, ištverti iki 

nio Sirijos vyriausybė talkminka- L*?"".0.

vo Libano krikščionims (maroni-. 
tams) tuo metu, kai jie buvo vi
sai pristumti prie pralaimėjimo 
slenksčio. Sirija anksčiau rėmė 
Palestinos' laisvinimo organizaci
ją, o dabar jai ginklu smogė. De
šiniojo nusiteikimo arabų kraštai kyti Libano kariaujančias šalis, 
talkino palestiniečiams, kurie-' 
glaudžiai bendradarbiauja su ma
hometonų kairiojo krypsnio or
ganizacijomis. Nuošaliai tūnan
tis Izraeilis siuntė ginklus krikš
čionims.

Arabų veidas
Dvidešimt arabų valstybių su

taria dėl tikslo, bando ko
voti prieš Izraelį ir stengiasi at
gauti 1967 m. prarastas žemes, 
bet jas skiria priemonės. Dėl skir-.| 
■tingų priemonių arabų valstybės, I 
ypač jų vadai, pykstasi, naudoja 
įvairias j 
pakenkti ir net sukelia -tokios ap
imties neramumus, kurie tebe- 

. siaučia Libane.
Kardas ir pinigai daug lemia, 

arabų pasaulyje. Kiekviena ara
bų valstybė panaudoja bet. kurias 
priemones savo tikslams siekti. 
Arabai yra gana klastingi, bet 
staigus savo užmojuose: Jie grei
tai sutaria dėl tikslo, naudoja 
plačiareikšmį žodį “vada”, kuris 
turi bendravimo, ' susijungimo 
prasmę, bet staiga jį pamiršta. ir 
jėga- siekia' tikrovinių tikslų. Štai 
dėl ko Egiptas nesutaria su Si
rija, Libija, o Siriją su Iraku dėl 
■Eufrato, kai Alžirija btivo ' arti 
karo pradžios prieš Maroką*

Net tos pat kilmės Baatho so
cialistinė partija visai skirtingo 
pobūdžio Irake, Sirijoje ir Libi
joje. Tos pačios partijos vadmrąū- 
jami kraštai gali būti bloguose 
ir net piktuose santykiuose. 

. Arabai padarė pažangą greitai tuose jie neturėjo net

kiai yra geriausias arabų nesu- 
i tarimo įrodymas. Jei jie būtų pa- 

u’jėgę susitarti, jau seniai galėjo 
pasibaigti ten kraujo praliejimas.

Tarpininkavimo nesėkmė 
Arabų valstybės stengėsi šutai-’

Kai prieš devynerius metus 
pradėjau dirbti didelėje amerikie
čių dienraščių . leidykloje, milži
niškas “composing room” su di
džiuliais langais į Chicagos ripę 
ir' eilėmis elektros šviesų viduje 
buvo pilnas linotipų' ir sunkių 
geležinių puslapių formų, kurių 
kiekviena būdavo padėta ant 
plieninio staliuko su keturiomis 
kojomis ir ratukais. Tokių formų 
su staliukais būdavo keli Šimtai, 
nes savaitgalio dienraščiai siekia 
iki 400 psl/

Maždaug prieš -6 metus vieną 
sekmadienio popietę susirinkę į 
darbą, neberadome apie 50 li
notipų, viso to skyriaus, kur me
tų metais būdavo renkami, ir su
daromi didesnieji skelbimai. Per

bet ipąštarigos buvo nesėkmingos. 
Arabų valstybių užsienio reikalų 
ministerių pasitarimas Kaire ne
pakeitė susiklosčiusios padėties. 
Arabų sąjungos veiksmai buvo 
nesėkmingi.

Didžiausias pastangas dėjo Li
bijos miništeris pirmininkas Ab- 
del Salam Jalloud susitarti su Ši-1 naktį padaryta didžiulė revoliu- 
rija. Sis tarpininkavimas buvol^ia, dienraščių laidoms nė va- 
pats nesėkmingiausias, nes buvo 
panaudotas Libijos priešams Li
bano krikščionims sustiprinti. Jų 
padėtis jau buvo beviltiška. Kai-

I

priemones priešininkui rieji -mąhometonys ir žymi Liba-
no kariuomenės dalis buvo pri
rėmę krikščionis prie sienos. Šio
je beviltiškoje padėtyje juos išgel
bėjo Sirijos kariuomenės žygis; 
kuriam tylomis ir JAV pritarė.

Sirijos kariuopienė jau žygio 
pradžioje stengėsi apsupti pales
tiniečių dalinius, kad' jie neturė
tų sąlyčio su mahometonių kai
riojo sparno kovotojais. Sirijos 
kariuomenė neatnešė taikos, nes 
ji siekė nuginkluoti palestiniečių 
dalinius. Krikščionys sutiko tartis 
•tik su kairiuoju sparnu, bet nė 
su.Palestinos arabais, kuriuos lai
ko tik laikinais krašto gyventojais.

Palestiniečių pralaimėjimas
Palestinos arabų likimas gar 

■na tragiškas. Trys milijonai trem
tinių ir arąbų valstybėse liko, 
rakštis svetimame kūne.' Palęsti- 
'nieciai prieš penkerius metusi 
bandė daryti sukilimą Jordanijo
je,, bet jis nepavyko. Kituose kraš- 

, progos.

Libano pilietinio karo metu sugriauto Beiruto miesto kvartalas.

landai nesustojus ir nepavėlavus. 
Vietoje linotipų miško, vietoje 
karšto švino atraižų ir pavojin
gų švino garų atsirado stiklais ati-

aukščiau pakelti sparnų. Vienin
telė geriausia proga buvo jiems 
įsitvirtinti Libane, pačioje Izrae
lio pašonėje. Šis sumanymas ne
patiko Sirijai, ktfri vargu tikėjosi 
taikaus- tarpininkavimo sėkme. 
Pradžioje ji pasiuntė kelis tūks
tančius kariuomenės, o vėliau jos 
skaičių vis didino.-Palestiniečius 
ir- kairiuosius išstūmus iš uostų, 
jiems skirtas tiekimas žymiai pa
blogėjo. Kai kurios jiems skirtos; 
ginklų siuntos atiteko krikščio
nims. Krikščionys gavo ganėtinai 
ginklų iš Izraelio ir kitų kraštų! 
kovai vesti. Rumunija ėmė tiekti I 
naftą.

Sirija ir Libano krikščionys sie
kia nuginkluoti- palestiniečius ko
votojus ir juos sudrausrųinti, kad 
valstybėje nekurtų savo valsty
bės. Sirijos prezidentas Hafez • ei 
Sadatas VII.21 pareiškė, kad jis 
neatšauksiąs kariuomenės, kol 
nebus sudrausminti palestinie
čiai. < ,

Sovietai žaidžia dvigubą žaidi
mą. Jie pritaria kairiųjų kavai, 
bet nesmerkia Sirijos, nes neno
ri pabloginti santykių su Damas- 
ku.

Krikščionys jau tiek sutvirtėjo, 
kari ėmė siūlyti mahometonims 
tartis dėl taikos. Liepos 24 d., kai 
Tai ei Zataro palestiniečių ap
suptoje stovykloje buvo daugiau 
kaip 1000 sužeistų, padarytos 
paliaubos. Tai dar vienas bandy
mas taikai įgyvendinti. Praeities 
paliaubos buvo trumpos. Ar ko
vojančios Šalys kada praregės, 
kad mūšiais, kraujo praliejimu ir 
turto naikinimu nieko gero ne
galima pasiekti?

tverta ir švariai išdažyta patalpa 
su eile -rašomųjų, mašinėlių ir tri
mis kompiuteriais, tada dar ga- 
n£ primityviais. Šviną pakeitė 
popierių ilgi kaspinai, į kuriuos 
mašininkės rašė tam tikrą Šriftą, 
o š/iesovaidžiai filme liejo įvai
raus dydžio ir įvairių formų rai
des. Filmus gavę, vyrai ant aukš
tų stalų viską klijavo, sudaryda
mi skelbimus ir ištisus dienraš
čio puslapius.

Staigi revoliucija vienam de
partamente, atrodo, leidėjams 
■pelno neatnešė, o pradžioje tik 
nuostolį. Naujoji sistema vis da
rė įvairias kliūtis, skelbimai ne 
visuomet išeidavo tokie, kokių 
norėdavo jų užsakytojai, unijiš- 
•tams reikėjo leisti dirbti nemažai! 
antvalandžių. Nors dienraščių lai
dos ir vėl nė dienai ar - valan
dai nebuvo nutrukusios, bet aukš
tas pareigūnas, padaręs tą visą 
revoliuciją, vieną dieną 24 vai. 
laikotarpyje buvo atleistas iš dar
bo ir nustojo keliasdešimt tūks
tančių dol. metinės algos.

Vėl naujos reformos
Spaustuvių -technika paskuti

nių kelerių metų bėgyje smarkiai 
pažengė pirmyn. Linotipąs, kai 
po toks, jau visai nebereikalingas, 
net jam ir dalių sunku begauti. 
Dabartiniai “scanner” aparatai, 
sujungti su inžinierių kontroliuo
jamais kompiuteriais, labai grei- 

1 tai praryja .redaktorių paruoštą ir 
ištaisytą rankraštį. Rankraštį įde
di į “scannerį” ir pagal duotą 

.kodą filme čią pat gražiausiai’ iš
silieja yįsį kolumna, kurią, berei
kia įklijuoti į puslapį. Taigi šia
me naujajame procese heberėikia 
nė mašiniukės, o ką jau bekal
bėti apie. JTnotipiriinką.

Toks.pat procesas vyksta ir su 
smulkiaisiais skelbimais, vadina
mais' “ęlassįfįėd”, ir su mirties 
pranešimais.' Vienas žmogus įęr 
valandą” gali jų šimtus sudėti į 
“scannerį” ir ilgiausios juostos su
rinkto teksto jau. guli prieš akis. 
Didiesiems skelbimams naudoja
mi modernūs “Harris” aparatai, 
kur operatorius prieš akis esan
čiam ekrane mato visą tekstą, vi
są jo atliktą darbą, ir gali vieto
je klaidas ištaisyti.

Tad šiomis dienomis mūsų di
dysis “composing room”, kuria
me paros laikotarpyje paruošia
ma apie 12 dviejų didžiųjų dien
raščių laidų, visai kitaip atrodo, 
negu prieš 9-6 metus. Labai -ma
ža jame bematyti švino' ir iš jo 
išlietų eilučių, maža dulkių ir da
žų. Matai tik blizgančias Stiklo 
sienas, už jų švariai- išvaškuotas 
grindis, ant kurių stovi kompiu
teriai, ‘‘scanneriai”, “Harris” apa
ratai, “Aps” aparatai ir kitos 

(Nukelta > 5 pusi.)

kambarį.
— Kurgi tu! — sulaikė ji mane. — kaip į kar- 

čiamą: noriu — išeinu, noriu — pareinu. Čia žmonės 
gyvena. Merginai per nakt valkiotis!

— Aš niekur nesivalkiojau, — atsakiau, — aš tie
siai iš Pašilių.

Parodžiau jai atsivežtą knygą, drabužius, papa
sakojau, kad pavėlavau į traukinį. Ji stovėjo atrai
totom rankovėm, pečiaus liepsnom nušviestu veidu ir, 
matyt, nežinojo — tikėti man ar ne.

Kiekvieną kartą iki šiol, artėdama prie savo dar
bovietės, aš pajusdavau baimę. Šįryt ėjau drąsiai ir 
linksmai. Jokie nemalonumai nebegąsdino.

Ir mano statybos šį rytą tarytum pasikeitė. Naktį 
buvo stipri šalna, rytas giedras, giedras. Visas miestas 
atrodė nusidabruotas, mūsų statybos taip pat. Gelžbe
toniai, buldozeriai, išrausta žemė, visas medžiagų lau
žas buvo padengtas sidabro žvaigždutėm. Buvo 
lengva ir šviesu. Atrodė, kad ‘ir žmonės turi būti pasi
keitę. Žmonės, — mano bendradarbiai — buvo pasikei
tę. Deja, ne į gera. Atrodė daugiau pavargę, negu ki
tom dienom, apatiški, nekalbūs; Nieko nei matė, nei 
girdėjo. Šitą pastebėjau ir praeitą pirmadienį. Dirba 
visi lėčiau, sėdiniuoja, vyrai daug rūko, špiaudosi. Tik 
už valandos, kitos, kai pamažu įsijudina, ima vieni ki
tiems pasakoti sekmadienio nuotykius: kas su kuo gė
rė, kiek išgėrė, kas susimušė, merginos, kur šokiuose 
buvo, su kuo šoko, kaip kas atrodė ir panašiai. Man 
keista atrodė, kad jie tokius niekus kalba, lyg nieko 
vertingesnio neturėtų. Man jie atrodo nelaimingi. Yra 
čia toks šešiolikos metų darbininkas Antanas iš vaikų 
namų. Smulkus, mano ūgio. Bet vaidina suaugusį, 
vaikšto į vakaruškas, geria. Darbininkai, dar paerzina 

; jį, pasiundo: “Nesnausk, Antanai, būk vyras__ nebijok
j puslitrio, apie mergas pasisuk”. Darbininkams bile 
pasijuokti. O tas durnelis iš kailio neriasi, šįryt atėjo 
dar neišsipagiriojęs, iki pietų negalėjo dirbti.

ffius daugiau};

Pereitą pavasarį, vieną sekmadienį,, mes visi trys 
— tėvelis, Halina ir aš — išėjom į laukus pasivaikš
čioti. Prie upelio ties posūkiu stovi senas medinis 
kryžius. Mes iš tolo pamatėm prie kryžiaus moterį 
su dviem vaikais. Priėję arčiau, pažinome, kad tai vie
na tėvelio plytinės darbininkė. Nupynus iš visokių žel
menėlių ilgą vainiką, vyturiuoja apie kryžių. Tai buvo 
gegužės pradžioj. Tėvelis nusitraukė nuo galvos ke
purę, bet aš nesupratau, ar dėl to, kad šilta, ar prieš 
kryžių.

— Tu matei? — bakstelėjo jis Halinai, kai pra
ėjom pro šalį.’— Kaip tau atrodo — kodėl ji tą kryžių 
kaišo?

— Paklausk jos.
— Bet kaip tu galvoji? Ar jai kas liepė? Valdžia 

įsakė?
—- Nesąmones šneki.
—Sakai, neliepė. Ir aš taip manau. Išeina, kad ji 

pati savo noru. O kai reikėjo prieš gegužį pas mus 
Lenino paveikslui nupinti vainiką, nebuvo kam. Visos 
atsisakinėjo, gynėsi nemokančios. Reikėjo prievarta 
įsakyti. Išeina, kad šitą myli daugiau, negu Leniną. O 
jeigu myli, tai matyt yra ųž ką.

Žinojau taip pat, kad tėvelis mirdamas prašėsi ku
nigo, atliko išpažintį. Aldutė man tai pasakė. Bet man 
atrodė, kad toks mirties baimės verčiamas susitaiky
mas su Dievu yra menkavertis, netikras. Manęs jis 
nedžiugino,: gyvenau netikėdamas, o dabar mirštant' 
dėl visko apsiforminšiu. Apie šią priešmirtinę tėvelio 
išpažintį aš vengdavau ir kalbėti. O štai dabar iš šio 
laimingo laiško aš sužinojau, kad ir tėvelis dar svei
kas būdamas ir apie mirtį nieko nežinodamas, įtikėjo.

Grįžau į Vilnių rytą šeštą valandą.
Tetą Žolėnienę jau radau atsikėlusią. Ji paprastai 

anksti keliasi, o tada ruošė pusryčiams tarkuotus bly
nus ant kopūstlapių. Išgirdus mane įeinant, ji atsitiesė 
nuo krosnies ir įsmeigė į mane akis.

—Nakties paukštelis parsiiado! — tarė.
-g- Pftgalvoj&iu S juofcaiSa fe husaa beelnaatį į

AUŠRA IŠEINA Į GYVENIMĄ
Dviejų draugių laiškai

Romanas iš okupuotos Lietuvos

MARIJA VINČERTTfi
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Lyg pasityčiojimui iš 
mano pastangų, visą vaikystę Dievo vardo negirdėjusi, 
dabar tiki iki kaulų, smegenų. Pamatytum koks jos ti
kėjimas! — Pavydžiu jai. Daug'šnekos turėčiau, Au
gustinai. Bet man, jau reikia važiuoti vėl į Vilnių.

Spaudžiu tave iš viso dūšios!
Juozapas

Bučiavau laišką, verkiau, ir juokiausi — mano tė
velis tikėjo! Dar anksčiau prieš mirtį tikėjo! To aš ne
žinojau. Tiesa, paskutiniu metu jis buvo pasikeitęs. 
Iš atskirų jo poelgių ir išsireiškimų supratau, kad jis 
jaučia simpatiją tikėjimui. Kartą, pavyzdžiui, man 
ruošiantis į bažnyčią, tėvelis tarė Halinai:

— O mudu, motin, kada eisim? Kada mudu savo 
ožius vesim?

— Plepi niekus! — atsiliepė Halina.
— Sakai, niekus, O Aušra šito nelaiko niekais. 

Ir daug kas nelaiko. Tu gal nematei, o aš iš vaikystės 
prisimenu, kiek žmonių suplaukdavo į bažnyčią. Kaip 
dabar pas mūs prie duonos, taip tada prie išpažinčių 
eilės stovėdavo. Sėdi kunigas lyg špokas špokinyčioj, 
o žmonės eina ir krauna jam, ką turi. f

— Tamsūs, buvo, tai ir eidavo.
— Tamsūs, tamsūs! — Įsikandom mes tą žodį, 

kaip šuo skudurą ir, tamposi., O kas iš tiesy, tamsus, čia 
dar JdąustaSo •

Stalino dukrai Svetlanai šie- 
sukanka 50 metų. Pasta

biu laiku mažai apie ją be
žibama. .Ši raudonojo tirono 
''Princesė”, pabėgusi iš Krem
liaus troškinančios aplinkos, 
rAeua dabar ramiai Princcto- 
\N. J., savo paprastame, bet 
Ogiame name su savo 4 me- 
Ji amžiaus dukryte Olga, ir ne- 
*^ai nori susitikti su svetimai- 

Z®8’ Kaip žinoma, ji,ištekėjo 
^amerikiečio architekto Wil- 

VVeslev Peters, sulaukė 
’Arytės Olgos, bet su antru į 
tym gyvena atsiskyrusi ir tas 
plauko Svetlaną retai. -

Tad kyla * klausimas ar 
"padėtąja žeme” ir jos išrek- 

; 4Wota laisve Svetlana yra pa
trinta, kai ji, 1967 m., gavusi 
^odiaus leidimą nuvežti savo 

vyro, Indijos 
į urną į Indiją 
įsi į Amerikos 
šė azilįo tei-

pirmojo 
r ^nunirto, pelen 
r k®, pabėg 
•^basadą, papra 
®3.

Atvykus į JAV, Svetlana pa
rašė dvi knygas, kurios ' davė 
jai apie du milijonu dolerių 
honoraro. Pirmoji knyga — 
Twenty Letters to a Friend —, 
kur ji pasakoja savo gyvenimą 
iki tėvo mirties 1953 m., ir ant
roji knyga — Only One Year 
—, kur ji aprašo savo drama
tišką pabėgimą iš Sovietų .Są
jungos į Vakarus.

. Bet ir jos jaunatvė tėvo glo
boje buvo pilna tragizmo. 16 
metų mergaitė ji įsimylėjo į fil
mų producentą žydą Kaplerį. 
Tėvas Stalinas supyko ir Kap
lerį 1942 m. išsiuptė 10 metų į 
Sibiro priverčiamųjų darbų 
stovyklas. Dukters Svetlanos 
santykiai su tėvu atšalo. Ir 
apie savo motinos savižudystės 
mirtį ji žinojo tik iš oficialio
sios versijos, kad ta mirusi dėl 
ligos — pilvo plėvės uždegimo.

Svetlaną paliko Sov. Sąjun-. 
goję savo du vaikus: sūnų me- 
dicinoa daktaru data 30 metų
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WISCONSINO LIETUVIU DIENA
Wiscansino Lietuvių dienos 

rengėjai buvo gerokai susi rupi
nę, koks bus oras ir kaip ji pasi
seks, nes ji jau buvo tryliktoji iš 
eilės, sakoma tryliktasis numeris 
esąs nelaiųn’nga$. Rengėjų laimei 
diena pasitaikė graži.

WLD pradėta pamaldomis iš 
ryto šv. Kazimiero, Šv. Petro ir 
šv. Teresės bažnyčiose. Beveik 
nuo aušros pradėjo rinktis rengė
jai , o nuo vidudienio svečiai. At
bildėjo du autobusai su Vytauto 
Didžiojo rinktinės šauliais, vado
vaujami Vi. Išganaičio ir. St. Ce-‘ 
cevfčienės, autobusas iš Cicero su 
Klaipėdoe jūrų šauliais ir Saulių 

' sąjungos pirmininku K. Milko- 
vaičiu, iždininku St. Bernatavi
čium ir kitais centro valdybos na
riais. Atriedėjo ir vienas autobu
sas iš Marųuette Parito su vadb- 
vaiš J. Bagdžium ir B. Sebastijo
nu. Dalyvavo grupė gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių su pirminin
ku Ed. Vengiansku, Rockfordo 
veikėjai P. Šernas ir Ąug. Pocius, 
Mrlwąukeės LB pirmininkas Vyt. 
Janušonis ir daug mielų svečių, 
kuriuos visus sunku išvardinti.

Programa paminėti pavergtas 
tautas ir atžymėti JAV 200 m. su
kaktį prasidėjo 3 vai. po pietų. 
Pakvietus garbės svečius, kurių 
buvo apsčiai ir kuriuos bandysiu 
bent dalinai suminėti, rengimo ko 
oniteto pirmininkas J. Milišaus- 
kąs, pasveikino susirinkusius ir 
programą pravesti pakvietė J, Mi- 
lišauską, Jr. Į garbės svečius buvo 
pakviesti Kėnoshos burmistras

phen Ofsen proklamacijos, skel
biančios Wis. Lietuvių dieną. 
Pirmasis kaliojo Paul Saftig ir 
pristatė šen. John Maurer. Taip 
pat kalbėjo Kazys Oksas, ang
liškai ir lietuviškai. Visi kalbėto- 

; jai kalbėjo trumpai ir patriotiš
kai, todėl buvo jie atydžiai išklau
syti ir visiems patiko.

•Po kalbų buvo meninė -progra
ma, kurią .pravedė Rima Kažemė- 
kaitytė. Dalyvavo ‘.ukrainiečių 
tautinių šokau grupė “Dnipro”, 
vad. Nicholas Prasko ir liet. “Bi
jūnas” vad. St. Milašiaus bei jau 
anksčiau minėtas Kėnoshos barz
daskučių choras.

Jaunimas grakščiai pašoko 
tautinių šokių. Ypąč geri Kuyo 
ukrainiečiai, bet, žinoma, neat
siliko ir lietuviukai. Programa 
buvo užbaigta patriotinėmis dai
riomis, kurias dainavo barzda- 
akučių choras ar vėliavų išneši-1 
iriu.

. Po .programos garbės svečiai 
buvo pakviesti vaišėms ir kai k u-, 
riė svečiavosi iki pabaigos. Sve
čiai amerikiečiai domėjosi mūsų 
problemomis ir' etninių grupių 
reikalais. Tokiu būdu įsigyjama 
draugų. Pvz. Kėnoshos ‘‘Daily 
•News” leidėjas parašė labai gerą 
vedamąjį apie WLD šeštadienį 
prieš šventę. Jis yra nuolatinis 
WLD lankytojas. Rengėjams: 
daug padėjo palaikyti gerą svė- 
čių nuotaiką stud. Šalnos orkest
ras, pasisiūlęs pagroti šokiams.

Aplamai šventė praėjo geroje 
nuotaikoje, svečiai ir Šeiminin-

help wantkd *•

vyrai ffikow

IŠNUOMOJAMA FOR BENT
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IŠNUOM. du apšildomi butai po 5 
kambarių. Kreiptis —
1819 So. SOtti Court, Cicero, IU.

IŠNUOM. 3^2 kamb. butas Brigh- 
ton Parke, 44-os ir Rocktyell apy
linkėj. Skambinti LA 3-3558.
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HEATING

CONDITIONING 
D. Žukauskas 

4444 S. TOestern Aveoue 
Tel. — Vi 7-3447

NO R I P I ® I

Laisvuosius Vakarus pasiekęs garsus Sovietų disidentas An’drejus Amal- 
rikas, kartu su' sąyo ^žmopa pjusel. - .

Nėrių pirkti senus
dų ■gnrnfrilmn j rauktas. įv. 
džio darbo įrauktas:. cfoli 
tus — “clamps”, kaltus, 
Ir t, t. Skambint 251-83S

Paul W. Saftig, Racinę burmistro kai gražiai bendradarbiavo, tik 
atstovas, Wis. šen. John E. Mau- gaila, kad virtuvė, kuriai vadova- 
rer, Wfs. Atstovų Rūmų narys vo Racine Lietuvių moterų klu- 
Eugene Dorff, įtn. comdr. Jėf- bas su talkininkėmis, negalėjo vi- 
frey S. Renk, USN, kun. J. Kap
ris, MIC ,kųn. St. Saiplis, MIC kun 
Vincėnt Schneidėr, -estų, latvių, 
węfainiečių, saulių atstovai ir 
ęiičĮatįf. . •'
y Kėnoshos barzdaskučių choras, 
vad. t>dnald Crouch, sugiedojo 
jAV^himną. Lietuvos himną gię" 
dojd _ Ida Tamūlęnlenė.. Pasižądė-

' jimą vėliavai perskaitė Kėnoshos 
šerifas Edvin S. Polansky. Invo- 
Icaciįą perskaitė kun. St Saplis,- 
MIC. -Po tę ,buvo įneštos tautinės 
ir .organizacijų vėliavos »—. viso 
16. Prieš programos, pradėjimą 
apie valandą laiko grojo didžiulis 
Racine <TEIks” jaunimo orkest
ras, pridavė daug ūpo šventės da- 
lyviams.

. Prieš pradedant .kalbas ir svei
kinimus, buvo perskaitytos Wis- 
consino gubernatoriaus Patrick 
Lucey, Kėnoshos burmistro Paul 
Saftig ir Racine burmistro Ste-

sų aprūpinti maistu, nes jis per 
greitai pasibaigė, mat buvo žy
miai daugiau kaip rengėjai buvo 
numatę.— ftpįe 1500 asmenų.
. Taigi, tryliktoji, WLD praėjo 
sklandžiai ir su -geru pasisekimu. 
Būtų gražu ir naųdĖHgą, kad Wis- 
consiųd lietuviai galėtų- ir toliau 
tęsti tą Jftądiciją, bet niaukstosi 
debesėliai ir mūšų padangėje. Pa
sigirsta BalsU, kad tradicijos atsi
sakytume, ne dėl nesutarimo ar 
nepritarimo tai idėjai, bet kad esa
me techniškai išsisėmę įr pavar
gę. Aiškiau sakant, kad mūsų per 
mažai tokius didėlius renginius 
ruošti. Būtų gaila, kad nebegalė
tumėme, platesniu mastu paben
drauti su kitų kolonijų lietuviais 
ir amerikiečiais, kurie prijauČia 
mūsų idėjoms. Turime pasitemp
ti ir ieškoti naujų pajėgų ir talki
ninkų, kurie mums pądėtų.

Jurgis Milas

kui, sįigėbėjo praplėstą chorą 
taip gražiai paruošti koncertui. 
Paskutiniuoju metu “Vilties” 
choras išaugo į gana didelį me
no vienetą -— turi apie 60 narių, 
kurių tarpe yra didėlis buitys 
jaunų žmonių. Linkėtina chorui 
gražiai pasirodyti ir Eucharis
tinio kongreso iškilmingose šv. 
Mišiose, įvykstančiose rugpjūčio 
men. 3 d. Speitrum stadione.

Būtų gera, kad karščiams pa
sibaigus, chorą, muzikes, solis
tus pasikviestų religiniams kon
certams ir artimosios lietuvių 
kolonijos. Tokiu būdu ir plates
nės masės galėtų pasidžiaugti 
šiuo gražiu, rimtų religinės mu
zikos ir giesmių koncertu.

šiuo metu “Vilties” choro val
dybą sudaro: K. Gasparėnas — 
pirmininkas, L Tvarkūnaitė — 
vicepirm., Vyt. Volertas jr. — 
sekr., J. Adomonis — kas., Alg. 
Balčiūnas -— turto valdytojas, 
R. Makarauskaitė — jaunimo 
vadovė.

Po koncerto parapijos salėje 
buvo suruošti užkandžiai, ku
riuose dalyvavo vietiniai ir į

Eucharistinį kongresą, atvykę 
svečiai. Jų tarpe buvo ir vys
kupai: Liudvikas Povildmš, Ro
mualdas [Krikščiūnas, A. Dėks- 
nys ir Vincentas Brizgus. Pir
mieji du vyskupai į Eucharistinį 
kongresą atvyko iš Lietuvos. 
Dar laukiama vysk. Marcinkaus 
ir vysk. Salatkos. Didžiuliame 
kunigų būryje septyni buvo iš 
Lietuvos ir trys iš Latvijos.

Svečius skaniais užkandžiais 
vaišino Birutė Muraškienė su 
savo talkininkėmis, o gaivinan
čiais gėrimais — Vytautas Su- 
šinskas ir jo padėjėjai.

Br. Vaškaitis

oooooooooooooooooooooooooo-

P L U M B I N G
Vonių, virtuvės sinkų ir vandene 

šildytuvų specialistas. Virtuves ir' 
vonios kabinetai. Keramikos ir k£ 
plytelės. Glass blocka. Sinkos vamz
džiai Išvalomi elektra. Kreiptis po 
6 vai. vak.

SERAPINAS — 778-0205

f.

VALOME
Plauname Ir vaškuojame 

visų rūšių proffil

BUBNYS — Tek RE 7-5168

MOŠŲ KOLONIJOSE
Kaulinytė. Sekė choro J. Nau
jalio “Malda” ir Proeper Guide,s 
“Marija.”., į kurią solo įsijungė 
O. šalčiūnienė.

Prie išstatyto šyc. Sakramen- 
to choras, nedrąsiai įsijungiant, 
koncertų dalyviams, pagiedojo 

■ “O 'Dieviškoji Ostija”.

progai pritaikintą pamokslą 
pasakė svečias prel, Vytautas j 
Ba2čiūųas. Jis palietė Eucharisti- 
jos reikšmę žmogui. Po pamoks-' 

. lo išgirdome kun. šūkio “Tėve 
. mūsų” ir J. St’einęr’io “Dieviš
kąją meilę”. Pastarąją puikiai 
išpildė duetas — V. Bendžiūtė 

, ir E. Lūšys, Šu A. Kaulinytės 
vargonų palyda.

I Po palaiminimo visa bažnyčia 
Gha TMuškdniėnė (mėzžosopra- giedojo “Prieš taip didį Sakra- 
nas), Violeta Bendžiūtė (sopra- mentą” ir “Garbinkime Šv. Sak
inas)) Edis Lūšys (tenoras) ir ramentą”. Koncertas -—Avento-

Philadelphia, Pa.
RELIGINIAM KONCERTUI 

PRAĖJUS

Liepos 31 d , Eudharištinio 
kongreso išvakarėse. “Vilties” 
choro iniciatyva Sv. Andriejaus 
parapijos bažnyčįęje buvo su
ruoštas religinis koncertas 
šventoji valanda. Tokios rūšies 
koncertas, berods, yra pirmas 
Philadelphijoje. Jis buvo įdo
mūs ir tuo, kad visą programą 
išpildė vietinės dainos ir muzi
kos nleno pajėgos: *<Vo^ties” 
choras, vadov. Ldęno Kaulinio, 
smuikininkė Brigita Piimpulytė, 
muzikė Anelė Kanlinytė, solis
tai Ona Šalčiūnienė (sopranas) ,

ji valanda, buvo baigtas choro'
3. Dambrausko “Malda už tėvy
nę”.

Bendrai paėmus, koncertas 
buvo įvairus, labai tiko Eucha
ristinio kongreso nuotaikoms ir

6v. Andriejaus paiupijoc vargo
nininkas Vytautas Matonis.

Šventą valandą pradėjo cho
ras č. Sasnausko “Apsaugok 
Aukščiausias”. Giedamos gies- 
ifi&j žavingi garsai klausytojus 
nuteikė didelėj rimčiai ir susi- gana ąukŠto meninio lygio. Klau 
kaupimui. Toliau choras pagfė- sytojams buvo tikrai dvasinis 
dojo Vanagaičio “Žuyusiems penas. Koncerto dalyvia’ jaučia 
didvyriams”. Gilų įspūdį daly- didelį dėkingumą rengėjams, vi- 

* viams paliko J. Naujelio “Sku- siems programos išpildytojams, 
bėk prie kryžiaus”, kurią atliko o labiausia 4‘Vilties” choro di- 
Bmuiku B. Pumputytė, holo A-1 rigentui L. Kauliniu!, kuris, e- 

PJiuškonienė ir vargonais A. * sant karčiams ir atostogų lai

Visais kelionių reikalais prašau 
kreiptis j

Daną Anužienę, telefonu 851-2555,

FISH TRAVEL AGENCY, INC. 
29630 Orchard Lake Rd.

Farmlngton Hills, Mi. 48018

Suplanuojamos atostogos, užsako
mi viešbučiai, mašinos, “charters”. 
Lėktuvų bilietus užsakant, galima 
naudoti visas “charge cards”. Pa
tarnavimas nemokamas.

oooooooooooooooooooooooooo
NAMŲ,REMONTAS

PRIEINAMA KAINA
Taisau ir naujai įrengiu vonias, 

virtuvai Ir naujas lubas. įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau.

tek 776-0882 pe 6 v. vata
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Savininkas parduoda vieno aukšto 
6 kamb. medinį namą 64-oa ir 
Whįpple ąpyl. Pilnas rūsys, gazu 
apšild., 2 maš. garažas. Žiem. lan
gai ir sieteliai. Oro vėsintuvai. Ap
žiūrėjimui skambint lietuviškai kai-. 
bėt teE 7^7-50Ž7 arba angliškai 
WA 5-9842.

Atidarąs apžiūrėjimui šeštad. ir 
sekm. [iruo 1 iki 5 vai. popiet

6727 S. KoUn Ava.
Giminingom Šeimom gyventi — 6 
k&mfo. apkčiojė, 4 kamb. viršuj.. 
Pilnas rūsys. įskelti kanalizacijos- 
va.mgdžfe». Arti mokyklas, bažny
čios, parkas ir susisiekimu. Skam
bint savininkui tel. .735-0941 arba' 
'7Š54(5j>9ė ' "

56-os ir Komiui apyl. savininkas 
parduoda .1% aukšto mūr. namą. 
Giminingom Šeimom gyventi — 6 
kamb. apačioj, 5 kamb. viršuj/ 
Įrengtas rūsys, garažas. Agentai, 
prašomi nesikreipti. Susitarimui ' 
skambinti 434-9567. ’

HICKORY HILLS — 7 ROOM 
HOME, car attaęhed garage. 9 
yrs. old. Cwner iii, wants ąuick sale.. 
Nr. schools, churčh and bus 598-0317.

2-jų miegamų mfir. namas. Ply
telių yįrtuvfe ir vonia. “Pąneled”. 
porčius.. 6535 S.. Rįęhmond JŠL
Skambint 430-5974 arba 776-9323. ‘

Queen of tbe Universe parap* apyl. 
74 ir Centrai Park Are. parduoda- ■ 
mas 4 miegamų mųr. namas. 1^ j 
vonios, pusiau įrengtas šeimos 
kamb. Skambint po 5 V. v. 436-3498 .

SEWINC MACHINE
Oii Single ,‘and MuTt^le jJl

Experienced. 1

ALLAN QUILJ1NG COMPty 
1800 W. Roseoe Street Vėliavų

TeL 929-2345

COOKS
Wifh InatitudoMU Exp, 

Also ncedfs MAIDS. JANTTORj 
LAUNimY HELP 

Full time help detirable.
Apply ln per9on.

MOQN LAKĖ COKVALĘSCM
OENTER .į'” ^ 

1545 No. - Barrlngtoa Ri 
Hoffman '

Nors 
j^reika) 

taikė ne 

liauti p< 
unin’ Pr 
pasiekė]] 

šio sese, 
rioje'ja 
auklėja 
latalikiš 
> & 

.Na, h 
g €onn 
setts iki 

jie patj 
Green N 

ajucu* cjųjerience neipiui. He® *• •• 
on sočiai security okay. Rose^ 
area,

Phone — 298-3522

HELP VFANTED — VYR.||

SAMPtE MUS
Manufacbirer oF pheet meti i 
playe has opemng for ezppaįį 
ąample maker. Please call 
appoiųtment — 471-2334.

LighC FactoiV

MAN NEEDED
For smail shop, part time. kį 
anical experience helpfol. ra

TELEVIZIJOS
MIGLINAS TV

Spalvotos Ir Paprastos Radijai 
Stereo Ir oro vėsintavai 
itffilitĮnitaf Ir taisymas 

MIGLINAS T V 
2346 W. 69th St, teL 776-1486
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LIETUVIŠKI SŪRIAI
Andrulis Michigan Farm Cheese (SŪRIAI) gaminami 

jau virš
• ’ i

Per paskutinius 17 metų sūrių 
gamybą tvarko jų sūnus Allan An
drulis, kuris dabar vadovauja Mi
chigan Farm Cheese korporacijai.

Si$ natūralūs sūris dabar yra 
pardavinėjamas po visą Ameriką 
ir yra siunčiamas ir į Havajų sa
las.

Si skanų natūraliai gaminamą 
ANDRULIO sūrį gydytojai reko
menduoja . savo pacientams kaip 
dietai ir sveikatai pataisyti.

MICHIGAN FARM CHEESE
VAIKY, INC.

Fountain, Michigan 49410

Tel. (616) 462-3301

>00000000000000<XXXXXXXX>00>

NAMŲ APŠILDYMAS
.Taisau Beinu tr sudedu naujus pe 

5faa. Pigiai išvalau taipgi alyvtnhu 
tr perdirbu dėl dujų. įdedu vandene 
tildytuvua. Kreipti* —

A. BANYS — tek 447-8806 
tOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCK

40 metę.

įvairiu prekių pasirinkimas ne 
brangiai ii mūsų sandėlio.

COSMOS PABCELS EXPEESS

SIUNTINIAI | LIETUVA 
tsss & Halsted 6L CUoago DL 600M 
asoi w. eath su. CMcngob m. sooa

TcMj 925-2737 — 254-3320
V. Valentina*

Pastovūs namai
Marquefte Parke

2 butų moderniai įrengtas namas už 
Kedzie, šalimai parko. .Virš $4,000.00 
pajamų. Kainuoja $30,000.00.

» 4 butų mūras prie Maria High. Nau
jas gazu šildymas, nauja elektra. 3 au*. 
to mūro garažas. $44,900.00

2 butų po 6 kamb. liuksus 6 metų 
mūras ir mūro garažas. Atskiri šildy
mai. Įrengtas beismentas. Arti 71 ir 
California. $55,000.00.

6 kamb. didelis mūro namas. Naujas, 
gazu šildymas. Garažas. Tuoj galima 
užimti. $20,900,00.

Platus lotas arti Sv. Kryžiaus ligo
ninės. Pigus.

VALBIS REAL ESTATE
2625 W. 71 S treet

Tel. 737-7200 arba 737-8534

ooooo<xxxxx><xxxxxxxk>oooooo

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas —i Pardavimas —• 

Valdymas
Draudimai — Inoosne Tax 

Notarlataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6400 fe. Kedzie Avė. — 778-2283 
>0000000000006000000000000< Į

Experience in repairing profa 
tioo eąuipmcnt and all irta 
buildlng maintenance. Top nh 
and benefits.

A. W. ENTERPRISf

1925 S. Westem five.

Taaatf-i 
ir lygios 
ja favus,

Šią jai 
sesįęjėSi-y 

kifts jnec 
dar anks

Newi¥o 

taĄBauto 
ny>vL97 

ši#«įeto 
kęliasps 

vasarojų 
tuvių iki

BUS DRIVERS
Full time year around emplojni karos irj 
Mušt speak English fluently, M5 
good driving record, “C* lica , 
and Manual transmision expeš 
ce. Career opportunity rith lesi ' 
i n airport transportation.

Call Don Waller į

454-7829

Allan Andrulis Jus prašo jeigu 
vietos maisto krautuvėse negalėsite 
gauti Andrulio sūrių, tai kreipkitės 
į centrą:

MICHIGAN FARM CHEESE
D AIRY, INC.,

Fountain, Michigan 49410 
Tek — (616) 462-3301 
ir jūs gausite paštii.

Užsakymus ar skundus galite ra- 
šyti bet kuria kalba: lietuviškai ar 
angliškai.

“LIETUVOS ATSIMINIMAI’
Radijo Valanda jau M m. tarnauja 
New Jeraey. Now Tark ir Connectt 
aut lietuviams! Km MtadlanJ nuo * 
Iki B vai popiet, U W VD Btotlee
New Torke (1SB6 kO. AM tr G7.I 
mes FM)
Dtrekt —. Dr. Joktkbaa J. Stoka* 

144J7 Force ’ Drive
Monntaimide, M. J. O70M
TeL SSS-MU (oude 901)

Kviečiame taip pat klausytis — 
Uetuviškų kultūrinių valandų anglų 
Kalba M Betos FTįJI Unlvarelteto -m- 
lijo etottea; (New Jaraey WSOU 
JM -meg. FM) Pirmad.. *310-8:10 
r vak (VaddvaujB prof J. ptnkas)

BUD'S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDDOSIT 

NUOMOSIT
JVRIRŪS DRAUDIMAI ’ 

* Maloniai Jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS 
4369 Archer Ay. — 254-5551 , 

135th & Archer Av. — 257-5861

MACHINIST
Mušt be e^periencod and . 

have own, teeis.
For engi ne lathe, boring Eift1 

Steady wwk. overttae, I 
cotnpany benefita.

MERCURY MACHDrE | 
444 W. 3Sth St, Chlca&lĮj

PORTER
Full time — 9 to 5:30. Liberi ‘ 

count policy. Generoūs' ncrfu 
policy.

'Call LYTTON’S S82-20#
Mr. We>gel — WoodfieMM*i

iš ;R£ 
.vajicjai’ 
žus nam 
■!betjjau; s 

mtfrai si 
selės pas 
vjnis na 

roja berr 
£jg iš

statyta h 
salė, kur 

Stulpų- ps 
kalta len 

ta. Šią. 
Vincas.! 

rapijos k 
.Netoli

Allan Andrulis sveikina atvykstančius į 5-tą tautinių šoklų šventė 
Ir kviečia atsilankyti j Marijos Metrikienės parduotuvę: FARM FOOD 
COMPANY, 1811 West 47th St, TeL tA 7-8393, nuo 10 vai. rVto iki 2:00 
vai. popiet. Pensininkams duodama nuolaida, ši krautuvė atstovauja 
Andrulio sūrius jau virš 40 metų. Čia įsitikinsite koki skanūs tie sūriai, 
teikiantys energijos ir sveikatos.

iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiui'
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FRANK'S TV and RADIO. INC.
$240 SO. HALSTED STREET TEL. - CA 6-72S1
RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

DIDELIS PASIRINKIMAS (VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS Ą^ĄftATĄT

M O V I N G
AERENAS perkrausfo baldus ir ki
tas daiktas. Ir iš toli miesto teidi- 

lr pūna apdranda 
TELEF. — WA 5-8063

M. A. ŠI M K JUS
. NOTARY PVBUC 

INCOME TAX ŠEltVięE 
4250 Š. Mapleivodd, fel. 254-7450

Taip put daromi VERTIMAI, 
GIMIAU Iškvlatimal pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI ir 
kitokį blankai

ŠIRI
ii

Jnodemio 
’nos jau '

smegenis 
f* netoli 
1 auna s v)

Taip p 
^anie kk 

Joniniai 
Ite atrodi 
J®iš, Jau 
Jar renk; 
?nės, Ch

oooooo<xxxxxxx>oooooooooooc

SIUNTINIAI 1 LIETUVĮ < 
Ir klius kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Avfc 
Ohicago, Ūk 60632, telet 927-5980 
oooooooo^<xxxxxxxxx>oo<xx><x

Mūriui* — 5 kamb. ir 2 kamb. pa
stogėje. Centr. gazu šildymas, garažas. 
56 Ir Rockweil $22,000

3 po B kamb. mūr. Centi. gazo 40- 
dymaa. 2 mai. garažaa. 61 ir Talrnaa 
129,900.

B botai Ir taKla krautuvė $360.00 
orfn pajamų. Brigbton Pke. $28,000. 

ŠIMAITIS RE A LT Y 
iMurauce — tacome Tai 

2951 W. 6Srd 8L 436-7878

CHUCKING MACKUI 
SETUPMM 

HOB MACHINE SET(IPW 
CHUCKING MACHIH 

OPERATORS 
HOBBING MACHI« 

UPERATORS 
EzperiėnceŪ people m* JĮ 

pennanent Žnd 

Apply isipeirstm- 
HOOF PRODUCIS ®

6130 S. NewEngW>^.*” 
Chicago, ĮRhi*^

MACHINIS*^ 

Exper’ce neceasary od U^1, ^31

and Blanchard grindė* 
night ahttL Apply ta P®** * jųj- 

CREST MACHINE COJfi* & 
840 Industrini Dr.,

SCREW HflCHltf

B A S. FoB ttM, [>**** 

BenafiB. OU

Mr. Willey - fa

*’“***
J| Idtfaoa iiriitaNl* Rpį j



i DRAUGAS, ketvirtadienis, 1976 m. rugpjūčio 12 d. J5

yra 
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ęįtiavu pakėlimo iškilmės XX-oje Mergaičių vasaros stovykloje, Dainavoje 
. . Nuotr. VL Bacevičiaus

VIENA DIENA PER KETURIAS
VALSTIJAS
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Nęrs esujlidelis keliautojas tik 
j reikalo, bet kartais, štai, pasi
tikę net keturias valstijas perke
liauti per vieną dieną, kol su sū- 
osm ftahu ir/sūnaičiu Paulium 
prekėm Neringą —> tai Putna- 
ua seselių jaunimo stovykla, ku
rioje; jau &ri metai globoja ir 
loklėja jaunimą lietuviškoje — 
katalikiškoje dvasioje ir kultūro
je *'

Na,ir trečiadienį, liepos 28 d., 
į ĖonneCticuto, .per Massachu- 
setts iki Vermonto valstijos, kaip 
jie patys yra užrašę Vermont 
Green Mountain Statė. Ir tikrai 
graži ši žalia kalnuota valstija. 
Tačiau-tarp kalnų pakalnėse yra 
ir lygios žemės,, kur ūkininkai sė
ji javus, augina gyvulius.

Šią jaunimo stovyklą Putnamo 
sseiės^yia.'inipirkusios iš kažko
kius medžiotojų organizacijos, o 
dar’anksčiau.čia yra pradėję sto- 
vyklauti — \fasaroti .atvežamos iš 
Ne^Iorko Jungtinių Tautų 
tarnautojų šeimos.2Tačiau jau 
nuo. 1970 metų Putnamo seseles 
sij vietovę yra jsigijusips ir po 
keliąs pamainas duoda gražų pa- 
vasaiojimą po kelias, savaites lie- 
turią kilmės - vaikams, berniu
kais ^mergaitėms. - .

g pradžių /?pirmykščiai gy
ventojai” čia buvo pasistatę ma
žus namukus (8 x .10 kv. pėdų), 
bet jau seselėms valdant, tie na-

' mukai sugriuvo, tad Putnamo se- 
selės’ pasfatydūĮo naujus, apie de- 
vynis namukus, kur dabar vasa
roja.berniukai ii;'mergaitės nuo 

i 7;įki ■lB”mętų>amžiaus. Šalia pri
statyta ir virtuvė bei pramogoms 
salė, kuri iki šiol buvo tik ant 
Stulpą pastogėj-bet dabar jau a<p- 
ląlta. lentomis ir gražiai nudažy
ta. Šią salę ^pastatydino kun. 

į Vincas „Puidokas, Westfieldo pa- 
i rapijoš klębonas.
‘ Netoli šio namo įrengta sporto

r

and

milla
ie, **-

co. 4 
p, UI. : 

r ' 
serai Ii* 
acatioh

aikštė, kuriai Įrengti lėšų 
davusi V. Giedrienė. 'Netoli 
sporto aikštės ir pramogų salės 
yra beržynėlis, “Beržų šventovė”, 
pamaldoms. Dabar kapelionas 
yta kun. Jurgis Barauskas. Pro šią 
stovyklą teka upeliukas, kuris yra 
užtvenktas, ir padarytas ežeriu
kas, ir jame stovyklautojai — sto
vyklautojos -maudosi.

Dabar per 7-rius metus kasmet 
Neringoje stovyklauja po 300 
jaunuolių; berniukų ir • mergai
čių, tie tik lietuviškai kalbančių, 
bet ir angliškai, tik lietuvių kil
mės šeimų vaikai.

Atvykę iki. Brattleboro, Ver- 
mont, truputi stabtelėjome, nes 
nuo čia iki-stovyklos “Neringos”, 
tik 7 mylios. 'Pervažiavę medinį 
per upeliuką tiltelį, pasiekėme 
ir Neringą.

Atvykus man. fia su sūnum ir 
sūnaičiu, mus maloniai sutiko se
suo Palmyra, kuri prisiminė, ma
ne, kai prieš '.kurį laiką; Tšeštadiė- 
niais, dėsčiau kelerius metus lie
tuvių kalbą/ir.. literatūrą Putnia
me pąs seselės: ^v^nančioms rir 
studljuojanSomsckolėgijojė ir -aka 

[ demijoje studentėms. -
. Čia pat prisitatė; energingo
ji sesuo. Ignė ( Marijpšiūtė) ir jte- 
bedirbaųti... dabar- .vasaromis stę- 

’Haveno.
Anksčiau čia vasaromis per tre
jus metus dirbo stovykloje Birutė 
Bernotienė ir kitos ponios.

Sesuo Palmyra mus skaniai pa
valgydino. Apskritai, maistą 
čia į stovyklą pristato rangovai.

Ir tikrai Neringoje švyti lietu- 
viška dvašia; yra čia ir lietuviškas 
darželis: pro akmenukus kelia 
galvas rūtos ir ‘kitos gėlės.

Grįždamas sūnus patraukė kitu 
keliu — per New -Hempshire, — 
tad pamatėme ir ketvirtą valstiją.

Jonas Bernotas

ŠIRDYS IR KRAUJAS
(Atkelta iš 3 pusi.)

įdėmios mašinos,, aptarnauja
mos jau labai nedidelio skaičiaus 
toijistų.Visus tuos elektroninius 
smegenis mūsų pamainoje prižiū
ri netoli "Draugo” gyvenantis 
jaunas vyras, vėaęs Amerikos lie- 
toaitę. ■ -

Taip pat dar yra kampas, ku
riame kleba.ir paprasti bei elekt- 
foniniai linotipai; Jų nedaug ir 
jie atrodo kaip, seneliai. Linoti- 
pais, daugiausia _ elektroniniais, 
riar renkamos paskutinės pasau
lės, Chicagos ir ypač sporto ži- 
’rios. Žinoma, leidėjai galėtų juos 
v«ai iŠmęsti. Bet, atrodo, pasi
šokę prieš 6 m., kaip per vieną 
Parą sunaikino visą skelbimų de- 
Partan&ntą, jį pakeisdama nau
juoju procesu. Antra, jie negali 
’uristt, sutartį turinčių unijistų, 
0 ®etų pradžioje leidėjų duota 
’5,000 dol. “pasoga” pas mus 
išnaudojo, berods, įtik 38-žmo- 
JŠ-. -^Daugumas .nori ir to- 

dirbti ir jiems darbai yra 
Todėl dalis linotipų 

dvejus metus turės judėti;

Kai širdis sutpja

Praktika rodo, kad pilna au- 
•^tižacija vis dėlto negalima 
įtikėti. Taip neseniai įvyko 

leidykloje. Tą dieną bu- 
viu laibas, tad Į darbo ugnį ne- 
P’fofcu. O buvo taip.

7 vai. vak. sustojo 'veiku-

si visa automatizacija. ‘Net ir 
elektroniniams linotipams nega- • J 
Įėjo paduoti darbo, nes mašinin
kės surašytą kaspiną turi sulau
žyti į ’kolumrią kompiuteris ir jį 
automatiškai paduoti elektroni
niam linotrptfi. O ką jau bekal
bėti apie ‘^cannerius”, “Harrįs”, 
“Ap£* ,ir kitus' aparatus. Niekas 
iš, jų, nebeveikė.; O jau , plaukė 
rankraščiai. su degančįpmįs ži
niomis trijų žvaigždžių laidai.. Tą 
akimirką nieko kito viršininkams 
nebeliko, kaip paleisti į darbą vi- 
sųs dar likusius#„kad _ ir labąį gal 
apdulkėjusius, lmotįpus. Kai jie 
visi pajudėjo, laida gal buvo pa
ruošta dar švaresnė, negu auto
matizacijos procesu.

Tai žinia, kad dabartiniame 
automatizacijos amžiuje dar kar
tais labai praverčia ir -primytivi 
praeitis. Tai žino ir Jietuvių lei
dyklos, pereinančios i naują 
spaudos procesą. VI. Rmjs

Mūsų kolonijose
Baitimore, Md.

GARBINGA SUKAKUS

Šiemet, išeidamas į pensiją, 65- 
il metų amžiaus sukaktį at

šventė žymus Baltimorės visuo- 
mėnės veikėjas Julius Kigalis. . 
, Tai tyli, tžvynę mylinti rami 
asmenybė, .niekur neprasj'kišanti. 
J. Šilgalis nuo pat atvykimo į Bal- 
tiimprę • iš .Vokietijos prieš 27 me
tus, negalėjo, atokiai laikytis nuo 
lietuviško judėjimo. Jis dalyvavo 
ir dar tebedalyvauja visur, 'kur tik j 
gali kuo nors prisidėti. Kurį laiką 
teko Jam eiti X.-Mindaugo Šešta
dieninės mokyklos mokytojo pa
reigas. Ilgus metus priklausė ir te
bepriklauso Lietuvių Svetainės 
bendrovės valdybai, įkur ęina sę? 
kretoriauš pareigas. Bet labiausiai 
J. Šil'galis yra sutapęs su Lietuvių 
Bendruomene. Čia jų visa širdis ir 
siela. Daugelį mėtų,, gal porą de
šimtmečių, jis vis buvo išrenka
mas apylinkės valdybon. O pas
kutinius 15 mėtų Julius Šilgalis 
nepailsdamas eina apylinkės val
dybos pirmininko pareigas. Savo 
ramiu, taikiu būdu, žemaitiškai 
šaltu žodžiu jis raminančiai pa
veikia įsikarščiavusius LB susirin
kimo diskusijų dalyvius.

Jo žmona .Emilija, iŠ profesijos 
mokytoja, irgi yra dirbusi moky 
tojoš darią Baltimorės KMindau- 
go šeštadieninėj mokykloj. Šilga- 
liai užaugino.du sūnų: Eugenijų 
ir Rimą. Abu baigė minėtą 
Baltimorės šeštadieninę mokyk
lą. Vyresnysis, Eugenijus^ nese-. 
niai pasiekė daktaro laipsnį’ iš 
elektronikos. Jis yra medicininės 
technologijos specialistas, dėsto 
Clevelando valstybiniam univer
sitete ir Cuyahoga Community 
.College. Jis irgi sukūręs gražią lie
tuvišką šeimą. Augina dvi dukry
tes.
y Įdomu pabrėžti, kad Eugeni

jus Šilgalis yra jau trečias dakta
ras, .baigęs Baltimorės K Min
daugo šeštadieninę mokyklą; Pir
moji.. yra :dr. Nijolė Brazauskąitė- 
Čardzzą, antrasis d<r. Jonas Bogu- 
•ta, fizikas Chicagoje, kur reiškia
si kultūriniam gyvenime.

Sukaktuvininkas Julius Šilgalis 
gimė gausioje šeimoje ( 9 vaikai) 
1911 m. gegužės 25 Kretingos ap
skrity, Darbėnų valse. Vaineikių 
kaime. Tėvas buvo girininkas, pri
žiūrėjo plačiąsias Vaineikių gi
rias. Jo pėdomis ėjo ir Julius, pa
sukęs į miškų specialybės sritį. 
1933 m. baigęs Kauno '‘Aušros” 
berniukų gimnaziją, stojo į Aly
taus miškų mokyklą. Po poros 
metų ją baigė ir buvo paskirtas 
Tytuvėnų. Urėdijoje girminku. 
1939 m. pavasarį sukūrė šeimą, 
vesdamas EmiMją Semėnaitę. Ta- 

; čiau Julius troško aukštojo; moks- 
rlo ir tų pat metų , rudenį įstojo į 
Dotnuvos Žemės ūkio akademijos 

I miškų skyrių. Po metų miškų 
skyrius buvo prijungtas prie Vil
niaus universiteto gamtos — ma
tematikos fakulteto. Julius Šilga- 
lis baigė Vilniaus universitetą 
1943 -m. įsigydamas miškininko 
diplomą; Tais pačiais- metais bu
vo paskirtas. Kretingos miškų 
urėdo pavaduotoju.;

Neilgai jam teko šiose pareigo
se. būti. Po metų karo audrų bu- 
yp itnrblokštas su visa šeima Vo
kietijon ir 1949 m. pavasarį atvy
ko į JAV, Baltimorę, kur jau ir ne
beteko savo specialybėje dirbti.

Karas tragiškai palietė J. Šįlga- 
lio tėvus; Okupacijos metu tėvas 
mirė Lukiškių kalėjime ir neži
nia, nė kur palaidotas- Motina 
■mirė Sibire, gavusi širdies ataką.

-Gerbiamam; sukaktuvininkui 
linkime dar. daug darbingų, veik- 

i lių metų ir.sveikatos. Virbelis

AMERIKOS LIETUVIŲ TĄRYBA
Aptartai LEONARDAS ŠIMUTIS

Veikalas, kuriame pavaizduota tūkstančiai veikėjų ir veidų 
tekste bei iliustracijose, aprašyti Amerikos lietuvių rūpesčiai savu 
tėvų kraštui Amerikos Ir tarptautinių įvykių fone. Skaitydamas 
tąsi save, savo brolk tėvų, dėde, kaimynų ar Sibire kenčiančio 
trolio ar aeaera lietuvio balsų.

Knyga gaunama DRAUGU, pas ALT skyrių valdybas arba 
Oir Centro ĮetrignR 2606 W. <B Si, Odcago, OL 60629. TeL 
HMBOO. Kaina $10-00

f SMĖLYNE AUGA PUIKŪS 
. DERLIAI
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Lenkijoje dirvos ^tyrinėtųjai 
nus^.&tė, kad kai kuriomis pra
monės atliekomis galima page
rinti smėlėtų lengvų žemių .atrūk 

j turą. Jos duoda dirvožemiui bū
tinų mikroelementų, 
kaupti drėgmę.

Lenkijos Mokslų akademijos 
[agrofizikos laboratorijos specia
listai išbandė du atliekų tipus 
— anglies perdirbimą atliekų, 
vadinamą šlaką, ir vario flotaci
jos atliekas.

Susmulkintas šlakas, paverčia 
nederlingą smėlį dirvą, kurioje 
išauga geras derlius. Dar geres
nis rezultatas gaunamas, sumai-1 
sius šlaką su flotasinėmis atlie
komis. Pavyzdžiui, tokioje dir
voje išaugintos bulvės didelės 
ir daug krakmolingesųės. Be to, 
jos atsparesnės ligoms, atmosfęį 
ros poveikiams. . ' jm

I

ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

Trijų veiksmų, tragedijėlė. 
rioje vaizduojama kenčianti

’ ta ir jos laisvės siekimas-
| ‘'Nejaugi gali būti laisvu
komas tas, kuns gyvendamas lais 
veje,< negali, nenori ar nesugebi 
padėti belaisviui?”

Veikalas tinka ^kiekvienai sc< 
nai. nes jame yra daug erdvės pa 
sireikšti skaitytojo vaizduotei.

Knyga yra gražiai išleista, kie 
tais viršeliais, tinka ir Šia p pasi 
BkaitymUL Kaina $3.00, gaunam? 
DRAUGE.

Prie knygos kainos prašom pr> 
dėti b proc. mokesčiams.
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RAD10 PROGRAMA

p a dėka
A. f A.

Av. Pik, Lln. Leonardas Pesečkas

— Nosinės skepetaitės buvo 
pradėtos vartoti Italijoje, o 
XVI a. persimetė ir į 'kitas Eu
ropos valstybes. Tačiau pačioje 
pradžioje jos buvo prabangos 
dalykas, ir nosys dar ilgai buvo 
valomos tuo pat būdu, kaip ne
retai ir dabar tenka matyti.

Seniausia Lietuvių Radijo Progra 
ma Naujojoj Anglijoj iš stoties 
WLYN 1360 bangą veikia sekma
dieniais nuo l;00 iki 1*30 vai. 'po 
pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutėe 
pasaka, šią programą veda Stepo
nas J. Mlnkus. Biznio reikalais 
kreiptis į Baltic Horists — gėlių 
bei dovanų krautuvę, 502 E Broad- 
way, So. Boston. Mass. Telefonas 
AN 8-6489. Ten pat gaunamas ir’ 
dienraėtifi Draugas
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli j

Mūsų mylimas tėvas ir senelis mirė 1976 ni. gegužės 29 d. ir 
buvo palaidotas birželio 2 d. Lietuvių Tautinčsė Kapinėse. Čh’icagbje.

Mes reiškiame gilią padėką visiems, kurie palydėjo Li-atuvos 
aviacijos veteraną į paskutinį aerodromą, j amžinp poilsio vietą.

Reiškiame gilią padėką gen št. pik. Dabulevičiui, pravedusiąm 
atsisveikinimą su velioniu koplyčioje. Taip pat aviacijos pulkininkui 
A. Motuzai, inŽ. E. Jasiūnui, teisininkui K. Smolenskiui -ir pik. 
A. Rėklaičiui pasakiusiems atsisveikinimo kalbas ir prie 'karsto bii- 
dėjusiems .garbes sargyboje Kūrėjų-Savanorių ir Ramovės sąjungų 
ir Aero Klubo nariams.,

Ręiškiąme gilią. padėką. karšto nešėjams — -Dabulevičiui, 'Dai
lidei. Jasiūnui, Markui, Smolenskiui ir vilučiui, o Iajdotuvfų direk
torių! Donald A. Petkui už parodytą rūpestį liūdesio valandoje.

. Nuoširdus ačiū---- kan. J.' Zdkarauskui, atlaikiusiam gedulingas
pamaldas ir palydėjusiam velionį į kapines,. Tautiniams Namąms, 
kur įvyko iškilmingi po laidotuvių pietūs, už malonų patarnavimą.

Taip pat nuoširdus ačiū visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, 
bei pareiškė mums užuojautą laiškais ar spaudoje.

Dar kartą visiems ačiū.

Dimlnskiu šeima

A. t A. DOROTHY KIKIUENEI minis,
nuoširdžią užuojautą reiškia j:s vyrui ALEKSUI, 
sūnums ALEKSANDRUI, JONUI ir giminaitei OLIM
PIJAI KIKILAITEI-KIESYLIENEI.

Musų brangiam mariui

A. t A. Fil. JUOZUI IVANAUSKUI mirus, 
giliausią užuojautą reiškiame žmonai ROMAI, duk
teriai IRENAI, sūnums senį. JUOZUI ir PAULIUI ir 
visiems giminėms. Mūsų skausmas ir liūdesys kar
tu su Jumis.

Filisteriu Skautę Sąjunga

Sūnus, duktė ir vaikaičiai

0

Laidotuvių Direktoriai

6845 S0. WESTERN AVENUE
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONDITrONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

r

PETKUS

Didžiojoje skausmo valandoje, broliui skau
tui vyčiui, sktn.

A. t A. JUOZUI IVANAUSKUI mirus, 
giliausią užuojautą reiškiame j.o žmonai ROMAI 
dukrai IRENAI, sūnums JUOZUI ir PAULIUI ir kdr- 
tu liūdime. , i

Čikagos skauly Vyčiy draugovė

Lietuvių Istorijos Draugijos narei

A. + A. IRENAI E. BALZEKAS mirus, 
vyrui L. I. D'r. nariui S. BfiLZEKUI su šeima, moti
nai ir uošviams reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Lietuviu istorijos Draugijos 
Valdyba ir Nariai

A. t A. Fil. JUOZUI IVANAUSKUI mirus,
I žmonai ROMAI, dukrai IRENAI, sūnums senj. JUO-

■ ZUI ir PAULIUI reiškiame gilią užuojautą ir kar-
■ tu liūdime.

Korp! Vytis Čikagos skyrius 
KorpJ Vytis Centro valdyba

Z

A. t A. Inž. JUOZUI IVANAUSKUI mirus, 
mielai žmonai ROMAI, sūnums JUOZUI ir PAULIUI, 
dukrai IRUTEI ir visiems artimiesiems liūdesio va
landoje reiškiame mūsų nuoširdžią užuojautą.

Veronika Jasiukaitienū 
Inž. Erikas ir Gražina Jaslukaičial

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SONUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

2533 Wesf 7lst SI. Tek GRovenhlll 6-2345-6 

1410 So. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-9 
AIKSTB AUTOMOBILIAMS STATYTI

EUDEIKIS
LfilDOTDVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330 ■ 34 South Califomla Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605 • 07 South Hermltage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

PETRAS BIELIŪNAS

U43 So 0ALIF0RN1A AVĖ. TeL LAfayette 3-357T

POVILAS i. RIDIKAS

S254 80. HALSTED STREET TeL TAnto 7-1911

JURGIS F. RUDMIR

8219 SO. UTUAN1CA AVĖ. TeL YArds 7-1138-39

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laldotuviy Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICŽ) Ir SONOS 
2314 W. 23rd PLACE TeL Hrginia 7-66SI
2424 W. 69th STREET rel REpublic 1-1213
11020 Sontbwe3t Uigbvvay, Palos dilia UL TeL 974-4410

ANTANAS M. PHILLIPŠ 

TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS
8307 SO. LITUANICA AVĖ. TeL VArda 7-3401

VASAITIS • BUTKUS

1446 SO. 50tb Avės CICERO, (LL TeL OLymplo 2.1003

B



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1976 m. rugpiūčio 12 d.

X Penktosios Lietuvių Tauti
Inių šokių šventės, išvakarėse! 

i rugsėjo 4 dieną, šeštadienį, 
I Amerikos Lietuvių inžinierių - 

architektų sąjungos Chicagos 
(skyrius ruošia ChicagojeJr apy
linkėse gyvenančių sąjungos na
rių kartu su atvykusiais kole
gomis iš tolimesnių Amerikos 
vietų bei kitų kraštų pasisvečia
vimo ir susipažinimd popietę - 
vakarą Jaunimo centre, 203 
kambary. Valdyba kviečia visus 
narius su draugais tam vakare 
dalyvauti.

I X Kun. dr. Kęstutis Trimakas, 
; psichologas, “Lietuvos Aidų” ra- 
j dijo programoje šį penktadieni i 

x kalbės tema “Ką patiria įnirš-Į 
tąntieji”.

X Bronius Burbu-, Dearbom, 
Mich., keisdamas adresą, at
siuntė “Draugui” piniginę auką. 
Dėkojame.

X Paul Gudonis, Chicago, U1M 
parėmė mūsų spaudos darbus 
auka. Ačiū.

X Petras Milašius, nuoširdus . 
“Draugo” skaitytojas Clevelan- i 
de, prie prenumeratos mokesčio ' 
pridėjo didesnę auką. Ačiū.

X Vladas Knistautas, Cleve- 
Iand, OJiio, jau daugelis metų 
atnaujindamas prenumeratą, 
niekuomet neatsiunčia jos be

X Kun. dr. Juozas Vaišnora, 
MIC, Marijonų vienuolijos gene
ralinis prokuratorius, iš Romos 
yrą atvykęs į Chicagą ir apsis
tojęs pas tėvus marijonus prie 
“Draugo”. Jis' čia žada ilgiau 
pabuvoti rinkdamas medžiagą 
arkiv. Jurgio Matulaičio beatifi
kacijos bylai ir istorines žinias.

X DaiL Aldona Variakojienė 
ruošiasi savo dailės darbų pa
rodai, kuri įvyks lapkričio mė
nesio viduryje, Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre.

X Dr. Petras Kisielius, Atei
tininkų federacijos vadas, daly
vaus ateitininkų sendraugių sto
vykloj Dainavoje ir skaitys pa
skaitą užbaigiamąjį šeštadienį, 
rugpiūčio 21 d.

X Pranas Pekarskas, Dehli, 
Cnt., Kanadoje, atnaujino pre
numeratą ir ta proga atsiuntė 
mums malonų laišką, pareikšda
mas savo pasitenkinimą diėn-_________ ________________ _____ __
raščio vedama lietuviška linija I priedo. Ir dabar jis vėl parėmė 
ir gera informacija. Kartu pri- savo dienraštį. Dėkui, 
dėjo ir auką. Dėkojame.

Chicagos lietuviukai gieda Tautos himną
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“ARE YOU LITHUANIAN?'’
tar-. da su O iver Famsworth (BucH

____  rtas Henry) advokatų, Nathan .Bjy, 
Štai, naujausiame ce ir Mary Lou yra vienintelį 

“The Man | žmonės, žinantieji Newton pj, 
’ slaptį. Bryce sužino padaru 
į X-ray nuotrauką, o Mary Lcį 
išgirsta iš paties Newton. q>a. j 

I č’au filme nėra paaiškinta, kajp I 
|Newton’o biznio priešai aužj^l 
j apie jo tikrąją kilmę. ArBry^J 
| jiems išplepa, ar jie netyč-ęinį j 
ržklumpa? O gal tas ncž’n^ji 
ž’ncg.’s, matomas filmo r- 
ic ir."i:p?šakoja?. ,

N wton bando sa e nuramir. ’ 
ti, r d niekas nenratė 'o “nįg: j 
leidimo” Amerikoje, bet fi’mj 
pradžioje mes matome žmogį 
stebintį Newtoną. Tą patį žmo. 
gų mes matome dar vieną sykį 
— kai Newto-n įtikinančiai ai 
kiną Bryce, kad niekas nežino' 
-ap’e jo nusileidimą iš kitos pi 
netos. Vėliau Farrsworth yn 
nužudomos, o Newton pagrobia-' 
mas, paslepiamas, tardomas 4 
tyrinėjamas.

Bryce ir Mary Lou jį palieką? 
bet grįžta jo aplankyti. Atrodą: 
kad sugrįžta tik po kelorių na 
tų, nes Mary Lou’s grimas yn 
!yg pagyvenusios moters .'(Bry^. 
ir Newton gana nuostabiai ižį? 
laikę jauni).

Newton’o pagrobėjai daugiai • 
nebepasirodo. Mes turime spė-

Atrodo, kad a mariki 
pe lieti’vių vardas yra >ini 
kasdieninis. £1^, 
Nichd'as Roeg filme 
Who Fell to Earth” įtempimo 
momente lietuviai yra panaudo
jami kaip “eemie rėiief’.

“Are you Lithuanian?” klausia 
chemikas Nathan Bryce (Ripj 
Torn) iš kitos planetos ats lan
kiusiojo Thomas Jerome New-. 
ton (Da ,id Bcvre). rvarda-'sia 
kad p. klausta, nei prie šio. nei 
prie, to, — be jc'k:o p gri'do. , 
Pac'te ravus tuo- reikalu, f’mo 
atstovai pareiškė, 'kad tai t. k 
nerviniam įtempimui palengvin
ti.

Sis seience - fietion” filmas nė
ra vienas iš geriausių: jame 
per daug pabrėžtų nepaaiškin
tų momentų ir neišvystytų te- 

j mU*

Newton nusilc-idžia į mūsų 
I planetos atmosferą Amerikos 
pietvakarinėje dalyje. Be dau
gybės auksinių žiedų, kuriuos 
parduoda, jis turi ir devynis 
svarbius išradimus, kuriais pa
grindžia savo World Enterprises 
kampaniją. Jis turi viską, ko 
trokšta žmogus — gyvenimą
kaip Howard Hughes. gražią: 
merginą ir pinigų.

Tačiau Newton nėra žmogus.: 
J’G nori grįžti į 
pas savo žmoną ir vaikus. 1 
ir grcč'oji mergina Mary Louj 
(Gardy darir) su kuria gyvena1

J. A. VALSTYBĖSE
— Veronika Jomantienė, Ame

rikos Lietuvių klubo' direktorių 
tarybos narė St. Petersburg, 
Fla., poilsiauja Miramar mote
ly.’ Ji yra uoli Lietuvių klubo 
veikėja ir rėmėja. Miramar mo
telyje iš Chicagos vasarojo J. 
ir G. Arštikiai su dukra Jūrate, 
J. ir VI. Gliosai su anūke Rūta, 
J. Marenholcas su dukra Adria
na ir kt.

— Norbertas Lingeraitis 
Brocktono miesto suruoštoje pa 
rodoje, rankdarbių skyriuje, 

'laimėjo I vietą už jo darbo si
dabrinę — gintarinę apikaklę. 
Premiją laimėję kūriniai bus ro- 

X Už a. a. Jono Šliterio sielą domi Brocktono miesto centre, 
jo mirties 15 metų sukakty Fuller muziejuje nuo rugpiūČio 

Mišios bus laikomos rugpiū- 2 iki 15' d. Norbertas jau ket-

jais gegužės 9 d. poilsiavo prie 
šventes minėjimą Nemuno. Atplaukęs valtininkas 
Bostono apylinkės A. Girdzijauskas pasiūlė paplau- 

Įvyks rugsėjo 26 d. kioti ir į valtį susėdo 24 vaikai.
Grįždama į krantą valtis prisi
sėmę vandens, ėmė grimzti. Vai
kų gyvybei iškilo rimtas pavo
jus. Tuo metu drąsą, sumanu- 
1 mą ir pasiaukojimą parodė Vieš
vilės aštuonmetės mokyklos 
auklėtinis Jonas Paškauskas ir
Smalininkų vid. mokyklos moki-1 
niai Algimantas Petkūnas ir Ri
mantas Užomeckis. Jie išgelbėjo

Bostone.
. — Tautos 
ruošia LB 
valdyba. 
Lietuvių piliečių dr-jos salėje.

OKUP. LIETUVOJE
— A. a. Pranas Kcnsta vičius, 

laivų statybos inžinierius, liepos 
6 d., pereidamas gatvę, buvo už
kliudytas pravažiuojančio auto
mobilio ir tragiškai vietoje žuvo. 
Velionis buvo gimęs 1905 m. 
Dapšių km.., Židikų valsčiuje, 
Mažeikių apskr. ūkininko šeimo-18 vaikus. Taip rašo “Valstiečių 
je. Studijavo Kauno universite-1 laikrašiis” VILI. 3. Apie kitus 
te ir Vokietijoje. Negavęs darbo 
pagal savo specialybę vokiško
je Lindenau laivų statybos ben
drovėje Klaipėdoje., velionis vi
są. laiką iki pensijon išėjimo iš
tarnavo inžinieriumi Kaune.

...__ . -j , - - . j i _» «. lupinių laivų uoste. Būdamas
tėvų man jonų 'koplyčioje sidabro ir gintaro dalykus. Yra _ . ._ ----- . ° Teisių gimnazijos gimnazistu, o

vėliau s udentu priklausė ateiti
ninkų sąjungai. Paskutiniu lai
ku buvo našlys ir savo gyveni-1 pis'atė keletą veikalų. Gastro- 
mo saulėleidį leido Kaune, savo llių tikslas -— Lietuvos ir lietu- 
dukters šeimoje. (ak)

— Iš Žemaičių Kalvarijos, 
kuri dabar vadinama Varduva, 
viename laiške rašoma: “Šiemet 
pirmą kartą po karo buvau Ž. 
Kalvarijos atlaiduose. Kiek ten!du kartu ilgesnis, 
privažiavo žmonių, kiek mašinų, | 
mašinėlių — visi aplinkiniai lau-1 
kai buvo jomis nusatyti. Tiek: 

i daug svieto nemačiau dargi 
prieš karą. Žmonės vaikščiojo ir | 

___  ——* — šy. giesmes- giedojo dieną ir
Marąuette laidojimo koplyčios Chicagoje. Jo vedėjas yra epia-'so grupei vyrų, kurių yra 33. naktį, tiktai karūnų niekas nė
jo pamaldų Svč. M. Marijus Gi- j k<?pahl kunigas Chr. A. Hovde, Pasiskirstę į dvi dalis, jie pakai- j benešą...” 
mimo bažnyčioje į Šv. Kazimie-1 

ro kapines. Velionė priklausė. 
daugeliui organizacijų, ypač Uli-1

t

X A R.' Mikelevičius, Chica-j 
’go, UI., prie prenumeratos mo-Į 
kesčio pridėjo auką. Jam taria-1 
me ačiū.

I .

16 vaikų nieko nerašoma. Atro
do, kad jie paskendo.

savo planetą! lioti, kas jie būtų,, kur jie to
N't: gę. ir kaip keista, kai Newtoi 

atranda, kad jis gaE išeiti iš u- 
vo ka’ėjimo kada nori, niekei

šy.
čio 15 d^ sekmadienį, 7 vai. fy- verius metus gamina meniškus 
to
(6336 So. Kilbcurn Avė.). Taip laimėjęs ir daugiau premijų už 
pat šv. Mišios bus laikomos rug- dailius savo darbus.
piūčio 23 d. 6 vai. ryto ŠvČ. M.' ' — Bostono ramovėnai ruošia 
Marijos Gimimo par. bažnyčioje. Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
Prašomi giminės ir pažįstami minėjimą, kuris įvyks Lietuvių 
pamaldose dalyvauti. (pr.) piliečių draugijos salėje, South

CHICAGOS ŽINIOS

RELIGIJA IR SVEIKATA BĖGIKAI
į Rush - Presbyterian - St. Lu- Antradienį per Chicagą pra- 
ike medicinos centras Chicagoje bėgs du New Yorko bėgikai,

X A a. Irena Balzekienė,
mirusi rųgp.ūčio 8 d. ir laidoja- , įsteigė Religijos ir sveikatos de-, neidami degantį fakelą — R. i 

mas rugpjūčio 12 d. iš Petkaus partamentą Rush universitete Butler ir A. Kauff. Jie priklau-

153 m., turįs daktaro laipsnį iš tomis bėga nuo Washingtono į i 
anatomijos.

PAPLŪDIMIAI
Chicagos miesto paplūdimių

JAy vakarų Pacifiko pakrantę 
ir atgal, minėdami JAV 200 su* 
Rakti. Jų amžius 22-38 m. Besi-

nois Operos gildai, kurios buvo vanduo kasdien tikrinamas, ar ilsinčių dali3 važiuoja automobi- 
pirmininkė, Valentine Mergaičių 3ame nėra pavojingų užkrėtų. liais. Jie apkeliaus 8,000 mylių.

Randama viskas tvarkoje.
GYVENIMO PATIRTIS '

Net ir nelankiusieji aukšto-?

jj'-oje žemėje, nege/i numalšinti neatsiklausęs. -
— Vilniuje, Pilies skėrsgąt-j J° ilgesio savajai šeimai , t: *2

Newton :s pat/pradžių suside- tarpe yra gerai žinomasvyje, buvo suruošta dailininkų 
darbų paroda. Apie 60 taip va
dinamų liaudies meistrų, išsta-; 
apie 230 savo darbų.

— Maskvos dailės teatras bu
vo a vykęs į okup. Lietuvą ir

vių rusinimas. \

— Šventojoje, buv. Lietuvos 
uos "e senojo molo vietoj ruošia
mas statyti tiltas į- jūrą, pana
šus, kaip yra. Palangoje, tik :ai

David Bowie (kurą jauniro

Kapitonas James Loveli ir David Bowie filme “The Man Who M 
to Earth”, kuriame klausia: “ar tu esi lietuvė’’.

star”) .šiame filme nedaiEOoji 
D-t, kol f-lmas baigiasi. j’,s tau
pa muziku su dainuota p’dkštti 
’e “The Visitor”, • w

1 Būtų neteisinga apibūtotf 
“The Man Who Fell to Earth | 
kaip vidutinio lygio filmą, tac:a: 
būtų neteisybė, jeigu sakyčail 

tai ypatingas firmas.
Man -labiausiai nesupractas 

žiūrint filmą, kodėl Ncvtons:- 
Į keliavo į žemę. Aš manau, k&i 
jis “atkrito”, nęs jo planeta 
trūksta vandens (bet manymu 
nėra tikrovė).

Rima JanuIevW

— Sverdiovsko (iš Uralo sri
ties) dramos teatras buvo at
siųstas- į okup. Lietuvą rusinimo 
tikslams vykdyti. Iš viso atvežė 
16 rusiškų veikalų. Gastroliavo

| Vilniuje, Kaune, Ukmergėje, 
j Druskininkuose ir suvaidino net 
loO spektaklių.

— Lenkijos — Sovietų Sąjun
gos draugystės draugijos dele-i 
gacija buvo atvykusi į .Lie uvą 
ir domėjosi Lietuvos lenkų rei-‘ 
kalais.

— Akmenų muziejus Mosė-I
dyje šią vasarą sulaukė daug 
lankytojų iš įvairių Lietuvos 
vietų. Įvairius akmenis į šį mu
ziejų sutelkė ir jį veda gydyto
jas Vaclovas Inta. Muziejaus 
reikalams buvo paskirtas tam 
tikras žemės plotas. Ligi šiol 
pavyko sutelkti įvairiausių ir 
keisčiausių akmenų kolekciją. 
Muziejaus vedėjas ir organiza
torius sau duoną pelno dirbda
mas Mosėdžio ligoninėje gydy
toju. ' Į

— Viešvilės vaikų namų auk
lėtiniai kartu su savo auklėto-

tės.
— Katalikų spaudos mėnesio 

metu buvo nemažai surinkta 
aukų ir paremtas “Tėviškės Ai
dų” savaitraštis. Jį leidžia Aus
tralijos lietuvių katalikų federa
cija, sumaniai redaguoja .kun. 
Pranas Dauknys, eilės talkinin
kų ir bendradarbių padedamas.

— Melbourno lietuvių socia
linės globos moterų draugija iki 
rugp. 30 dienos vykdo drabužių 
rinkimo vajų, kuriuos priima 
Lietuvių namuose. Surinktus da
lykus persiųs Suvalkų trikam
pio ir Lenkijos lietuviams.

— Australijos LB Sydnėjaus 
komitetas Lietuvos bylai" at
spausdino Nijolės Sadūnaitės 
kalbą teisme dideliu tiražu, ang
liškai. Aštuonių puslapių brošiū
ra uoliai platinama.

AUSTRALIJOJE
— A. a. Ona Baltrušaitienė 

mirė liepos 27 d. Geelonge, su
laukusi 80 me'ų amžiaus. Jos 
keturi sūnūs ir vyras žuvo karo 
metu. Ji gyveno vienoje Vokieti
jos prieglaudoje, kol jos duktė 
atsikvietė į Australiją. 
Chicagos žinios

— Arch. Kazimieras Mielda- 
žys atšventė savo 60 metų am
žiaus sukaktį. Nuo 1947 m., at
važiavęs Australijon, gyvai reiš
kiasi Melbourno lietuvių visuo
meninėje veikloje. Dainuoja pa
rapijos chore, oktete, yra choro 
administratorius, padeda vi
siems, kas į jį kreipiasi. Sukak
ties proga buvo suruoštos vai-

Ši

i

Baigs už 2 savaičių.
SIURBLIAI SOV. RUSIJAI
Borg-Warne'r bendrovė Chica

goje gavo užsakymą iš Sovietų 
Sąjungos už 40 mil. dol. paga
minti siurblius naujiems žibalo 
šaltiniams Sibire. Derybos tęsė
si 8 savaites. Rusai net neleido 
amerikiečiams apžiūrėti vietų 
prieš pasirašant sutartį, tik pa
informavo, kad ten miškai be 
kalnų, temperatūra svyruoja 
tarp 40 laipsnių žemiau nulio 
žiemą ir 104 laipsnių karščio va
sarą.

ARABŲ LĖKTUVAI
Keturios arabų valstybės Chi

cagoje,, Prudential rūmuose, ati
darė savo įstaigą, kuri tvarkys 
jų Gulf Air lėktuvių liniją.. Ara
bai pastebėjo, kad daug prekių 
perka iš Vidurvakarių ir jų per
vežimui suorganizavo savo lėk
tuvų bendrovę. Pereitais metais 
arabų prekyba su Vidurvakarių 
sritimi siekė 2 bil. dol.

70 MIL. dol; VIEŠBUTIS 
I Prie Hyatt Regency viešbučio

klubui, išrinkta Illinois Techno
logijos instituto žymiausia metų 
moterimi, Balzeko Liet, kultūros ’ sįos mokyklos gali gauti iki 24 
muziejaus ir Moterų gildos kū-! užskaitų, laikydami egzaminus, 

rėja ir direktorė. Apie velionės 
veiklą bus plačiau ateityje.

X Dr. Leonas ir Irena Kriaa- “perience. Egzaminai gali būti 
iš humanitarinių mokslų, anglų 
kalbos, rašymo, gamtamokslio ir 
socialinių mokslų istorijos. Eg
zaminai bus lapkr. 6 ir 13 d.

TRAUKINYS IR 
AUTOMOBILIS 

Iš Jolieto į Chicagą važiavęs 
Rock Island traukinys trenkė į 
automobilį prie 111 gatvės jr 
Ashland. Sužeistas vairuotojas 
L. Williams, 65 m.

LYBIO OPERA
Chicagos Lyric opera pradės' 

sezoną rugsėjo 25 d. “Hofmano 
pasakomis”. Jau, išpirkta Lyric 
operos bilietų už 2,133,000 dol. 
Dar liko 19% bilietų.

AREŠTAS DĖL VAISTŲ 
Du Chenitronica, Ine., benro- 

vės Schalmburgė savininkai —’ Chicagoje, E. Wacker Dr. ir N- 
R. J. Van Note, 38 m., ir F. M. - Stetson, numatyta statyti nau- 
Lozo, 31 m. areštuoti. Jie Chi
cagos apylinkių . moksleiviams 
pardavinėjo uždraustus narkoti
kus “ųuaalude”.

ČEMPIONO FILMAS

čeliūnai, nuolatiniai lietuvybės 
išlaikymo darbų mecenatai, 
Penktajai Taut. šokių šventei 
paaukojo 500 dol. Komitetas už 
tęi jiems nuoširdžiai dėkoja.

(pr.)

X Lietuvių Agronomų S-ga 
Chicagoje V-tosios Tautinių šo
kių šventės proga š? m. rugsėjo 
mėn. 5 d. 7 vaL v. Chicago Sa- 
vings & L. Association patalpo
se 6245 S. Western Avė. ruošia 
vakarienę iš kitur atvykusiems 
kolegoms pagerbti. Norintieji 
vakarienėje dalyvauti prašomi 
užsirašyti šiais telefonais — 
YA 7-3595 ir 925-1661. (pr.)

1

Chicagos miesto kolegijose, ku
rios leidžia pasinaudoti vadina' 
ma gyvenimo patirtimi — Life

CROSBY’S BLUEBEKRY ACRES
MĖLYNĖS — Paties skabyti.

Atdara kasdien nuo 8 v. r. iki 6 v. v. 
iki rugsėjo mėn.

Važiuoti keliu 1-94 Iki Michigan Exlt 
M-239, sukti į dešinę — l*/2 mylios iki 
1000 North, sukt 1 dešinę — 1 mylia 
11d CROSBY’S.

TEL. — (219) — 825-0286

jus rūmus su 1,070 kambarių. 
Kainuos 70 mil.’dol.

1,500 DOL. UŽ POLKAS 
Chicagos paežerėje, į rytus 

nuo Buckingham fontano, > rug- i 
• Ruošiamas filmas “The Grea-' piūčio 17 d. 8 v. v. bus polkų 

tęst” apie bokso čempioną Mu- konkursas, 
hammad Ali, Čikagietį. Filme 
vaidins jis pats; Filmą suks. Co- 
lumbia bendrovė.

Geriausiems šokė
jams bus išdalinta 1,500 dol. 
premijomis. Kandidatai turi už
siregistruoti miesto .rotušėj.

Lietuvių susitikimo šventėje, Putname Connecticut gubernatorė Ella Grasso sveikinasi su Nek. Pr. Marijos sese
rų vyriausia vadove 6es. Margarita, sės. Eugenija ir sės. Aloyza.

Puiki dovana — bet korte 
proga!

Popular Lilhuaniau
Recipes

PATIKSLINTA IR PAGRAUŠ 
LAIDA

Suredagavo 
Juozapina Daužvardlenį 

į šiom dienom Draugo spaustu 
j išleido šeštąją laidą šios pop°® 

rios virimo knygos. J. Daužvar* 
nė vėl patikslino ir pagražino5 
laidą na'ujais paruošimais 

Tai geriausia dovana 
žmonom ar marčiom Daugel*5^ 
dovanoja kitataučius oupafn^ 
uos su lietuvišku maistu ir F 
rau. Ši knyga yra sukėlusi 
pasisekimo lietuvių ir 
darbo vietose ir organixac« ( 

Knyga yra labai gražiai jr»W 
spalvotomis iliustracijomis, y 
patogi vartojimui 

Užsisakykite paštu.
DRAUGAS. Kn.vgp ’k)* 

4545 Wesl fiSrd Strrel 
Chlcago, nitaoin 60629 

Kaina $3.60. FUdftlt, 80 
pašto išlaidoms. Illinois 
pridėkite 50 centų mokesčio

C

Wari
Istaigoi 
toas m 
duotas.

plis1 
Mą vilt 
®6siais, 
Ii akie 
*Wjo 
Vėjąvinj 
^Hojęg 
žynius.


