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bažnyčią
Fanatiška ateistų neapykanta viskam kas šventa
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nau įstatyti raktą į spyną, — 
nepasisekė. Tik tada apsižiūrė
jau, kad durų spyna aplaužyta, 
tuoj pat pamačiau besmilkstan
čias duris, žėravo ugnis, ir po 
kojomis pasvilusius nusikaltimo sudeginti, 
įrankius: laužtuvą ir mechaninį 
grąžtą — bormašinę. Supratęs, 
kad tai mėginimas įvykdyti 
šlykštų nusikaltimą, atidžiai ap
žiūrėjau aplinką, lauką. Netoli 
nuo laiptų, vedančių į zakristiją, 
buvo išmindžiotas sniegas (pė
dos tos pačios, kaip ir už ligoni-
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JŪSŲ EKSCELENCIJA
1976 vasario U5 vakare apie

23 vai. beveikščiodamas švento
riuje pastebėjau du nepažsta- 
dus vyrus (vienas aukštaūgis, 
antras kiek žemesnis), kurie rū
kydami sparčiu žingsniu įsuko į 
ligoninės kiemą, kuris yra kartu 
ir klebonijos kiemas (ligoninė — Pėdos prie bažnyčios buvo 

nuo mažų vartelių iš
* * pietų pusės. Nusikaltėliai paėmė 

nuo prie šventoriaus sukrautų 
lentų grėblį, juc perbraukė per 
sniegą, atrodo, tartum norėda
mi paslėpti savo pėdsakus. Vė
liau jo niekur neradome. Gal juo 
mėgino prie zakristijos durų su
krauti laužą? Tuomet jis sude
gu. Netoli lentų sniege gulėjo 
litrinis, panašūs į kefyro bon- pasakius, jog 'pačios * užsidarė, 
ką, tuščias butelis. Atvykus mi
licijos pareigūnams ir patikri- 
hus, pasirodė jame buvus "dega
lų: gazolio arba benzino. Taip 
pat buvo rasta tarp įmintų pėdų 
nuo raktelių, greičiausiai leng
vosios mašinos, keturkampis 5-4 
cm pasvarėlis su balta plastma
sine grandinėle. Ant panvarėlės 
buvo užrašyta “Ryga”. Nuo nu
sikaltimo vietos pėdos vedė link 
didžiųjų šventoriaus vartų, o to
liau gatve Veisėjų link. Ypatin
gai buvo ryškios vieno; pėdos 
— didelių batų su įspaudais 
sniege.

niai nuo šventoriaus). Pradžioje 
maniau, kad vyriškiai kokiu 
imtą svarbiu reikalu skuba į li
goninę. Tačiau ligoninės duris 
praėjo ir skubėjo link kleboni
jos. Tuojau pagalvojau, kad jų 
vėlyvo tikslas,— klebonija. Bu
vau iš paskos beskubąs pas juos. 
Tuo metu iš ligoninės išėjo slau- 
gė Sofija Mikelionienė, kuri, -pa
stebėjusi juos stovinčius tarp 
klebonijos ir ligoninės, paklau
sė: “Ko jūs, vnikinuka*. čia lū
kuriuojate?” Negavus iš jų jo
kio atsakymo, slaugė nuskubėjo 
pas gydytoją, kurio butas iš 
Gaurės šventoriaus pusės. Mu
dviejų keliai susikirto. Pasitei
ravau, kas per vyrai ir ko jie 
nori. Jį man parodė, kad jie štai 
stovi prie galo namo. Aš pasu
kau link jų. Jie, mane pamatę, 
pasileido bėgti (Rytą toje vie
toje buvo žymu įmintos dviejų 
žmonių pėdos ir numesta papiro
so nuorūka. Pėdos buvo tokios 
pat kaip ir prie bažnyčios), šie 
asmenys sukėlė įtarimą. Kiek 
palaukęs apėjau ligoninę, paė- 
jui galiuką gatvės, apžiūrėjau 
.kitoje bažnyčios pusėje, esantį 
skverą, už 100 m nuo bažnyčios 
lįtobušu .stotelę, paskui grįžau 
per šventorių, patikrinau di džią- 
sias ir zakristijos durią. Kai grį-

mukai: Jonas Čiurlionis, 
nas Kvietkauskas ir aš.

Kaip atrodo, nusikaltimas juo 
didesnis, kad'tikroji jo priežas
tis no apiplėšti, bet bažnyčią 

Įsilaužimui užteko
laužtuvo, kuriuo stipriai apdau
žė durų staktą, sieną. Taip pat 
įsilaužimui' galėjo patarnauti ir 
mechaninis grąžtas. Bet kam gi 
buvo reikalingi degalai? Dabar 
nepasisekus Įsilaužti į bažnyčios 
vidų, jais buvo aplietos durys 
ir uždegtos. Nusikaltėliai tikėjo
si,. kad ir nuo to įsiliepsnos du
rys. Prie durų iš vidaus buvo li
turginių drabužių spinta, prie 
pat durų kabojo svečiams skirta 
sutana. Kiek nedaug reikėjo, 
kad nuo jų būtų užsidegusi visa 
zakristija, o iš čia jau gaisras 
būtų apėmęs ir visą bažnyčią. 
Nusikaltėliai padarė vieną klai
dą: Užvėrė pirmąsias zakristijos 
nerakinamas duris. Teisingiau

i

Leipalingio bažnyčia, statyta XIX amžiaus pradžioje.

Pasitraukė solisto
Daunoro brolis

Bostonas. — “Keleivis” (VIII. 
24 ( rašo: “Liepos 18 d. Paryžiuje, 
atsiskyręs nuo grįžtančios ( So
vietų Sąjungą lietuvių menininkų 
grupės, paprašė azyliaus teisės o- 
peros dainininkas (bosas) Ri
chardas Daunoras, pasižymėjusio 
solisto Vaclovo Daunoro jauniau
sias brolis.

‘Jis buvo-priskirtas prie lietu-' 
vių folkloristų grupės, kuri gastro
liavo pietų Prancūzijoje, bet ne
buvo to ansamblio nuolatinis na
rys.

“Prieš mėnesį apsigyveno Pran
cūzijoje ir atvykusi iš Lietuvos 
antra menininkė — jauna dramos 
aktorė Krištolaitytė, Ji gavo tei
sę išvykti iš Lietuvos, ištekėjusį 
už prancūzo Jean Pierre Herman, 
kuris studijuoja lietuvių kalbą.

“Viešnią jau dalyvavo rugpjū
čio 8 d. pasibaigusios Lietuvių sa
vaitės meninėje programoje”.

Kalinių laiškas 
Carteriui
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BOLŠEVIKAI PRIPAŽĮSTA 
LAISVES RADIJO REIKŠME

Meksikos miestas. — Daugiau 
negu 600 amerikiečių Meksikos 
kalėjimuose apeliavo j Jimmy 
Carterį, prašydami juos užtarti, 
nes Fordo administracija jais ne
sirūpinanti. Jie ten kankinami 
ir laikomi nehumaniškose sąly
gose. Savo apeliacijai sudrama
tinti rugsėjo 7 žada skelbti bado 
streiką. Kitą laišką jie parašė 
sekretoriui Kissingeriui, piktai ji 
puldami, kad jis juos pamiršęs. 
Nuorašus laiškų nusiuntė prez. 
Fordui prez. Luis Echeverria ir 
Amerikos žinių agentūroms. Pa
sirašė 120 asmenų komitetas, 
atstovaująs visiems kitiems kali
niams.

Amerikiečiai Meksikos kalėji
muose laikomi daugiausia už nar
kotikus..

Maskva. — Trys amerikiečiai, 
pagauti su heroinu, nuteisti 8, 
7 ir 6. metus į “pagriežtinto reži
mo” koncentracijos stovyklą. Sto
vykla nėra pati žiauriausia. Žiau
riausia -vadinama ‘‘griežto reži
mo”. Diplomatai mano, kad jie 
bus išsiųsti į Potmos stovyklą, 
250 mylių į pietvakarius nuo 
Maskvos, kur paprastai užsienie
čiai laikomi. Stovykloj duodamas 
fabriko darbas, yra šiokia tokia 
medicininė priežiūra ir maistas 
nėra pats blogiausias.

Neduok Dieve, jei transliacijas pradėtu girti

tik iš jų reikalauja Amerikos 
žvalgyba.

“Eterio nuodijimas —- tik vie
na daugiaplanės radijo stočių 
veikios dalis. Provokatorius, iš
davikus, atskalūnus jungia pasi
pelnymo aistra, vardan kurios jie 
pasiryžę bet kam. Net šnipinė
jimui, diversijoms”.

“Po antrojo pasaulinio karo 
“Laisvoji. Europa” aktyviai daly
vavo, siunčiant į Rytų Europą 
oro balionus su propagandine 
medžiaga ir mažais radijo im
tuvais, galinčiais priiminėti tik 
kai kurias Vakarų radijo stotis. 
Šiai diversinei akcijai “Laisvoji 
Europa” išnaudojo 13 milijonų 
Vakarų Vokietijos markių, už ku
rias buvo nupirkta 200 tūkst, 
radijo imtuvų”.

‘‘Beje, sąjungininkų Pekine nu 
tarė ieškoti ir. lietuviškieji bur
žuaziniai nacionalistai. Padeja
vęs, kad radijo laidų į TSRS vis 
mažėja, Čikagos klerikalų laikraš
tis (“Draugas”, Red.) rašo:

“Tačiau tokioje padėtyje atsi
randa ir pragiedrėjimų. Kinija 
savo transliacijas į TSRS padi
dino..- Visa bėda... kad kinai ne
turi lietuviškų radijo stočių. Tu
rėkime viltį, kad ateityje gal ir 
turės”.

Vilnius. —- Kokia skaudi yra 
tikros' tiesos rykštė lietuviškiems 
Solševįkams^ galima mūtyti 
Iš bolševikinės “Tiesos”. Rugp. 
21 penkis aštuntadalius puslapio 
paskirta iškoneveikti “eterio di
versantus, lietuviškuosius buržu
azijos nacionalistus“, Radio Li- 
berty ir Radio Free Europos sto
tims. Bolševikų spaudos žodynas’, 
manome, bus įdomus ir . mūsų 
skaitytojams;

‘‘Į eterį siunčiamos priešiškos 
provokacinės laidos, kurios yra 
ruošiamos “Laisvės” ir “Laisvo
sios Europos” radijo stotyse. Įkur
tos “šaltojo karo” įkarštyje, šios 
radijo stotys vis dar nuodija ete~. 
rį, skleidžia šmeižtą ir melą apie 
mūsų šalį, kitas socialistines vals
tybes”.

Atskirai kalbama ir apie lie
tuviškąjį “Laisvės” radijo skyrių, 
jo bendradarbius:

“Juozas Lauška, gimęs Jungti
nėse Amerikos Valstijose, ilgus 
metus aktyviai talkinąs ‘‘Ameri
kos balsui” yra tos vadinamosios 
lietuvių redakcijos vadovas.

Laidų’“ideologinis” įkvėpėjas 
Kajetonas Čeginskas, su hitleri
ninkais pabėgęs iš Lietuvos, irgi 
ilgus njetus dirbo “Amerikos bal
se”. Iš turistų, vykstančių į Tary
bų Lietuvą, jis reikalauja “ne 
linksmintis, bet duoti naudą”. 
Matyt, nereikia aiškinti, kokios 
naudos nori Amerikos žvalgybos 
ągeųtas...

“Patys didžiausi Lietuvos žino
vai” — Aleksandras.Kacas ir Ab
raomas Levinas. Pirmasis iki iš- 

Į .vykimo Izraeliu gyveno Kaune, 
dirbo tiekėju psichoneurologinia
me dispanseryje. . A. Levinas —- 
žurnalistas, ilgus mėtu^ spaudo
je, per radiją, televiziją propaga
vęs tarybinį gyvenimo bįidą, už
sienyje pasirinko CŽV “Laisvės” 
radijo stotį...”

“Beje, Aušra-Marija Sluckai- 
tė-Jurašienė, . parsidavėliškai dir>- 
■busi CŽV ‘‘Laisvės” stotyje, nū
nai dirba komitete, kuris tiesiog 
vadovauja “Laisvės” ir “Laisvo
sios Europos” stotims.

“Vi^i jie ■— .tai žmonės,' par
davę savo sąžinę už amerikietiš
kus dolerius. Būdami gobšūs pi
nigams, jie sutinka meluo
ti, šmeižti — daryti viską^ ko

Nebuvo traukos ir ugnis duso. 
Bet ir taip nudegė didelė durų 
dalis iš apačios, gerokai Įdegė 
medinės grindys, esančios prie 
durų. O jeigu būtų įsilaužę, tik
riausiai nusikaltėliai būtų dega
lais aplieję ar liturginius drabu
žius, ar altoriaus užtiesalus, ir 
tada visa bažnyčia viena akimir
ka būtų paskendusi liepsnose. 
O juk tai buvo vidurnaktis, pats 
miegas.

Kodėl liko nusikaltimo įran
kiai: laužtuvas ir mechaninis 
grąžtas ? Galėjo tai atsitikti, kad 
juos, pro šalį eidamas, nubaidė. 
Juk čia pat ligoninė. Dažnai pa
sitaiko į ligoninę atgabenamą 
staiga ir sunkiai susirgusių li
gonių. Be to, naktį ne kartą ir 
gydytojas kviečiamas pas ligo
nis. Antra, kai nusikaltėliai už
pylė degalus, tie staiga sulieps
nojo ir jau nebuvo galimybės 
pasiimti įrankius.

Taigi, šis nusikaltimas dėl to
kių toli siekiančių kėslų yra bai
sus. Jūsų Ekscelencija, atkreip
kite dėmesį į šią aplinkybę ir 
apie tai informuokite atitinka
mas valdžios įstaigas.

Jus giliai gerbiąs
kun. K. Ambrasas

Viking 2 nuotraukos 
is Marso

Pasadena. — Viking 2 įėjo į 
patogią .poziciją ir sukdamasis 
aplink Marsą gali fotografuoti ir 
siųsti nuotraukas iš Utopia slėnio, 
kur jam numatyta rugsėjo 3 nu
sileisti. '•

Slapti kunigai Kinijoj

Atlikęs SĮ pirmąjį tyrimą, pa
skambinau Leipalingio apylinkės 
milicijos įgaliotiniui ir prašiau, 
kad atvyktų į nusikaltimo vie
tą apžiūrėti. Milicijos įgaliotinis 
Julius Milius apie įvykį pranešė 
Lazdijų rajono vidaus reikalų 

___ skyriui ir pats atėjo ir budėjo,
žau į kleboniją, jau buvo be 1'5 kol atvažiavo aukštesnieji parei- 
min. 12 vai.

1976 vasario 16 ryto, 8 vai. 
ėjau atrakinti bažnyčios. Vos 
pravėriau pirmąsias zakristijos 
duria (kurios nerakinamos), 
tuojau pajutau dūmų ir svylėsių 
kvapą. Nustebau, juk iš vakaro 
nebuvo jokių pamaldų, prie ku- spaudus. Surašė protokolą, kurį 
rii| būtų reikėję smilkalų. Mėgi- pasirašėme du kviestiniai liūdi- Leipalingis, 1976.11.22

girnai. Įdegusios grindys visą lai
ką žėravo, kol atvyko vidaus 
reikalų skyriaus darbuotojai is 
rajono, šie vėl viską atidžiai ap
žiūrėjo: paėmė savo žinion įkal
čių reikmenis, nufotografavo ir 
nuėmė j sniegą įmintų pėdų ant-

Amin kariuomenę 
atitraukė

Nairobi — Uganda nuo Keni
ja sienos savo kariuomenę ati- 
taukė, įtempimas tarp abiejų 
baitų sumažėjo. Po daugelio sa- 
Wą Ugandoje .vėl pardavinėja
mu gazolinas. Idi Aniin didelę 

skolų už transportačiją Keni
jos geležinkeliu sumokėjo, ir ga
ilinąs, kaip ir kitos prekės, vėl 
pristatomos,

8t PanL — Dideli miško gais- 
siaučia Minesotos šiaurės 

utinėj daly ir Midhigano Aukš- 
totiniam pusiasaly. Gesina dau- 
Stoti negu 1,000 gaisrininkų. 
Sausra gesinimą labai apsun- 
m,

Ir vokiečiai 
susirūpino

Bonna. —• Vakarų Vokietija 
taip pat pradeda tyrinėti, ar aukš
tose sferose nebuvo kyšininkav- 
moj perkand iš Loekheed korpo
racijos Starfighters lėktuvus. 
Kancleris Helmut Schmidtas i 
Washingtoną atsiųs Guentherį 
Erkelį, Teisingumo ministeris pa
reigūną, kad ištirtų vietoj užpir
kimus kainas, patikrintų doku
mentus. Susirūpinimas kilo po to, 
kai Olandijos princas Bemhard 
pradėtas kaltinti kyšių priėmimu.

Teheranas. — Trys amerikie
čiai, dirbą slaptojoje Irano karo 
aviacijos tarnyboje, buvo nu
šauti. Iranas nužudymu kaltina 
islamiečius marksistus.

Londonas. — Vakar Britanijoj 
buvo džiaugsmo, kai užėjo perkū
nija ir didelis lietus, bent kiek 
palengvino sausros kančias.

Bombos gelese
Buenos Aires. — Prancūzų pra

monininkas buvo sunkiai sužeis
tas, abi rankas jam nutraukė 
•bomba, įdėta siunčiamose gėlė
se, dar viena moteris, argentinie
tė, IBM tarnautoja, buvo pana
šiai su gėlėmis sužeista. Sprogo 
bombos su siunčiamom gėlėm ir 
Fordo automobilių kompanijos įs
taigoje, tik nieko nesužeidė; dar 
sprogo dvi dviejose sinagogose, 
taip pat žydų laikraščio redakci- | 
joj. Kelios bombos prie kito laik
raščio rastos nesprogusios.

Londonas. — Amerikos karo 
aviaejios transportinis lėktuvas 
C-141 nukrito Britanijoj ir žuvo 
18 amerikiečių karių. Kitas toks 
pat lėktuvas sudužo Grenlandijoj, 
kur užsimušė 21. Aiškėja, kad tai 
buvo sabotažas.

Nesutarimas, nepri
klausomoj Amerikos 

partijoj

Freiburg L Br.— Vakarų Vo
kietijoj išeinąs “Herder • Kor- 
respondenz” rašo, kad Kinijoj 
yra apie 1,000 slaptų katalikų 
kunigų, apie kuriuos valdžia ne
žino. Jų skaičius didėja. Tas 
pats yra ir su protestantais. 
Provincijoj tikintieji melstis su
sirenka kalnuotose vietose, kai
melių namuose; miestuose pri
vačiuose butuose.

Lėktuvas su vieno arklio jėgos motorų

Chicaga. — Amerikos nepri
klausomoji 
konvenciją baigė. Kaip ir buvo 
tikėtasi, prezidentiniu kandidatu 
parinktas demokratas, buvęs Ge
orguos- gubernatorius, Lester 
Maddox. Jis kiek nustebino dele
gatus, viceprezidentiniu kandi
datu pasirinkdamas mkžai žino
mą buvusį Madisono (Wisc.) me
rą William Dyke, respublikoną. 
Partijos nariai, būdami konser
vatyvūs,- pripažino, kad Dyke per 
daug liberalus, ir nemaža delega
tų protestavo ir išėjo. Priimtoji 
platforma taip pat nepatenkino 
visų ir buvo pripažinta, kad ji 
konservatorių partij'a negali va
dinti?.

partija Chicagoje

Chevy Ghase, MčL — Aktyvis
tas Philip Berrigan ir dar du vy
rai prieš gynybos, sekr. Donald 
Rumsfeldo namus iškasė duobę 
ir atgabeno du kryžius su para
šais “Mūsų.vaikų ateitis” ir “Gy
venimas ant' žemės?’. Jie protes
tavo dėl galimo atominio karą . 
Policija juos suėmė.

Niagarą Palis, N. Y. — ‘fibor 
Hetenyi, 26 metų, bandė stati
nėj nusileisti Niagaros kriokliu, 
bet jo statinę upės vidury, apie 
400 pėdų nuo kritimo, užkliuvo 
už akmens. Reikėjo helikopterio 
pagalbos tą drąsuolį išgraibyti 
ir iškelti. Dabai už savo pavo
jingą žygį buvo nubaustas 100 
dolerių.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 30: Bonifacas, Tek

lė, KIntęnis, Augūna.
Rugpiūčio 31: Raimundas, 

Ąmija, Sirmantas, VHmė,
Saulė teka 6:13, leidžiąs 7:29.

ORAS

Daugiausia saulėta. Šiaurės ry
ty vejąs, apie ?7 laipsniai. '
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DIDELĖ SODŲ ŠEIMOS TRAGEDIJA
P. Šodė dirbo Lietuvos užsie

nio reikalų ministerijoje, užsienių 
prekybos departamente, dalyva
vo komisijose sudarant prekybos 
sutartis su kitomis valstybėmis. 
Gyveno prie Kauno, kur turėjo 
savo gražų ūkį.

1940 metais Lietuvą okupavus 
’■ rusų komunistų kariuomenei, Šo- 
' dų šeiriia pasinaudojo teisė repą-; 

trijuoti į Vokietiją. 1944 metais; 
šodė fiiirė Vokietijoje, manoma, 
širdies liga; Liko žfndna Aman
da Šodienė ir duktė Amanda Šo- 
daitė. Karui pasibaigus, tolimes- 
nis jti gyvenimas buvo susietas 
sū lietuvių gimriažija; todėl ke- 

' liaiš žodžiais reikia paminėti šią 
gimnaziją.

1945 metų rugsėjo mėnesį, ini
ciatyva aplinkinių- lietuvių sto
vyklų, įsikūrė Braunšveige, Ro- 
salie kareivinėse, Žemutinės Sak
sonijos apygardas 8-^nių klasių 
rietuvių gimnazija; Gimnazijai 
skirtos patalpos buvo per ankš
tos. Daugiau patalpų tenai ne
buvo galima gaūti, o mokinių 
skaičius ateinantiems mokslo me 
tams jau buvo užregistruotas 172, 
tai yra visu šimtų, daugiau, ne
gu turėjome pirmais mokslo me- 

- tais. Pasitaikė gerą proga gim
naziją patogiai įkurdinti 16 ki
lometrų. į pietus nuo Braunšvei- 
go IVafens’teatp^ pabaltiečių 
stovykloje Wohnhęim?2-3j kai iš 
ten į tėvynę išvažiavo 800 jugos
lavų. Stovyklos komehdantu bu
vo -lietuvis, majoras E. Visman-- 
tas. Jis tuojau gavo ŪNRĄ’s di-! 
rektoriaus pfančuzo Corcoš pil-i 
Įią pritarimą, ir taip gimriažija j 
biivo perkelta į šią stovyklą, tie-1 
sa, | barakus, bet moderniškus į 
su centraiiniu šildymu. Gimna-’ 
žijė gavo 8-klasėms ir raštinei; 
pritaikintas patalpas ir visiems 
šokimams ir 20 mokytojų bėn- 
drabūčius. "Bendrabučiai buvo bu
driai reikalingi, kadangi mokiniai 

‘šuvaauodavo mokslo- metams iš 
daugelio aplinkinių stovyklų.

Į Watenstedtą atsikėlus, suži- 
n6$au, kad netolimam miestely
je gyvena buvusi ilgairietė Kaū- 
no gimnazijos 'mokytoja Amanda 
šodienė ir jos duktė anglų kal
bos ir literatūros specialistė 
Amanda Šodaitė. Gimnazijai dar 
trūko 4 mokytojų. Jas tuoj pa
kviečiau būti mokytojomis. P. Šo
dienė sutiko, mokyti vokiečių bai
lią, b p. Šodaitė anglų kalbą ir 
literatūrą aukštesnėse ; kĮasė- 
sė. Sėlariiiigai jos -dirbo iki 1949 
metų ■. (emigracijos karštligėš).
Už gerą mokymą mokinių buvo 
mylimos ir gerbiamos, d moky- 
-tojų taip pat kaip gerės kolegės. 
■ Prieš emigraciją į JAV-bes 
Amanda Šodaitė ištekėjo už es
tų politinio emigrantė ~ moky
toji K. JCdgerma. Į ŪSĄ atvyko 
Visį trys ir įsikūrė Beria vietovė- Į 
je,.Kentucky valstijoje. Kitas angį 
lų kalbos mokytojas Povilas Ra- 
manauskas 1947 m. vedė Jios 
gimhazijos abiturientę Oną Štei- 
riertaitę. Jie taip pat emigravo 
t USA ir vėliau įsikūrė Chiča- 
goje. Dabar gyvena Hičkory 
Tfills.

Šios abi Šeimos palaikė ne tik 
korespondencinius rj^ius, bet ir 
asmeniškai susitikdavo Chicago- 
je, Kogenrių šeima su p, Šodiene 
atvykdavo į Chieagą.

A. Šodaites-Kogerina 
pradžioje buvo labai laiminga: 
susilaukė trijų sūrių, kuriuos glo
bojo ir augino senelė A* Šodienė, 
abu tėvai galėjo dirbti. Tačiau 
laikui bėgant šeimoje atsirado 
Šešėlis, kuris vis didėjo. Vyriau- 

. sias sūnus augo protiniai riėšvėi- 
' kas — mokytis negalėjo. Tėvai 
j-buvo atidavę į atitinkamą ins
tituciją, bėt ir ten jis pažangos 
nepadarė, bet buvo ramus. Tėvai 
(pasiėmė atgal į namus; Būdamas 
namuose tas sūnus ėmė darytis 
blogesnis; neramus, netgi pavo
jingos. Tėvai nusprendė jį vėl 
atiduoti i psichinių ligonių ins
tituciją, Kai jis ėpįe tai sužino
jo, taip supyko, kad, susiradęs 
tėvo ginklą, nušovė tėvą, moti
ną ir genelę A. Sodlenį lafo gy-

Seimą

vi du jaunesni sūnūs, kurie bu
vo tuo laiku mokyklose.

Apie Šią 
čiai rašyta 
čiuose, net 
čiuose. Aš 
go Tribūne, bet negalėjau žinoti, 
kad ta žinia liete Sodų šeimą. 
Man nebuvo žinoma ištekėjusios 
Šodaitės pavardė, oJŠodienės pa
vardė buvo “paspelyta” “Sudei- 
riė4’, taip pat nepanaši “Šodienė”.

Šį paslaptis paaiškėjo tiktai 
daugiau kaip po mėtų laiko. Po
nia O. Ramanauskienė buvo nu
stebusi. kodėl susirašinėjimas nu-! 
trūko, bet nieko ųedarė tam at
naujinti. Tribūne žinios ji ne
pastebėjo. *pk praeitų metų Ka
lėdoms nusiuntė sveikinimą, bet 
atgal sveikinimo negavo. Tik 
maždaug prieš mėnesį laiko ga
vo laišką iš vieno Šodaiteš-Ko- 
germa sūnaus, kuriame jis trum
pai aprašė visą šeimos tragedi
ją, kuri įvyko 1975 metų birže
lio mėn. 4 d. Beria, Ky. Šodų- 
-Kogerma namuose. Abu jaunes-: 
ni sūnūs studijuoja kolegijose, 
o vyriausias sūnus teismo spren
dimų padėtas visam gyvenimui į 
griežtos apsaugos protinių ligor 
nių instituciją.

Kadangi Chicagoje ir apylinke 
se gyvena per 40 Braunšveigo- 
-Watenstedto lietuvių gimnazijos 
mokinių ir dalis mokytojų, tai aš 
jaučiu pareigą, kad jie visi galė
tų sužinoti apie šią tragediją. 
Jų adresų neturiu, , tad vieninte
lė priemoriė.yra spauda.

Kita dalis moldnių ir mokyte-’ nių parodą, kuri tęsis ir sekma- 
jų yra pasisklaidžiusi JAV vidų* dienį. 
rio ir rytinėse valštijoše — Dėt- '
roite, piėvelandė ir kitur. Kita 
dalis mokinių gyvena Kanadoje 
— Toronte ir Montrealyje. Vie
na grupę —išemigravusi į Aust
raliją — Mtelbbdrno ir Adelaidės 
apylinkėse.

Kanados ir Austfdlijos lietuvių 
laikraščiai prašomi šią žinią pėr-j 
sispaūsdiriti.

Petras P. Stankevičius, 
'Buvęs Braūrišvėigo-Watenstedto 

lietuvių gimnazijos direktorius

tragediją buvo pla- 
vietiniuose laikraš- 

ir Ghieagos dienraš- 
pats skaičiau Chica-

Dail. A. Variakojienė tarp savo kūrinių. Erelio (Kolažas), gavusio 1-mą 
premiją, ir Pelėdos (aliejus), gavusio Ii ją premiją.

T
j Hamilton, Oflt.

■ LIETUVIAI CALIFORNIJOJ
DAILĖS PARODA

Rugsėjo 25 d. Tautinių namų, 
salėje, tuojau po Dramo’S Sambū- 
Tto ‘“Sidabrinė diena” spektaklio,- 
dailininkė Aldona Audronytė -r- 

| Vafiakojiehė atidaro šavo kūri-

, I Dailininkė savo kūrybinį kelią 
pradėjo dar bebūdama :gimhazi- 
joj. Pirmasis autop’ortretaš, pieš
tas anglimi, jau parodė jos mė* 
niškus sugebėjimus. ''

Pradžioje iialiddjo 'akvdręlę, 
vėliau mdzaiką, aliejinius dažus, 
^kriliką, ktiri larikšČiausiri ir 
lefagviau pasiduoda mėnldiri- 
ko vaizduotei išreikšti, vėliau 
naudojo ’kolažą, dabar naudoja 
Oro teptuką (air brush) savo 
naujiems kūriniams.

PASAULIO LIETUVIŲ KATALIKŲ 
BENDRIJOS ATSIŠAUKIMAS

Vąsąrio mėn. iššiuntinėjom vi
sų1 kraštų centrinėms lietuvių ka
talikų bfgąriižapįjoms ąplinktąš- 
tį: lietuvių katalikų Šveričių. rei
kalu. Be Pąsaūlio Ljetųyių kata
likų.bendrijos valdybos, Atsišau
kimų per 'spaudu nedaug girdėti 
šia tema iš kupigų ir pasaūličių 
ir ypač iš tų, kurie vadovauja, lie
tuvių katalikų veiklai.

•Pasiekiančios žinios iš Lietu
vos yra vis labiau ir labiau bau
ginančios. Už Lietuvos ribų gy
venančių mūsų tautiečių dvaši- 
iiiš/ tautinis ir kultūrinis gyve
nimas šaukte šaukiasi datigiau 
pašaukimų į kunigus ii* ivienud" 
lyrius.

Šių aplinkybių Skatinama, PL 
KB valdybą Šiluvos Mergelės Ma
rijos šventę, .rugsėjo 8 d., paskel
bė viso pasaulio lietuvių maldos į 
ir solidąrumo diena. Sv. Tėvas, 
kreipdamasis į Lietuvą bažnyti
nės’ proviricijos 50 ta. sukakties 
proga, gėrėjosi lietuvių atsparu
mu ir atsidavimu Šiluvos Dievo 
Motinai. O 1974 iii. atkreipė viso 
pasaulio dėmesį į Šiluvą, suteik
damas Šiluvos bažnyčiai bazili
kos statusą.

šiuo .raštu pakartotinai krei
piamės į viso pasaulio liet, kata
likus, ragindami jungtis kartu su 
pasilikusiais Lietuvoj i' vieningą 
maldą už Lietuvą ir už visų lie
tuvių dvasinį atgimimą Šiluvos 
Dievo Motinos šventės proga. 
Nepadėtame Šio rašto j archy
vus, /bet organizuokime pamal
dąs, .procesijas, akademijas. Jun- 
kimės kartu sū Lietuvos ti- 
kinčiaisias, kurie šia proga skuba 
į Šiluvą, neretai rizikuodami sa
vo laisvę ir .gerovę.

Męs dažnai pageidaujame, kad 
visas pasaulis melstųsi už mūsų 
pavergtą kraštą ir persekiojamus, 
lietuvius, bet patys2 pauteridį

kasdieniniuose rūpesčiuose, 
itiirštam, kad tai firmoj vietoj y- 
ra mūsi| jįaČių parėiga.’

Tenėlįėka riei vienos lietuviš
kos para-jJijošį riei vieno ^enūicri 
lyno, nei vlėnds lietuvių katalikų 
orgahteaėijos ii* pagaliau nei -vie
no lietuvio kataliko, kuris neda
lyvautų šioj bendroj maldoj.'Šioj 
dvasinėj jungty su pavergtos Lie
tuvos ir laisvojo pasaulio 'lietu
viais Šiluvos Dievo Motina tik-1 
rai pasieks mus savo malone, ries 
mes esam jos vaikai.

Jūsų 'Kristuje,
Pasaulio Lietuvių Katalikų 

Bendrijos; valdyba
Vysk. V. Brizgys, 
Titl. pirmininkas 

Pr. Povilaitis, 
vykd. pirm.

Už-

Begilindama jneno studi
jas Cheunard mėn© institute ir 
ipast kitus garsius meno mokyto- 
jus4 dailininkę, pasinaudodama 
savo mokytojų žiniomis, sukūrė 
savitą stilių, kuriame nesimato į- 
takos riei vienos riei kitos mokyk
los. Jos kūriniai; labai išsiskiria 
savitumu. Parodose, kuriose ji 
dalyvavo su kitais lietuviais me- 
ninlnkais, vos užmetus žvilgsnį, 
kiekvienas galėjo pasakyti — čia 
Vąfiakpjienėę.

Per trumpą laiką, ties rimtai ė- 
mė tapyti tik prieš kelis metus 
laimėjo: 7 pirmas premijas, 4 
antras, dvi trečias it daugybę 
jgarbės atžyiriėjimų, amerikiečių 
meno parodose.

Calfforjifjos meriminkų tarpe 
A. Variakojienė yra gerai žino
ma, kaip rinitai gabi -dailininkė, 
orįgiųali ir labai produktinga.

-Pernai' iftetų lapkričio 10 d. 
Skautų akademikų rengtoje me
no parodoje dailininkė lietuviš
kos-■visuomenės, buvo labai šiltai 
.prįimta it daugumas lankiusių 
parodą gailėjosi, kad Variakojie
nė .nesurengia vien tik savo kūri
nių parodos.

Dailihirike nesustoja prie vie
no stiliaus: prądėjo realistiniu, 
vėliau naudojo -abstraktą, meta
lo skulptūrą ir galutinai - vėl ap
sistojo prie ąbstrakto,, nes pagal ; 
jžį.— ‘‘negaliu■konkuruoti nei su : 
DieVu, tiėi su Fotografija, o abš- 
tfdktu galiu išreikšti savo vizijas 
pėrgyvėnimus ir jausmus:” Ne- ■ 
žiūrint abstrakto vis viena jos ’kū- .. 
rifiiūosė jaučiamas turinys.

•'Šiuo metu su savo kūriniais 
dalyvauja Orange Cdunty me- • 
no festivaliuose, kurie Šiuo metu ‘ 
yra skaitomi geriausi pietinėje 
Califomijoję.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
-— JAV Šachmatų žurnalas 

“Čhess Life & RevieW’\ tug- 
piūčio nr. .įdėjo Postai Chess 
Ratinga. Garbės sąraše riš* 
tuntuoju įvardintas Ignas Žū- 
lys 1792, Petras Koritaūtas 
1610, R. C. Ąlrizis 1604. Kitų 
įvertinimūi tokie: R. A. Bal
trūnas 934, I>. T. Baltrus '934,
C. Beržanskis 666, J*. M. Ber_ 
žahsldš 1192/H. Blajwas 1316, 
T. Bullockus 1394, C. Burba 
1308, Ai D. Garelis 944, K. Jan
kauskas 1382, *M. Kačergis 732, 
A. ‘Karmas 1368, R. Karmas 
1056, R. L. Kerszulis 1072, B. 
Kroinas 1078,' S. Kusaba 640,
D. .R Margulies 948, W. JMaf- 
gulies 1310, M. Margutis '854, 
A. Č. Meilius 1072, V. Miliaus, 
kas 1202, J. J. Taaifrikfls 1318, 
Č. Pųtytetaš - Smith 816, P. Rū- 
pėka 10^2, & t>arvis A

V. M.

Ą. Schizas 986, R. Shultis 1186, 
R.'Sidrys:930, Ę. Skrabulis 
1518, JT. Tamulinas 768, E. Ug
džius 1474, D. Varneckas _652> 
G. Vasiliauskas 1312, W. Vers
las 1292, V. J. Vitkauskas 884, 
L. -O Vogelė 954, JgJ. F. YVitaliSj 
1W, ■& ^Vitalis W.

^Jotįną, reikia bučiuoti įkiok-i 
vieną .žemės pėdą, &urią yra pa
lietusi tavo koja.

H. Heine

VYKSTA Į ŠOKIŲ ŠVENTĘ

“Hamiltonas sveikina laisvojo 
pasaulio lietuvių tautinių šokių 
šventę^ linkėdamas sėkmės, o jau 
nimui — lietuviškoje dvasioje ir 
nuotaikoje praleisti keletą dienų 
pasaulio lietuvių sostinėje, kartu 

"nuplaunant 'nuo savo veidų, sve
timom dulkėm apneštus veidus!” 

Šiais žodžiais * reikėtų pradėti 
korespondenciją iš Hamiltono 
lietuvių kolonijos, kuri šventėje 
ne tik kad bus atstovaujama 
vietos Gyvatafb tautinių Šdltlų 
grupės, vėd. G. Brfeičhinariiferiėš,' 
bet taip pat kelių Šimtų hamil- 
toniečių, kurie iš anksto užsisakė 
bilietus į visus Šventės renginius.

. Be abejo, daugelis hamiltoniečių 
nesitikėjo, kad bilietai bus išpar- 
duoti dar prieš pačią šventę, 

: tačiau “Draugas” šią liūdną ži- 
• nią patvirtino.

Lietuviškos spaudos bendrfedar
1 bis A. Laukaitis iš Australijos, 

vykdamas po olimpijados į To
rontą ir Hamiltoną, pr&džioje ne
galvojo sustoti Chicagoje '(turė
jęs kitus planus), tačiau vėliau, 
nutarė sustoti pasaulio lietuvių 
sostinėje, tiesiog “maldaudamas” 
telefonu iš Hamiltono nors 2-jų 
paprasčiausių bilietų. Kiek .supra
tau, jis išprašęs gražią, ponią Ghi 
dagoje,- kuri prižadėjo pristatyti 
dvi kėdes tolimam svečiui iš ken
gūrų Žemės, atvykusiam net per 
6 tūkst. mylių į Chieagą. Ma
lonu taip pat bus matyti spau
dos bendradarbį su kitais Bil- 
niaus krašto hamiltoniečiais 

VKLŠ-gos suvažiavime Chicago
je. kur jis plačiau .papasakos apie 
/Suvalkų trikampio lietuvių gyke* 
riimą. Gaila, kad negalima buvo 
ilgiau A. Laukaičio išlaikyti Ha
miltone, kadangi pažįstami ir 
draugai “traukią”-šį; miedą Spau
dos bendradarbį tai į Clevelandą, ' 
[Derioitą, Torontą — tai vėl j 
kokią netolimą šiaurės Kanados 
įjejietuvio vasaros rezidenciją.

AIDAS IR GRANDINI

Apie .Grandinėlės iš Glėyelari- 
go .atvykimą rugsėjo .26 d. .esame 
jau minėję. Mdlonū, kad mer
gaičių choras Aidas -nė tik pats 
koncertuoja, Bet taip pat kviė- 
čia ir kt. meninius vienetus ;į 
kiami Įtarią, trio pačiu praturtin
damas ne tik kolonijos kūltūriril 
gyvenimą, bet taip pat papildy
damas savo kasą 1977 m. kelio
nei į, pietinę- Ameriką,. -T-aip- 
reikia džiaugtis, kad Aidas pade
da ir kt Hamiltono 'lietuvių ko-, 
ponijos organizacijoms jų šven
čių rengime. Štai Lietuvos kariuo
menės atkūrimo ritinėjimą Aidas, 
atžymės kartu su vietos KLVS 
Ramovės Hamiltoną ivaldy-: 

(!ba lapkričio 27 d. Jaunimo Cent
re. Meninę programos dalį iš
pildys Cleveiąndo ;ramoyėrių vy
rų ęhorąs ved. J. Kazėno.

K. Baronas

TRUMPAĮ

— Jūsų šio sk. .kdrespoiidėn- 
ftas tautinių šokių šventės metu 
lajSsistos vilniečių J. Z. Cibų šei
moje, telef. RE 7-1683.

—- Numatomos vestuvės rug
sėjo 25 d. H. E. Špiecho sų.Giedr 
re-Marija Breichmanaite ir spa
lio 2 d. M.W. Porier su Dale- 
-Marij’a Gelžinyte.

— Jriu pasirodė .pirmi grybai 
Turkey Point miškuose. Juos dali 
giausia renka naujieji Kanados 
ateiviai. Ši vietovė yra tik apie 
50 mylių nuo Hamiltono, tad ir 
vietos lietuviai tuose gražiuose 
miškuose grybauja iki vėlyvo ru
dens.

M.
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TU. PB 8-8229

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
1858 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. j. G. BALUOS
Akušerija ir moterų ligos 
Glnekologing Onirurgija 

6449 So. Pulaskl Road (Crawford 
MedicaJ Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

M neatsiliepia, skambinti 874-8004

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAU8 LIGOS 

Marąoette Mtedical Oenter 
6182 So. Kedzle Avenue 
plrmad., ą&frad. it ketvirta/1 
6 iki 7:80 vai. vakaro. 

Sefitad. nuo 1 iki 8 vai.
Pagal susitarimą 

Ofteo telef. WA 8-2670 
Readd. tel. WAIbroofc 6.8048

TOL Ofiso HE 4-5849, ros. 888-2233

M. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7 tat Staeet 
Vai. pirm., ketv. i Utį 6 v. popiet 

antrad., penktad 1-5, tre& ir Mtad 
cik susitarus.
Dr. Ant. Rudoko kabinete perem?

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2769 Wt»t 51«t Street 
M. <M 6-2406

Vai.: paonl ansKartin^: pirato!, 
ketv. 1«4 ir. 7-0: antrad. ir peni

Vai.:

ketv. 1-4 Ir. t-5? antrad. ’b penki
110-4: dedta. 10-8 Vai.__________
Ofa. iteL 7384477; SS 246-2839

DR. E. DEČKYS
GYDYTOJA ĖR OHIRURGt 

BpeclalybS Nervą ir

GRAWFOra> MEIMOAli BUIUIING 
6440 8& Pulaskl Bond 

Ydabdos pa^al suMtartm*

, Berid. WL — <U 8-6873

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

6182 8a, Kedrie Avė. WA 5-2870 
Valandos pagal susitarimą. Jei oa 
alsilfepte, skambinti: BD 8 6661.

TbL — BĖ 8-5898

DR. A. D. CUVE6KAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Aldų Ugdė 
IM Wert HM Statot

ValBBite pagal trašltarimą

Ofiso teL — PB 84220

DR. JANINA JAKAEVMIUS
JOKIĄ

VAIKŲ LIGOS 
2656 Weot 68rd Street

Plrmad., antrad., ketvlrtad. ir penki 
ano 12 lk| 8 vai. ir nuo 5 Ud 8 vai 
vak. šefitad. nuo Į iki 4 vaL

Offfl. PO 7-6000 Bes. GA 8-727?

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
1008 No. Westem „ Aveoue 
5214 No. Western Avenue 
TeL atsakomas 12 valandų 

489-4441 561-4605

Apsimoka skelbtis dlen. DRAUGE 
ms jto pIsMiiirisI skaitomas lle 
tuną dienraštis. GI skelbimą kai 
sos ristasis prieinamos.

Įstaigon ir buto tel 65M88)

OR. FERD. VYT. KAURU
BENDROJI MEDICINA 

144)7 S. 49th Conri, Ckw 
Kasdien 10-12 ir 4-7 : 

TAakynis tre-* Ir Wt

1

reL ofiso Ir buto: OLyuiplc Mis

DR. P. KISIELIUI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avew Cieero 
rtaadieD 1-8 vaJ ir S-S vai vai

Išskyrų, trečiadienius 
šeštadieniais 12 Iki 4 vai. popfc

Tėl. RElianee 5-1811

OR. WALTER J. KIRSIM
(iJętdvfe gydytojas) 

8925 West 59th Street 
Vai.: plrmad., antrad.. ketvirtai | 
penktad nuo 12-4 va! popiet ir 14 
va! vak šeštad. pagal susitarimą 

o trečiadieniai, uždaryti

DR. IRENA KttUS 
GYDYTOJA [R CHIRURGE 
KODlKITr m VAIKU UM8 

specialiste 
MEDICAL BUIUNKG 

7156 Soiith Westeh)' Anom 
Valandos: Kasdien ano 10 vtL. #1

Iki 1 vai. popiet 
Ofiso tel. RE 7-1168; redi
Ofiso HE 4-lfifR: Retfd. PR 0-«r 

DR. j. MEŠKAUSKAS" 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 7lst Street 

(T1-« ir OampbeU A*a kunpal
Vai.; plrmad.. aatrad, ketvirtai1 
penktad 8 IM 7 v. p p. Ttt mMM

* OPTICAL 8TVDII
VTOLE7EA KARO8AFTC 

TOŠĮ So. Waahtenaw, tri. 7T84H 
Pritaikomi akintai pagal gydyttft 

receptu*
Didelis akini ų ršmą. padriobMi
Vai.: pirm., antr.. peoftt 14-lri
Ketv. 1-8 v. vak. 10-4 v. M

Trečiadieniai, atdaryta

Met — 2824MI

DR. ROMAS PETKUS
iKnp LIGOS — CHIRVfUM»

Ofisai: .............-7
III NO. WABASB AVĖ 

1200 NO. OENTRAL AVI 
Valandos pagal suattertOA

DR. FRANK PLEŠKA!
OPTOMETRISTaS 
(Kalba lietu vištai)

K18 W. 71rt Si. — TeL 71141*
Tikrina akis. Pritaiko storini 

^Oonttfet Ntor 
Vai. pagal susitarimą. Uidaryn

DR. LEDUS SEISUm
INKSTŲ. POSLfisft 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

Vai. aatrad. nuo 1-4 popW 
Ir ketv. nuo 5-7 nitai 

Ofiso teL 776-2880, X gg

DR. J. 1. SIM0MIT1I
GYDYTOJAS

Adresas 4255 W. 68rd Strt* 
Ofiso telef. ReWiw;..

Rttddencljoa telef. OR w41’ , 
VaL: plrmad., antrad., 

penktad. nao 1 IKI t v*l

Ofiso teL HE 4-2133, MSR ®
DR. V. TUMASOM 

chirurgas
2454 We«t 71«t 8tre^

Vai: pirm., antrad., ket’’- b
2-6 ir 6-7 — H arfMo

Tel. ofiso PB
DR. F. C. MflIlMIHtt*

GYDYTOJAS IR CHDŪ^"

8107 W«t
Valandoa: 1-1 

Tre& ir SeJtad. p^al

Mao teL TBAteMl 
DJL PETRAS iLIOB* 

GYDYTOJAS IR CHIRVRG^ 
6284 K Name***d
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fotonas '‘"Draugas*'

MASKVA NETEISI - MASKVA PYKSTA
dietinių okupantų Vilniuje tautiečių išžudė, ištrėmė į Sibirą, 

įįjfiuna “Tiesa” 1976.VIH.18 Naivu būtų tikėtis, kad jie bran- 
-įdbf ilgoką docento Česlovo gintų mūsų gąmtą. Savo imperia- 

Hstinio apetito patenkinimui o- 
kupavo Lietuvą. Tik ekonominę 
naudą jie mato mūsų gamtoje. 
Naftos valymo kombinatas ir 
atominė elektrinė statoma pir-

tojuos rašinį, ' antraštėmis 
<4&itis Šmeižikams. Apsijuokę 
^ojai”., Straipsnio autorius 

atsakyti į “Draugo” š.m. 
I jff. 8 13» sausio 10.-16 die-
iįfftpckelbta “Lietuvos Kata- miausia kariniais ir politinais su-. 

3 BHnyfias kronikos” Nr. 20 metimais: l.Karo atveju Lietuva 
I kaltinimą Lietuvos oku- taptų naftos baze ir elektros e- 
iįgtaBB už jų vykdomą beato- nergijos pastotimi. 2. ji dar tanip- 

mūsų valstybės gamtos p" 
yiioiina. Šis rašinys ‘‘Tiesoje” 
įsnAo daugiau kaip po septy- 

menesių, “Draugui” minėtą
įjhinuną paskelbus.

LKB Kronikos vardas okupan
to* baisus. Nei Č. Kudaba 'nei 

‘•Tssof redakcija nemini tikro- 
rainio autoriaus ar šaltinio. 

įi&onjka” nutylima ir visomis 
<ąjšnis puolamas “Draugas”, 
įgąansdinę8 “Kronikoje” pa- 

' jeSitą įtikinamą dokumentinį 
yutfmą, paremtą faktais, 

' ^Sais ir vardais. Lietuvoje gy- 
eikofiam “Tiesos” skaitytojui 

net susidaryti įspūdis, kad 
*j)aūgas” buvo nusiuntęs į 
•įją Lietuvą savo korešpon- 

kuris tokias šiurpias ži- 
,385ūrinko.«

inuh” ėmė paskelbtas žinias, I 
Įbt gerai žinome, kad Joje 1 
aselbti faktai yra visiškai tikri 1 
; hbai nemalonūs okupantams, 
hi kodėl atitinkami pąreigūnai 
aspau kaip pusę metų Maskvo- 

liir Vilniuje posėdžiavo, suko 
Į phss, kol nutarė pavesti doc. Č. 
* hkbai paruošti “atsakymą”.

♦
Į Iidan^ rašinys Lietuvos gam

yba aplinkos naikinimo reika- 
’ipriielbtas daugiau xkaip prieš ' 
k?metų, o tik retas skaitytojas

“Draugo” numerius, mes • 
' įstengsime bent paviršutinis- : 
e atpasakoti pagrindines jo 
ėlis.
Ifinėto straipsnio autoriai pa- 

1 visą eilę nemalonių faktų 
f anodo, kad jau 1966DI.22 21 

Lietuvos intelektualai (jų 
■į?; buvo ir C. Kudaba) ketu- 
įšiSsK puslapių memorandumu 
|>Eipėš j Lietuvos administrato- 
^I SnieScų, pateikdami jam 

’tpiką Lietuvos gamtos vaizdą. 
J-secbuvo susirūpinta Nemuno 
saa^o, Kuisių • marių, pajūrio 
rkraSovaizdzių likimu. Tas ipats 
C Kudaba spaudoje rašė, kad 
^šgns Jonavoje azotinių trąšų 

jgnyklą, išdžiūvo aplinkiniai 
įhaeriųirkiti miškai.

H “LKB Kronikoje” paskelbtų 
•paenų sužinome, kad naujoji 

jėgainė žaloja Vil- 
apylinkės pušynus. Gar- 

i “Kauno jūra” Birštono pa- 
Sfeuius pavertė purvynais, 

laukiai sužalota ežeringoji 
(Mfemtųa, melioracijos vardan 
Į^šbi daugelį ežerų ir upelių, 
IljAms kalnelius. Užterštas 

pajūrys, panaikinti keli 
•■ii istorinių buv. dvarų par- 

_JH Htpaprastai nuniokotos, iš-
(Labanoro jUžvenčio, Ža- 

ir kitos girios. Tas pats C
• sovietinėje spaudoje 

■^1 rašė apie perviršy- 
/ J^Sai kirtimo normas, nes 
jj*®1 nuolat reikalavo padi- 
1 Vertimą- • '

♦
fonikoje” atskleisti ir 

valyklos kūrimo Lietuvo-
1 ^Mįai, Specialiu memo- 

pavyko šiaip taip nuo

riau susiejama su Rusijos ekono
mika; 3. žemaitiški siautės va
karai ir aprusinta šiaurės rytų 
Aukštaitija taps nauju rusų ant
plūdžio objektu”.

Mes nustosime citavę punktus 
apie gamtos žalojimą Lietuvoje 
iš **LKB Kronikos”, nes doc. C. 
Kudaba, didelis Lietuvos gamtos 
mylėtojas, šiuos dalykus geriau 
už mus žino. Galime tik apgai
lestautų kad jam Maskva pasky
rė labai sunkų uždavinį: surasti 
argumentu pateisinti Kremliaus 
užmačioms, Lietuvos gamtos ža
lojimo bei naikinimo planams, 
įrodinėti, kad juoda tai yra balta.

Mums be galo gaila, kad 
. Maskva šiam nedoram darbui

Mes nežinome, iš kur ’CLKB parinko jauną lietuvį mokslinin
ką (gimusį 1934 m., švenčioniš- 
kį), o. nepavedė šio tamsaus rei
kalo 'kokiam nors jų pačių 
“Kruglodurovui”. Ir čia, matyt, 
buvo eita rusų bolševikų “išra
dimu”, kad lietuvis turi piauti 
Lietuvą ir savo tautiečius.

Taigi nereikia stebėtis, kad C. 
Kudaba jam pavesto uždavinio 
Maskvai priimtinu būdu tin
kamai neatliko. Perskaitę jo “Tie
soje” paskelbtą rasinį, galime 
drąsiai tvirtinti, kad jis neatsakė 
nė i vieną sovietiniams rusams ' 
mestą kaltinimą. C. Kudaba, tie- 1 
są^ nemažai prirašė, bet prirašė 1 
visai kita tema, rinkdamas fak- 1 
tus ką okupantai tariamai gera 
Lietuvai padarė. “LKB Kroniko
je” paskelbtų skaudžių kaltinimo 
faktų C. Kudaba nė vieno nesu
griovė. Jam buvo juo sunkiau 
okupantų užmačias pateisinti, 
kai jis pats drauge su kitais moks- . 
lininkais nuo 1958 metų į- 
vairiuose Lietuvos mokslo žmo
nių memorąncĮumuose ir toje pa
čioje sovietinėje spaudoje Lietu
vos gamtos apsaugos reikalus 
nuoširdžiai gynė.

*
Pradėdamas ir baigdamas raši

nį Č. Kudaba bando pulti nepri
klausomos Lietuvos vyriausybę, 
esą, jos laikais Lietuvoje nebuvę 
gamtos apsaugos įstaigos. Tuo 
tarpu dabar okup. Lietuvoje to
kia įstaiga esanti ir tai gausi savo 
tarnautojų skaičiumi. Be to, 
gamtą sauganti ir Gamtos apsau
gos draugija, turinti 17,000 narių.

Į šį užmetimą mes galime tiek 
pasakyti, Jcad anuo metu Lietu
voje nebuvo okupantų rusų, ne
buvo gamtos žalojimo didesnių 

, pasireiškimų. Lietuvos žmonės 
, patys savaime mylėjo savo žemę, 
, miškus, ežerus, laukus, namus ir 

istorinius paminklus. Nereikėjo ir 
k botago. /

Baigdami mūsų rašinį norime 
* dar pridėti, -kad Lietuvos gamta, 

žemė ir jos aplinka jokiu būdu 
nėra Maskvos ar okupantų, bet 
Lietuvos ir lietuvių, įskaitant už
sienyje gyvenančius tautos na
rius, reikalas. Juk visą tai sukūrė 
visatos Kūrėjas ir daugelis lietu- 

__ vių tautos kartų. Džiaugiamės 
išgelbėti Nemuną kad Lietuvoje ir sunkiausiomis 

’ bet nelaimės neiš- sąlygomis ' atsiranda mokslinin-
Nepasitenkini- ir kultūrininku, kurie daro 

| sumanymu statyti viską, kad mūsų tėvynė būtų kuo
galima mažiau žalojama ir atei
ties kartoms išsaugota. Liūdime, 
kai atsiranda kad’ ir mažas pa
taikūnų skaičius, kurie okupan
tams pfitaria> juos gina ar net 
prisideda prie Lietuvos gamtos 

jurą, žalojimo. Nusiminti betgi nerei- 
dar visą eilę kitų ^a- Ateis laikas ir okupantai bus 

priversti iš Lietuvos išeiti. Lietu
vos gamtos grožiu tada * galės 
džiaugtis visa tauta.

sumanymu statyti 
J** naftos valymo kombi- 

toks didelis, kad net 
’^bvvo privestas truputį 

išvengimas tik 
naftos valyklos užterš- 

* 90 km ilgio kanalu
j v* | Baltijos jūrą.
1 wsl k.__ ,

■ aplinkos žalojimo 
g tonika” tada rašė; “Su

Maskva elgiasi, kaip 
Haae. Tūkstančius mūsų b. kv

I GERI IR BLOGI ŽENKLAI
GEDIMINAS GALVA

JAV ūkio padėtis pagerėjo, bet neįsibėgėjo
♦

Prezidento rirtkimų melais dė
mesys ypač kreipiamas į ūkį. Res
publikonai giriasi ūkio pagerėji
mu, demokratai ieško jo silpny
bių. Abi partijos iš dalies yra tei
sios.

1973-75 m. ūkinis atoslūgis y- 
ra pasibaigęs, bet ūkio kilimas 
gana lėtas. Infliacijos spaudimas 
sumažėjo, bet, ūkiui įsisiūbavus, 
jis vėl gali sparčiau kilti ir su
kelti naują ūkinį atoslūgį. Net šio 
ūkinio pakilimo metu tebevyrau
ja netikrumas. Jį dar sustiprino 
kai kurie įvykiai liepos mėnesį.

Praėjusį mėnesį sezoniniai reiš
kiniai sukėlė susirūpinimą. Pra
monės gamyba kiek sumažėjo, o 
bedarbių skaičius (padidėjo. Maž
menų prekybos apyvarta krito. 
Namų statyba vis dar sustingusi. 
Didžiųjų bendrovių pelnas kyla 
pamažu.

Šie blogieji ženklai gali .pagerė
ti ar net dingti, bet vargu išnyks 
susirūpinimas dėl infliacijos 
spaudimo.

. Netikrumas vertybių biržoje

Vertybių popierių biržose per 
paskutinius tris mėnesius tebe
vyravo apsnūdimas. New Yorko 
biržoje prašoko Dow Jonės 1000 
rodiklį, bet vėl krito. Akcijų apy
varta nedidelė. Pirkėjai ir parda
vėjai labai atsargūs. Daugelio 
bendrovių akcijos dar neišsiko
vojo tinkamos kainos. Jautis kiek 
pastumia mešką, bet jos nepajė
gia pašalinti. Meška vėl. sustip
rėjo, kai 'liepos mėn. mažmenų 
prekybos aipyvarta sumažėjo 1,2 
proc., autovezimų pardavimas 
krito 3,3 proc., o prekių atsarga 
padidėjo 3,2 bil. dol.

Kiekvienais prezidento rinki
mų metais vyriausybė bando kiek 
įkaitinti ūkį ir tuo būdu talki
ninkauti jos remiamam kandida
tui. Tokia ta'lka neišsprendžia, ū- 
kio painiavų. 
-• Ųkio padėtis, priklauso nuo vy
riausybės ūkio politikos. Prieš 
rinkimus, nežiūrint partijų prog
ramų, krašto gyventojai dairosi 
ir. spėlioja, kurias (priemones bū
simas prezidentas panaudos in
fliacijai drausminti. Matyti, kad 
daugumas gyventojų netikri dėl 
ūkio politikos sėkmės 1977 m. 
Tik šiuo būdu galima paaiškin
ti sustingimą vertybių popierių 
biržose.

Plieno kainos

•U.S. Steel rugpiūčio 13 d. pa
skelbė trečiąjį .plieno kainų pa
kėlimą, kuris įsigalios spalio 1 d. 
Plieno perdirbėjai sudarė dideles 
plieno atsargas išvengti pastaro
jo kainų pakėlimo. Suprantama, 
•netrukus jie pakels kainas gami
nių, kuriems būtinas plienas.

Pakeltos aluminiaus, cinko ir

dėjo 21 proc., o moterų .•—73 
proc. Pastarojo meto nedarbas y- 
pač palietė moteris, raštinių dar
buotojas, kurios sunkokai gali 
rasti darbą.

" kitų metalų bei chemikalų kai- 
- nos turės įtakos į daugelio gami- 
■ nių kainų kilįmą. Tik per liepos 

mėnesį pramonės gaminių kai
nos pakilo 8.4 -proc. Tai blogas I 
ženklas, .nes dar nebuvo tokio ryš 
kaus pramonės gaminių kainų 
pakilimo šiais metais.

Žemės ūkio gaminių kainos ga
na .pastovios, nors kai kuriose vie
tovėse dėl sausros nukentėjo ku
kurūzų ir kviečių derlius. Numa- Į 
tomas geras minėtų kultūrų bend I 
rasis derlius. Sovietuose šiais me
tais klimatinės sąlygos .esančios 
geros ir laukiama žymiai dides
nio įvairių kultūrų derliaus už 
pernykštį. Šiemetinis grūdų iš
vežimas į Sovietus būsiąs žymiai 
mažesnis ir tesieksiąs 8 mil. to. 
Šiuo metu sunku pasakyti, kaip 
išsivers nuo sausros nukentėję 
Vakarų Europos, Afrikos ir Azi
jos kraštai.

Minėtos tarptautinės sąlygos 
turi įtakos į JAV maisto gaminių 
kainas.

Bedarbių skaičiaus padidėjimas

Geras ženklas, kad yra 87,9 
mil. dirbančiųjų, bet blogas reiš
kinys, kai liepos mėn. bedarbių 1 
skaičius padidėjo 280,000, siekė ■ 
7,4 miL sudarė 7,8% dirbančių. ’ 
1975 m. pavasarį bedarbių skai- 
čius siekė 8,9 proc. ir per metus 
sumažėjo arti milijono. Dabartį- 1 
nis bedarbių skaičius rodo, kad 
ūkinė raida dar nepateko į sayo 
vagą.

Vyriausybės atstovai aiškina, 
-kad žymi dalis bedarbių nenorė
jo darbo. Kai kurios bendrovės ir 
dabar ieškančios darbininkų, bet 
negali rasti. Šis aiškinimas nenu- 1 
šviečia nedarbo (priežasčių. j kalavimą, kad mokyklų tarnau-

Per paskutinį dvidešimtme- j tojai tegali gyventi tik Chica- 
tį dirbančiųjų vyrų skaičius padi- '■ gos mieste.

Šią vasarą ir jaunuoliai nega
lėjo rasti darbo, nes 16,3 proc. 
baltųjų ir net 34,1 proc. juodųjų 
liko bedarbiais.

Kai kuriose gamyboj šakose 
bedarbių yra žymiai daugiau. 
Statybose darbininkų yra net 18 

I proc. bedarbių. Priežastis aiški - 
I statybos darbų sumažėjimas. Da
lis statybos darbininkų nenori 
dirbti už mažesnį atlyginimą, ki
ti verčiasi atsitiktinais darbais, 
jau senokai laukia spartesnės sta
tybos.

' Sunkesnė yra žemės ūkio be
darbių padėtis. Žemės ūkyje yra 
12,4 proc. bedarbių.

Nedarbo klausimas gali būti iš
spręstas. Kur bepasuksi, visur, y-J 
pač miestuose, laukia dideli dar
bai. Jiems atlikti būtinas vieša
sis finasavimas. šiuo klausimu ir 
iškilo nuomonių skirtumas tarp 
prezidento ir kongreso daugu
mos, reikalaujančios darbų parū- 
pinimo. Šio klausimo sprendimas 
priklausys nuo ūkinės padėties 
susiklostymo. Jei bedarbių skai
čius padidės, vyriausybė bus pri
versta kovoti prieš nedarbą. Jau- 
kitas klausimas, ar jai pavyks be
darbius sutelkti viešuose darbuo
se ir išspręsti aštrųjį nedarbo 
klausimą.

MOKYTOJŲ GYVENVIETĖ

Chicagos švietimo taryba pa
kartotinai atmetė miesto rei-

Demokratų partijos kandidatas į viceprezidento postą* šen. Walter. Mondale 
su “Draugo” atstovu kun. dr. Viktoru Rimšeliu etninių laikraščių konfe
rencijoje rugpiūčio 25 d. Chicagos Conrad Hilton viešbutyje.

AUŠRA IŠEINA Į GYVENIMĄ
Dviejų draugių laiškai

Romanas Iš okupuotos Lietuvos
MARU A VINČERYTE
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— Kodėl jūs Kvoziną vadinot Povilu, kodėl jis 

taip susijaudino? *
—Povilas jo tikrasis vardas. Kvozinu jį tik stu

dentai praminė. Jie sako, kad jis panašus į Hugo 
“Paryžiaus Katedros” Kvozimodą. Sutrumpino ir vadi
na Kvozinu. Jo gyvenimas irgi turi šį tą panašaus su 
Kvozimodu. Jis vaikystėje taip pat augo klebonijoje.

— Jis Dievu netiki ?— mečiau aš vieną po kito 
klausimus, nes bijojau, kad Juozas gali nueiti.

— Jis negali tikėti, —atsakė Juozas. — Jis ne
skiria Dievo nuo kunigo, kaip ir daugelis mūsų pap
rastų žmonių. Jo tėvas visą laiką tarnavo klebonijoj, 
ir Kvozinas vaikystėje su tėvu buvo, tai prisižiūrėjo. 
O blogi kunigai daugiausia ir atstumia žmones nuo ti
kėjimo.

— Kvozinas — pavainikis,-----papasakojo man
Jtiozas. Jo tėvas jaunystėje pamilęs merginą, bet netu
rėjęs sąlygų vesti. Mergina pagimdžiusi sūnų — Kvo
ziną ir mirusi. Iki trejų metų berniuką auginusi kažko
kia senutė, o paskui tėvas pasiėmęs pas save į klebo
niją. Poviliukas buvęs labai išdykęs, judrus, visur lai
piodavęs, landžiodavęs. Klebonas jo nemėgęs ir vadi
nęs velniūkščiu. Ir kiti jį ‘klebonijos velniuku7 praminę. 
Kartą pas kleboną buvę svečių. Berniukas palindęs po 
stalu ir labai visus išgąsdinęs, Poviliuką paskundė tė-

vui. Tėvas perpykęs, kaip rėžė kažkokiu kietu diržu ir 
perplovė žanduką iki ausies. Ir visam gyvenimui liko prie jų. 
randas ir sukreivintas veidas.

Keturiasdešimtaisiais jo tėvas buvęs pirmasis ko- milicininkas, 
munistas ir vedęs rusiukę. Toji pagimdžiusi dukterį, 
šitą Steputę, ir pabėgus. Mergaitę paliko tėvui, o tėvas 
tuoj mirė. Steputė užaugo vaikų namuose. Išėjus iš 
prieglaudos, susirado brolį, ir dabar abu gyvena. Štai 
kokia Kvozino istorija.

Aušra
Vilnius,

1961. XII. 19
Virginija,

Norėjau, tuoj, tuoj, tą pačią dieną atsakyti į jūsų 
laišką. Toks įdomus ir mielas jis buvo. Skaičiau jį daug 
kartų, vos ne mintinai išmokau. Labai įdomus Leono 
prierašas:

“Keliauk, šviesi žvaigždute,
Žydru dangaus keliu, 
Už pilko debesėlio 
neslėpki spindulių”.

Esu tikra, kad tai jo paties kūryba. Ją galima 
dainuoti. Aš ją niūniuoju nešiodama plytas ir skiedinį. 
Bet jos prasmės vis negaliu pilnai suprasti.

Buvau pasišovus tuoj atsakyti, o praėjo kiek laiko. 
Visas tas dienas turėjau nemažai rūpesčių. Vėl turėsiu 
daug ką Tau pasakoti.

- Pirmiausia pasisakysiu, kad gyvenu jau nebe pas 
žolėnus, o pas savo bendradarbę. ’Dulienę. Mirė Verb- 
leckienė. Su jos mirtimi, atrodo ir įtarinėjimai dingo.

' Persikelti pas Dulienę privertė vienas įvykėlis. 
Praeitą ketvirtadienį, k raudamos su Duliene ply

tas, pamatėme juodą storą milicininką betempiantį pro 
keturiolikos • penkiolikos berniuką.

MOKSLO METAMS ARTĖJANT
Tėvų ir ; bendruomenes rūpestis

JONAS JASAITIS . ;
Benamystės laikotarpyje Va- juos leistų į lietuviškas mokyk- 

■karų Vokietijoj,, jeigu nieko;1 
daugiau nebūtume padarę, tai 
vien suorganizavimas piadinių 
mokyklų, gimnazijų, įvairių kur
sų ir specialių mokyklų ir vįsko 
vainikavimas trijų Pabaltijo 
tautų suorganizuotu universite
tu, ryškiu šviesos bruožu pasi
liks kultūros istorijoje. Tik ap
gailėtina, kad šį laikotarpį per 
mažai išryškiname. Ane laiko
tarpio lietuvių švietimo, Vokie
tijoje klausimai verti gvildenti 
disertacijų temose, ypač Vokie
tijos lietuvių studentų.

Benamystės laikotarpio lietu
vių švietimo palikuonys ir šian
dien tebeveikia: visa eilė vargo 
mokyklų ir Vasario 16-tosios ' 
gimnazija. ' j

Nemažiau ryškus šviesos bruo- < 
žas mūsų tautinei gyy«’bei iš- ] 
laikyti yra lietuviškos mokyk- į 
los JAV, Kanadoje ir kituose 1 
kraštuose. Jų suorganizavimas j 
ir išlaikymas yra labai svarbus i 
uždavinys mūsų veiklos vykdy
tinų uždavinių eilėje..

Didysis rūpestis

Mokslo metų pradžia daugiau 
rūpesčių sukelia tėvams, vaikus 
į mokyklą išleidžiantiems, negu 
vaikams, mokyklą lankantiems. 
Lietuviams tėvams, nusprendu- 
siems savo vaikus leisti ir į lie- 
tuvišką mokyklą, artėjančių 
mokslo metų rūpesčiai dar pa
didėja.

Liečiant vien lietuvišką mo
kyklą, šeštadieninę ar lietuviš
kas pamokas kasdieninėje mo
kykloje, tėvų ir mokytojų di
džiausias rūpestis yra kiekvie- 
nerių mokslo metų pradžioje pa
sikartojantis klausimas. (kiek 
mokinių į lietuvišką mokyklą ar 
pamoką ateis.

šeštadieninėse lietuviškose 
mokyklose .mokinių skaičius ne
pastovus. Mokslo metus užbai
gus negalima nustatyti, koks 
mokinių skaičius susirinks kitų 
mokslo metų pradžioje. Moki- 

I nių skaičiaus nepastovumas sun
kina mokytojams darbą ir kelia 
rūpestį mokyklų išlaikymu. Mo
kyklą turinti daugiau mokinių 
lengviau išsilaiko, negu mažes
nė. Ypač mokinių skaičius svar
bus toms mokykloms, kinuos 
brangiai moka už patalpas.

•Nėbojant kainos, patalpų klau- , .
simą 'lietuviškos šeštadieninės rodo, neturėtų būti sunku jomis 
mokyklos vienokiu ar kitokiu pasinaudoti. Laukdami suskam- 
būdu yra išsprendusios. Didysis 
ir esminis rūpestis yra turimas 
patalpas pripildyti mokiniais. 
Jeigu visos mokyklinio amžiaus 
vaikus turinčios lietuvių šeimos

las, mokinių skaičius mokyklose 
I žymiai pasikeistų.

Ne vien tik tėvai

Aplamai, lietuviškam^ švieti
mui didžiausia parama atėjo iš 
Lietuvių fondo. Suteikimas lė
šų išleisti vadovėliams ir kitoms 
mokymo priemonėms žymiai pa
lengvino mokytojų darbą ir tė
vams sumažino finansinę naštą. 
Be Lietuvių fondo paramos, va
dovėlių išleidimo finansinė našta 
daugiau ar mažiau būtų atiteku
si tėvams.

Mokyklų išlaikymo (patalpų 
nuoma, minimalus atlyginimas 
mokytojams ir kitos išlaidos) 
finansinė našta tenka tėvams. 
Mokestį už mokslą moka tėvai. 
Tačiau mokesčio neužtenka, to
dėl mokyklos kasą, stengiamasi 
papildyti kitain būdais: paren
gi mals, baliais ir kt. Ir tais ki
tais būdais mokyklos kasa pa
pildoma iš tų pačių tėvų kiše
nių. v ■ ’

■Prieš kelerius metus JAV Lie- 
tuvių Bendruomenės institucijos 
pravesdavo finansinius vajus 
mokyklų išlaikymui. Siek tiek 
/būdavo surenkama, bet dides
nių sumų sutelkti nepavykda
vo. Telkiant mokykloms išlai
kyti lėšas, dažnai būdavo susi
duriama su pasakymu, kad, jei
gu tėvai turi vaikų, tai tegul ir 
užsimoka už lietuvišką moky
mą.

Lietuviška mokykla yrą labai 
svarbus veiksnys mūsų tautinės 
gyvybės išlaikymui. O tautinę 
gyvybę išlaikyti nėra vien mo
kyklinio amžiaus vaikur, turin
čių tėvų reikalaą, bet visos lie
tuvių bendruomenės. Todėl mo
kykloms išlaikyti reikia skirti 
daugiau dėmesio ir daugiau lė
šų. Mokyklų išlaikymo rūpestį 
negalima palikti vien tėvams, 
nes tai yra visų lietuvių bendras 
reikalas.

Nepalikime

Mokslo metų pradžia jau čia 
pat. Pirmaisiais rugsėjo šešta
dieniais vyks registravimas į lie
tuviškas šeštadienines- mokyk
las. Daugumas tėvų savo vai
kus į mokyklas užregistruos ir 
kiekvieną šeštadienį į mokyklą 
išleis.

Chicagoję ir apylinkėse .mo
kyklų turime pakankamai ir, at-

bant mokyklos varpelio pasiruoš 
kime vaikus leisti į lietuvišką 
mokyklą, nepalikime šeštadie
niais vaikų namuose, nepaliki
me be lietuviškos mokyklos.

— O Jėzau Marija! —sušuko Dulienė ir pasileido 
— Ką jis padarė? Ką jis padarė?'

— Ar tai jūsų sūnus? — paklausė sustodamas.

— Ką jis padarė? — kartojo Dulienė.
Visi mūsų brigados darbininkai sugužėjo ir apsu

po pakeleivius. Liesas, išgeltęs berniukas piktai kreipė 
į šalį negražų veidą ir nerviškai trukčiojo milicininko 
apgniaužtą ranką.

— Ką jis padarė ? — nesiliovė Dulienė.
— Tai jūs suimtojo motina? — vėl pakartojo mi

licininkas.
—Motina, motina, — išrėkė Dulienė. — Ką jis 

padarė?
— Krautuvę apiplėšė, degtinę vogė, —- atsakė gar

siau, negu reikia, milicininkas.
— Nieko sau! — pasigirdo nusistebėjimas. Bra

vo! Vyras! — šaipėsi darbininkai.
Milicininkas užsirašė Dulienės vardą, pavardę, 

adresą, prisakė penktą valandą jai prisistatyti į milici
ją ir, stumdamas pirma savęs nusikaltėlį, išėjo iš sta
tybų rajono. Dulienė greit numetė kalkėtą kombinezo
ną ir, niekam nieko nesakius, nusekė paskui juos.

Rytojaus, dieną buvo labai susikrimtus Ir tyli. 
Niekas nedrįso iš jos šaipytis. Bet gal dėl to niekas ir 
nesidomėjo jos reikalais.

Iš tolo, atsargiai bandžiau ją klausinėti. Ji atsaki
nėjo nenoriai. Tik po kiek laiko, atsisuko neštuvuose 
ir pratarė:

— Prakeiktas gyvenimas! Tūkstantį kartų pra
keiktas. Tu dar geltonsnapė, mažių košės tekabinai,__
pridūrė ji, matydama, kad aš nesuprantu.

(Bm daugiau}
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TAUTOS LOBIŲ IEŠKOTOJA
_......................... . .. .

LFB stovyklų-studijų - paskai- (lentų. Čia vertą prisiminti, kad 
ta pati "Elena, kuri , "užaugo” i 
Dainavoje, sąžiningai ‘ išėjo sto
vyklų mokyklą, kaip eilinė sto
vyklautoja. b vėliau kaip nepa
mainoma vadovė, tą vakarą jau 
giliu tyrinėtojos žvilgsniu žvelgė 
į prūsų tautosakos lobyną; ji ana
lizavo ir įdomiai pertiekė gau
siems klausytojams. “O kodėl E- 
lėnos nepakviesti ištisam liau
dies dainų koncertui, ji turi tam 
visus reikalingus duomenis —•.) 
scenišką išvaizdą; gražų balšą -irį 
liaudies daiftų meilę '**• dalinda
miesi įspūdžiais kalbėjo to vakd- 
ro programos dalyviai. Nežinau . 
kaip į tų susižavėjusių kladsytojų 
pageidavimus pažiūrėtų poeto Ka 
zio ir Kazės Bradūnų Elena, bet 
klausytojai turi ir nemažai rim
to pagrindo. Kaip ten bebūtų, ar 
ji?taps liaudies dainų-interpreta- 
tore —-soliste, ar ne, bet jos pa
skaitą, komentarų ir vaiždiftgo 
mūsų tautosakos pfistltymo bei 
Filmo turėtų išgirsti ik matyti žy
miai didesnės auditorijos, negu 
susirenka į stovyklai.

Tai būVd. jie tik informacinė, 
bet ir ank&os' kultūros miela, 
pramoga. Teisingai E. Bradū- 
naitė savo paskaitos pabaigoj pa
brėžė, kad ‘mumis trūksta dva
sinės kultūros”. Jos turime ieško
ti, ir siekti. Ir linkėjo, .kad visi pri- 
sidėtumėm t'ą liaudies dainą per- 
leistl ateičiai. •

Po Va i žd m gbš paskaitos, paro
dyta ir Lietuvių foto archyvo 
spalvotas garsinis filmas. Pro a- 
kis prabėgo Pennsylvanij6s ka
syklos, jau baigiantys išnykti lie- 
tbyBkieji židiniai su bažnyčio
mis, salėmis, saliūnais ir niūrio
mis buvusių kasyklų liekanomis, 
kur lietuvis ieškojo laimės. Fil- 
moje pagrindiniai aktoriai; senu
tes su savo dainomis, kiti daini
ninkai ir tų dienų liudininkai. E- 
Jena įsipina filme su savo pašne
kesiais ir komentarais, o pačią me
niškai filmą susuko kūn. A Ke- 
zys S.J. -

Filmo kūrėjai atliko puikų dar 
bą. pareikalavusį iš jų didelės 
aukos, daug darbo valandų ir ta- 
lėhto, kad Šis tautos turtas — dai 
hos nenueitų kapuosna kartu su 
tos kartos tdūUeČiąis;

J. Žilionis, padėkojo E. Bradū- 
naitei už tokią brangią dovaAą 
— mūsų tautosakos pristatymą 
LFB stovyklos dalyviams.

V. Rociūnas

tų ir simpoziumų ciklas dažn'ai 
turėdavo vieiią pagrindinę veda
mą mintį, taip, pvz. .1964 me
tais "Idėjos , i r darbai 20 metų iš
eivijos perspektyvoje”, 1067 m. 
"Lietuvos valstybingumo' kelias 
Lietuvės Neprikl ausoifiybės atš-. 
tatymo 50 metų sukakties ženkle 
ir uvėkaYėše”, 1968 m. — "Mū-J 
Šų idėjinis turifiys laiko tėkmėje”, i 
1971 m. —' i ketvirtąjį kovos! 
dėl lysvės 'dešimtmetį, 1975 m. 
"B ūdai . ir priemonės Lietuvos 
laisvinimo žygyje” ir pan.
v Sbkaktuvihėjė 20-je' LFB poil
sio ir studijų savaitė (rugpiūčio 
1—^8 d.) ryškios pagrindinės te- 
mos nebuvo. Čia buvo pažiūrėta 
iš įvairių perspektyvų į .politinius, 
kultūrinius, religinius Lietuvos 

-fr jiėtuvių klausimus.
Penktadienio vakare (rugp. 6 

d.) stovyklautojai vėl susirinko 
pąskafton. didžiojoje stovyklos sa
lėje. Žodis "paskaita” Čia gal ir 
nevisai fiktų. Tai buvo daugiau 
graži mūsų tautosakos prfštaty- 
mo mozaika," kurią prelegentė 
Elenutė Bradūnaitė pavadino 
"Lietuvių tautosaka išeivijos bui- 

Žiūrovai - klausytojai sekė 
doktorantės jpranesiiną, girdėjo 
liaudies dailių interpretaciją^ 
grožėjosi Elenos dainavimu (su
silaukė daug aplodismentų) j ma
lė. filmą* aktyviai dalyvavo bend
rame pašnekesy.

Juozas Žilioųis, pristatydamas 
auditorijai Rlenūtę, jpahrežė, kad 
net Lietuvos okupantas nepajė
gė . atimti is lietuvių dvasinio lo
bio/—- pasakų, dainų, legendų. 
Elenutė Bėjo fiį turtų ieškoti 
Pensilvanijos lietuviuose ir juos 
muhiš išdalinti.

Atvykusi su tėvais į JAV; kaip 
DP Elena studijavo ir baigė aht- 
ibpologiją, Califprtiijos ūmveršitė- 
fe įsigijo magistrės laipsni, o nuo 
1974 m. Indianos universitete 
ruošia daktaratą. Per ketverius 
metus Elena seniausiose lietuvių 
kolonijose Pėnnsylvanijoje užra
šė daug tautosakos. Tą darbą tę
sia ir toliau.
. E. Bradūnaitė įžangoje pabrė

žė, kad tautų kultūros istorijoje 
tautosaką svarbūs veiksnys. Tau 
tsšaka — ką tautą sako savo pa
sakojimais, išrfeškia dainomis, 
šokiais, parodo rankdarbiais, 
papročiais, tikėjimu ir Lt- Šokiai 
ir šūdine tautosaka čia pirmau
ja. Sunkiau su žodine tautosaka. 
Per-, tamsoką galime. j^inti mūsų 
kultūros yėldą. fe dabar ijetųvo? 
je - renkanti ’ liaudį^ dailės' dar- 
bąį-,įr tauipęlaUA Prelegentė sa
vo paskaitoje sustoja ties lietuvių 
darnomis. Liaudies daina, anot 
jos, pirmapradė poezija. O tų 
dainų daug. Neveltui Lietuva dai
nų šalimi vadinama. Liaudis yra 
sukurusi dainų, kurių turinys tū
rėjo ir tūri įtakos poetams. Lietu
vių dainų papročių, patarlių, 
priežodžių išlikimu susirūpino 
nė tflc patys-lietuviai, bet -ir sve
timųjų tautų mokslininkai kultū
rininkai. ...

Pėnnsylvąnijojė pereitą Šimt
metį gurėsi ipnmosibs lietuvių 
kolonijoj. Dėl įvairių priežasčių 
riųo carištinio rėžimo pabėgę lie
tuviai anglių kasyklose pelnėsi 
sau duoną. TA duona -buvo daž-- 
ndi prakaito ir, aSarų vilgoma. Be 
mokslo atvažiavusieji -tautiečiai 
bėVeįk jiietik darbdavių, bet iri L: 
Vairiausių rūsių savanaudžių 
skriaudžiami.. Ligos, pavojingos 
ir nesaugios kasyklos, neląimės ir 
kitos priežastys .daug lietuvių per 
anksti išskyrė iš gyvųjų -tarpo. 
Visa $i -buitis graudžiai atsispin- 
di ir lietuvių dainose. Bradūnai
tė jau užraše 800 dainų, dau
giausiai iš 10 senučių, 80 - 90 
mėtų, amžiaus. Anot vienos senu
tes "Norėtiiši sustabdyti besilei
džiančią saulę, kol pabaigsi dai-j 
ną”. Dainose liejamas netektos: 
senosios tėvynės ilgesys, gailimar 
si Beinančių dukrelių ir Lt Me
lancholija lydi gyvenimo kelius i

Pręlegentė daug dainų perda
vė iš mūgnėtafoniniii juostų. Pa
ti ptMegeniė padainavo eilę dai-j 

nų. Tą vakarą jitorodr pašhdtp^ 
ninkė ir dainininkė. Klausytojai 
stebėjosi Bradūnaitės šakotu

Musų kolonijose
NewYork,N.Y.

RUGIAPIŪTĖŠ VAKARAS
Norėdami nuotaikingai už

baigti 35 gyvavimo metus Ir duo
ti proga didžiojo New Yorko lietu* 
viariis šią reikšmingą^‘Trietirvos 
Atsiinihi’mų”. radijų sukaktį tin
kamai atšvęsti, prof. Jokūbo Stū- 
fco vadovaujama “Rūtos” radijoJ 
rėmėjų klubo organzacija rtidšia 
“Rugiapiūtėš vakarą” lapkričio 
,Į3 <k, šeštadienį Kultūros Židi
nio didžiojoj salėj, Brdbklyn, N. 
Y. Washįntono. — Baltimoiės 
net. studentų vyresniųjų sambū
ris ‘^adunaš/’jpąstatyš 3 veiks
mų muzikinį pfėisę, "Rugiapiūtėš 
-vakaras.” Ši operetinio pobūdžio 
muzikinė pjese į scena išvesta 
daugiausia jaii čia gimusio dka- 
deminio jaunimo pastangomis. 
‘Rugiapiūtėš vakaras” tiek savo 
fttfiniiu, tiek muzika ir tautiniais 
šokiais rėprezėntūoja lietuviško 
kaimo buitį su jo dkrbymečio 
papročiais, dainomis ir tradicijo- 
mis.

Po programos bus šokiai, gro
jant Baltimorės liet, jaunimo or
kestrai. Pradžia Y v.v. Tikimasi ' 
gausaus didžioje New Yorko - Ne , 
Jersey — Connecticuto dalyva-Į 
vimo.

K.

William Rogers, Kennebunk, Maine, išrinktas JAV legiono komandėlių. 
Jis čia matyti su Žmona.

VASARI016 MAŽUOS RŪPESČIAIS
“Tėviškės Žiburiai”, liepos 29 

d. numeryje Įsidėjo du įdomius 
straipsnius, kurių .vedamajame 
antrašte “Gimnazija laisvėje” 

, aūtoriuš, pasidžiaugęs Vasario 
16 gimnazijai remti komiteto 
plačiai ©vystyta veikla, iškelia! 
it naują mintį —- suorganizuoti 

; pąiiaiaus komitetus kiekvienoje 
didesnėje lietuvių kolonijoje. Jie 
tupėtų būti užjūriuose gimnazi
jos bazės, padedančios jai telkti 
mokiniuš ir lėšas. Artimai bend
raudamos su- gimnazijos vado
vybe, jos galėtų savo .kolonijos 
lietuvių šeimoms apie gimnazi
ją teikti tikslias informacijas; 
tuo būdu lyg ir priartindamos 
už jūrų marių esamą gimnazi
ją prie savo^tautiečių. Tai būtų 
pagrindas savo gimnaziją kuo 
ilgiau išlaikyti. Vertas dėmesio 
ir antras, šlrdlpsni& “Iniciatyva 
gimnazijai gelbėti”.

Vasario .16 -gimnazijos sidab
rine sukaktis paminėta “Lietu
kų TMenoSe”. Gimnazijai remti 
komitetas, turėdamas mintyje 
daiL Valdos. Šiugždaitės Fitz- 
patrick, buv. ©ios gimnazijos a- 
biturientės. jam padovanojo pa
veikslo laimėjimų paskirstymo 
numatomas pajamas, šį pavasa
rį dir. V. Natkevičiui pasiūlė 
gimnazijos 25-rių metų sukak
ties proga išleisti “Lietuvių Die
nų” specialų numerį, kuris įam
žintų jos -nueitą kelią ir kartu 
būtų vaizdi propaganda nau
jiems mokiniam? verbuoti ir lė
šoms telkti. Idėja direktoriui pa
tiko. jai mielai pritarė ir “L. 
D.” leidėjas fe Skirius. Direkto
rius sutiko paruošti istorinę me
džiagą, o komitetui liko parū
pinti lėšų apmokėti sąskaitas už 
nuotraukų ir klišių pagaminimą. 
Planuotos “Lietuvių Dienos” jau 
išėjo. Vienuolikoje puslapių yra 
nemažai nuotrauką, direktoriaus 
kondensuotas istorinis straips
nis, Ibuv. jos auklėtinių apie gimt 
naziją .atsiliepimai įr kita. Nu
meris atžymėtas birželio mėne- 
šht

•“■Nepriklausoma Lietuva” rug
pjūčio 11 d. numeiyję Vasario 
16 gimnazijai paskyrė ištisą pus 
lapį atsišaukimų bei informaci- . 
jų ir pojų yiiųofcrąųkų. Nuošir
džiai gimnazijai talkino ir kita 
•periodinė spauda. Bendros visų 
pastangos Atnešė gražių vaisių 

, gimnazijai užsidaryti grės
mės jau nėra: mokimų yra pa
kankamai. Jau vien iš JAV šiais 
mokslo metais ten? mokysis 12. 
naujų jnokmių. . Susipažinkime 
su jais: Algimantas Augustinas. 
Gailė černiūtė. Tomas Černius, 
Raimondas Haehnėlis, Vidas 
Kleiza, {Lolita Kudirkaitė, Alber-

1 tas fKvečas, Judita Audra Pat- 
raitė, Arvydas Raulinaitis, Lili
ja Rekašiūtė, Rimas ReskeviČius 
ir Morkus šaulys. Yra vilčių, 
kad šis drąsių-berniukų ir mer
gaičių savanorių būrelis dar 
kiek padidės, nes yra keletas 
dar abejojančių. ,

, Šia proga primenama, kad į 
gimnaziją įstoti dar nevėlu, tik 
reikia kuo skubiau pasiųsti di
rektoriui prašymas (kurį pasi
rašo bent vienas is tėvų), išsi
rūpinti iš savo gyvenamo krašto 
didesnių pašto įstaigų^ užsienio 
pasus (pa sportus) ir užsisakyti 
lėktuvų kompanijose ar kelionių 
biuruose- išskristi į Frankfurtą 
rezervacijas. Mokslas gimnazi
joje prasideda rugpiūčio 30 d. 
Mokinių dalis dėl tautinių šokių 
šventės turi direktoriaus leidimą 
išskristi rugsėjo 6 d. (nuo rug
sėjo 1 d. skridimas 50 dol. pi
gesnis).

Paramos reikalingiems moki
niams aukos pamažu vis auga. 
Be anksčiau “Drauge” paminė
tų aukotojų, iki rugpiūčio 24 d. 
prie telkiamų lėšų dar prisidėjo 
čae gimnazijos bičiuliai: dr. Ad. 
Palaitis, pirmasis gimn. direk
torius, Ona Gustas, dr. Ben. 
Ročkus, Janina Marka. Aldona 
Mažeikienė, Vilniaus Krašto Lie
tuvių S-gos Chicagos skyrius, 
Genovaitė Narbutienė, Flora 
Kurgonienė. Jonas Talalas ir 
Ada ir Andrius Skučai. Detalę 
apyskaitą pateiksime kiek vė
liau. Rėmėjų būrelių vadovai, 
riyiangrij* miegi gimnazijos realiu 
sutvirtėjimu, savo įsipareigoji
mus atlieka dar su didesniu uo
lumu.

Komiteto užsimojimus parė
mė ir dail. Antanas Petrikonis, 
padovanodamas jam savo gražų 
paveiksią. Kas 'bus dovanų pa
skirstyme tie. laimingieji, patir
sime rugsėjo 12 d. Jaunimo Cent 
ro kavinėje, Chicago, H.

Komitetas laukia dar daugiau 
mokinių ir dar daugiau paramos 
reikalingiems mokiniams aukų. 
Bendromis jėgomis išlaikykim 
tą mūsų švietimo žiburį dar il
gus metus!

Vasario 16 gimnazijai remti 
Komitetas

NAMŲ APŠILDYMAS
.. Tafaaa senu* ir sudedu naujus pe 
Sus. Pigiai fivalau taipgi alyviniu* 
tr perdirba dėl duji}. įdeda vandens 
dldytUTua Kreipti* —

A. BANYS — tol. 447-8806

CLASSIFIED GUIDE
R E A L E STATĖ VYRAI IR MOTERtS tiELP WANIED - VYRą?'

SAVININKE DĖL LIGOS parduoda 
9 kamb. 114 aukšto mūrinį namą 
Marguette Parke: 7013 S. Talman.

BUD'S REAL ESTATE
PIRKSIT — PRRDDOSIT 

NŪOMOSIT 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai Jums patarnaus

McDonald's Needs Part time 
and Fūll time help 
Monday thru Friday 
Excellent conditiohš.
CALL — 272-2566 

(located Dundee & Saunders Rd.)

IMMEDIATE TEMPORARY

BALYS BUDRAITIS
4369 Archer A v. — 254-5551

I35th & Archer A v. — 257-5861

PARDAVIMUI

DĖMESIO!
Dėl išvažiavimo skubiai parduo
dami gerame stovyje: moteriški 
vidutinio dydžio' karakulio kai
liniai (pilkos spalvos su minko 
apikakle ir kepure) , Kenmore- 
Sears automatinė skalbimo ma
šina ir dujinė virimo plyta.. — 
Skamb. visą dieną tėl. 652-2927

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. dirbančiai porai 4 kamb. 
(2 mieg.) butas 2 aukšte. Pasižiū
rėti iki 5 vai. 6824 S. Roekwell.

šviesus 6 kamb. butas 1 aukšte; 
gazinis vandens šildymas; suau
gusiems be gyvulių. Cicero apyl. 
$145 mėnesiui, atskiri skaitikliai 
elektrai ir šildymui. Skambinti va
karais ir sekmad. * 652-9754.

oooooooooooooooooooooooooo

VALOME
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
oooooooopooooooooooooooooo 
OQftC>Cp>d<>ęjC>O0OOOOpOO<>QO9QPO

TELEVIZIJOS 
MIGLINAS TV 

Spalvotos ir Paprastos Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 

Pardavimas ir Taisymas 
MIGLINAS TV 

2346 W. 69th StM tel. 776-1486 
»oooooooooooooooooooooooooc

M. A. ŠIMKUS
NOTARY PUBĮIG 

INCOME TAX SERVICE 
4250 S. Maplevvood, teL 254-7450

Taip pat daromi VERTIMAI, . 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI ir 
kitokį blankai

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir ki
tos daiktas. Ir iš toli miesto leidi
mai ir palna apdrauda.

TELEF. — WA 5-8063

Ivairtę prekhj pastrinldinaa oe* 
*n*anjdai Iš Bandelio.

COSMOS PARCELS EXPRES&V

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
tsss S. Halsted St. Okicago UL 6OOO8 
nei W. 6Mb BL. Cnlca«O, UL 60621

Telef. 925-2737 — 254-3320
V. Valentinas

POSITIONS
ii FACTORY

MALĖ & F&IALJE

Elecfronic Assembly
Plasiic Assemblers

KELLY SERVICES

An

Oakbrook, lllinois 
PHONE —654-4060

No Fee
Eąual Opp’ty Employer M/F

REALESTATJE

Grožėkitės nuostabiu Michigan eže
ro reginiu iš Šio puošnaus 2 aukštu 
kedro (“cedar“) ir mūro namo 
Bevęrly Shores. Chįcąga lengvai pa
siekiama. 4100 kv. pėdos gyvenamos 
vietos, padalintas prieškambaris, ka
tedrinės lūbos gyvenamajam-valgo- 
majam kamb., 2 mūr. židiniai, virtu- 
vė/šeimos kamb. šų barų, 5 miega
mi, 3 vonios, centrinis pro t vėsini
mas, visuose kamb. kilimai. 450 kv- 
pėdų raudonmedžio denis ežero pu
sėn, “party” kamb. sų “pdtio”, 2 
maš. garažas, daug rūbinių. Vien žo- 
džiais negalima visos vertės apsa
kyti.

Skambinti (219) 874-5604

FOR SALE BY OVVNER
6-rm brick bungalow including large 
family room, air - conditioning, 2 čar 
garage. Near 72nd and Sacramento 
Avėnųe. Tėl. — GR 6-1112

Mūrinis —.5 kamb. ir . 2 kamb. 
pastogėje, Cęntr. gazu šildymas, 
garažas. 56 ir Rockwell. $22,000.

2 po 5 kamb. mūr. Čentr. gazo 
šildymas. 2 maš. garažas. 61st ir 
Talman. $29,900.

3 butai ir tuščia krautuvė. $360 
mėn. pajamų. Brighton Pk. $28,000

ŠIMAITIS REALTY
Insuranee — Income Tax 

2951 W. 63rd Street *— 436 78781

VAINA Real Estete
Norintieji pirkti, parduoti ar 

mainyti namus, tarpininkaujame 
Miami Beach, FL ir Chicago, IL.
711 85th fctų M3ami Beach, 

teL (305) 864-3586

SOPHIE BAUBUS
RADIJO SEIMOS VALANDOS 

Visos progrmos tt WOPA, 
lietuvio kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vai. popiet — S eš tądien] ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryta

TWeft HEmloek 4-2413
- 1490 A. M.

7141 Sa MAPLEWOOD AVB.
CHICAGO, CLL 00629

EaJpb W* Emenon I i

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS—4065 Archer Avė., 
Chicago, m. 00682, telef. 927-5980

A. VILIMAS 
MOVI N G
Apdraustas perkraustymas 

’ Įvairiu atstumu 
KįS WE8T 34tb PLAUK 
TeL —. FRontier 0-1882

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiunii

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
aes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis.. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

ooo<xxxxxxx>oooo<xxxxxxxx>oc
NAMy REMONTAS 
prieinama kainą

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves irnaujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau.
Zigmas, tel. 778-0882 po 6 v* vak. 
»oooooooooooooo<xxxxxxxxx>oc

10% t- 20% — 30% pigiau mokSstte 
dž apdrauda nuo ugidea ir automo- 
Mllo pan

FRANK ZAPOLIS
S208U Weat Otttb Steni 

Chicago, niluoia

BUTŲ NUOMAVIMAS.
Namų pirkimas — Pardavimas — 

Valdymas
Draudimai — Income Tax 

Notariatas — Vertimai

BELL REALTY
J. B A O E V I O I E S

6455 So. Kedzie Avė. — 77842233

VERTINGU NAMU 
GALERIJA

>

PLATOJBTnD "DRAUGĄ”.

Renkite itoi Uznlertus, kn>
rie skelbiasi dienr. "Drauge”.

Vienintele stilinga 8 kambariu 
metų rausvo mūro .rezidencija ir 
auto garažas. Puikus vidaus 
Marguette Parke $29,750:00,

a. butų moderniai įrengtas 
už Kedzie. šalimai pko. Virš 
pajamų; Kainuoja $30,000.00

4 butų mūras prie Maria __ o_
Naujas gazu šildymas, nauja elektra. 
3 auto mūro garažas. $44,900.00

Ant Hickory kalno prie ąžuolų 11 
metų .7 kambarių. rezidenciją Ir 2 
auto garažas. Saytninkaa ligonis par
duoda ui $59,700.00.

Mūrinis - medinis pajamų namu* 
2 butai. Pirkėjui tikras radinys. Mkr- 
quette Parke; $29.900.00. •

17 metų didelis 3 aukštų mūras 
Ir 2 .auto mūro garažas. ••Radlant’* 
šildymas. Marąuette Parka. 
$88/009.00. «

Platus Jotas arti Sv. Kryžiaus 
goninBe. Pigus.

VALDIS REAl ESTATE
2625 71 Street
2Š7-7200 arba 7S7-83M

planas

11-

AUTO MECHANICS
Experienced on Fiat, Lancia, jįįf 
ar, MG, and Triumph. . W 
50-50 and full inšurance and 
fringe benęfits. Frefe unifer

IMPERINI MOTOM ti
721 Green Bay Roi^BB 

VVilmette, UJinois
PHONE — 2.56-0600

DIE ŠETTEE — ENPERT

adiiiK

On Kiek & Autbmatlc.. Stot) 1 
fioir elosure. Machine. ajid tooįL 
tenance,' mušt havė refs. Pt'efėrl 
per. in the closure ’or can Indiu*

Interview by appt only.
TeL — HE 4-0550 I

CAN BODY MAKER MECKaM f !
AND

GAN SEAMER MEOHANK^ paii

TOOL AND DIE MAKER 
DiE SETTER

Medium sized can company , h$g 
Esperienced can body maker medį 
nics, and can seamer mechaū&f 
Excellent starting salary, fringe be-, 
nefits and paid vacation lst yett r

Mr. DŪMINIO 581-3310
WAtyTED 

ALL AROUND MAN
Light factory work, some sevįį 
machine experiėncė necessaiy 

Chicago Loop area.
Call: Mr. Waterfall

943-2855
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HELP YFANTKD —

EKPERIENCED OPERATOĮĮt 
in ladies wearing apparel wantėi r 

Excellent benefits.
BENDER GLICK SPORTSWEAB . 

337 S. Franklin, lOth EI --i 
jTel. 427*0902

2 WAITRESSĖ$
Good vvages and tips, 

from 11:30 A-M. to 7:3ū P1L •

UNIVERSITY SNACK SHOP
172 No. Wabash — Tėl. 784-013,

GIRL FRIDAYj
Should be experienced and fanfl

cedures, bookkeeping, payra 
taxes, union reports, otbtf 
forms.

Gali MR. RAY 733-5025 į

MICROFILM CRMERA
OPERfiTOR

to work in smailer Loop fina.

Call MR. SIM0N:
2 2 6 - 1 1 9 0

COMPANIONS, HO5IEM.4KER8 centai
baoniųUPJONN

Seeks mature, reliable pėople aš 1$ gausius 
in companions in North Shore S» jlj mott 
burbs. Eam- up to $30 per day, ’ tisu 
Cluding Liability Ins. Coverage, ^*' 

dai Secūrity
No Fee.

Flerible Assigninents
TEL — 491-0308

&>, kūdi 
I bet Ė 
I Rytoją
■ prir 
^•R< 
j Otechui

■ fe
Atgali

. ‘’fefię kė
- s*.» į

—p»aiv

"Marijos gaibininicfl
Lietuvoje*'

Knyga yra tik teologinė, ji dN B J 0 
mių vietovių aprašymo ir <W F p 
gausios istorinės medžiagos tinka P? Ją 
siskaityti kiekvienam lietuviui, bp » 
dominčiam Lietuvos istorija ar * ^^5? 
tovėmls. Knyga didelio formaią* 
psL - kaina $3.00. Galima ją ne
“Drauge**. r
MiiniiiiiiimmiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiinuN ^e,

■ Linksmai nusiteiksite 
šį humoristinį eilių rinktaį

Alijošiaus lapai
Knygos autorius dr. S. AlMi Rojo 

88 psL knygoje pateikia 60 •
mueilė^čiu.

Eiliuotą linksmą įvadą į
etas Ant. Gustaitis. Koygo® J .. 
2.25 doL, Lietuviškos knygoe y
nariams trečdaliu pigiau. . >

Užsakymus siųsti/Trs^,*/J j !

BB8U, _
prideda 5% mokaBčių.

Į S I j T 111 E P Ą B U j 

iiiiiiiiiiimiiiiiiiinniiiiniMnnmiiM0| 
DAUGYBĖ LIETUVOS. MTES#|_ .
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnon*MlC j s And 
kny8°le: ^jZjąiy
M

kymua slųsU
minais valsujos V_<75

k 5% mokesčių. 1
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P. hidreika savo atraįpsny 
; “Helsinkio
I nėrSs” (‘•Draugas”, 197B’Vili., 
I 23) -ėkeJibid. toki? citatą: '^Stiva-' 
' ž avime ŪalyvaujaMtūęg .•vals^-- 
ibės pr'pažįsta dabartines ėiettas' 
ir pas žada jų ncpąžęišti dabar- 
ir ateityje. Sienos tegali įbuti pa- 

' keistos remiantis tarptautine 
’ tefiSe ir ta’kingu susitarimu’Ci
tatos šal inir, renuredytas. Tš

I kon.trksto p?.ršr»s< išvada, kad 
I tai citata Aš Europos saugumo 
; ir bendradrabiavimo,kenierenci- 
j jos Helsinky pasirašyto galuti
nio akto. Tačiau tame akte to- 

I kio nuostato nėra. Galutinio sk
ito principinių gairių dek?araci- 
!jos 1 str. apie suvėnoįumo ly
gybę yra nuostatos, kad “They 
(t. y- galutinio akto signatarai) 
consider that their frontiers čan 
be changed, accordanee with in- 
ternational law, by jpeacėfūl

means anfl agreemettt”, o DRAUGAS, pirmadienis, 1976 m. rugpiūčio m. 80 d. 
.pat -tiekiat^ęjjos 3 str. apie J . ■ ----------r—

pienų’nepnSto’tlž'ttihumą yra ntlo- 
'Strttąfi, kąd. “The parite'pati n# 
Stateė 38 toviolpble all
one andfhers frontiers as well 
as the Jrohilhi’s df 'all Statės iii 
Burope and therefbre fhey Will 
reJrrtlh now >atfd 'in the futurė 
from assaulting these frontiers. 
f AocOrdingly, thėj* will also re- 
frain from any demand for, or 
ačt of, sė5zure atid ūsurpatioh 
of part or all cJ the tėrritory 
of any parficipafing Statė”.

Nė katrame tų nuostatų ne
minimos dabartinės s'enos. Hel
sinkio galutini ?ktą ga'ima in
terpretuoti, kaip kam patuką, 
bet jį cituok -vis dėlto reiktų 
taip, kaip jis suraitytas

Vytautas Vaitielmnas

I

Visd pasaulio paviršius, 
įskaitant ir vandenynus^ 'suda
ro 510 miijonų kvadratinių kilo
metrų.

S

Pranešame, kad rugpiūčio 27 d., 6 vai. vakare iiiire mūsų my
lima mamytė ir močiutė

ADELĖ MACKEVIČIENE, 
sulaukusi 89 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Pašušvio dvare, Kė
dainių apskrityje.

Liko nuliūdime dukterys. Lidija PetraviČienė. Aldona ŽotoVfe- 
nė, • sūnus Romas Mackevičius if anūkėj Irena, Rima ir Laima. ■

Kūnas pašarvotas Petkaus Msrąuette koplyčioje, 2533 West 
71 st Street. Laidotuvės įvyks antradienį, rugpiūčio 31 d. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus nulydėta į švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos Mišios. Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazilniero lietuvių kapines. x’

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: dukterys, Sūnus ir anūkės. -
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, Tel. 476-2345.-
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I Mano viešbučio “La Gasona” 
Limoje bernai, vi& kaip vienas, 

I ^ciffl'ir riiĖjlaglai. Ir tai paties 
J jivininko sūnūs ir brolvaikiai.
■ Visas piistužinis jų. Už menkiau

si informaciją ar patarnavimą 
tiuiino ir iškaulino iš manęs do 
fenus žemiausiu kursu — 50 soles, 
stot 60 ar bent 55 už dol.

Rezultate tik trečią ir paskuti- 
dj dieną Limoje tesusigaudžiau 
tesaugoti nuo panašių “pagel
ių”, o ir. pamatyti pirmines 

j jiomybes ( akmeninį tiltą per Ri
ale upę, šv. Rosos Limietės 
š^fitovę, Pižzaro antkapį kated- 

j nje, San Martin aikštę su artistų 
į .monologais šimtam žiūrovų ir 

k).
Peru visi didesni miestai (Li- 

( ma, Cuzco, Piino) turi savus 
1 “Plizą de Armas”, nuo kurių tu- 
4 ristai pradeda savo Kalvarijas”. 

Skulptorius — architektas būtų 
į geriau, padaręs, jei milžiniškos 
i stitultis, ant arldv.’kardinolo pa- 
i kiaus stogo, užuot pirštą atki

lęs, būtį viršun pakėlęs laimi- 
i IBo ženklą. Dabar atrodo nei 
j taip, riei-taip. Vis dėlto uždraus- 
I siu indėnam ir.neindėnam šla- 
I pintis ant katedros ir kitų bažny

čią slėnų. Jos amžinai drėgnos 
| iratšhlmiahčiai Kvapnios”.
* Vėliau lankytas La Paz, Boli- 
i Hjbj, pačiame centre, turi Požė
la ifipį^togumą”, kuriame už 50 
I taitavų (2,5 centų) tūkstančiai 
I žmonių kasdien atlieka būti- 
I iriausius reikdlus. Indėnai, ypač 
*j ji moterys, keliauja miestan su 

f tisu savo turtu ant kupros. Vai
p. kūdikius žindo ir visa kita d'a- 

$ hbetktiridme kampe. Tvarkos 
į Darytojai Inka imperijos palikuo- 

flij paprastai '‘nemato”, ką jie 
fc Respektuoja seniausios jų 
Ouechiia (Ainyrai mažiau gau
siu) kilties dilius.

Pagaliau pradėjau Savo piligri- 
®mę kelionę indėnų “karalystė
je j Andų kalnuose. Buvau dide
lę naivus, tą baisiai sunkią ke- 

Į ^planuodamas 12— 15 tūks- 
^Čių pėdų aukštumoje, dargi 
mingame (gruodžio — kovo) 
laike. O ir maršruto ilgis nuo 
Madiu Pichu iki La Paz — kelię- 
Į&a šimtų' mylių. Vyresnio am
atus Įmonės žemės keliais )ori- 

susisiekimo čia visai nėra) pap
eštai nekeliauja. Perdaug apk
aunama širdis tokiose aukštu
ose, nuolat ir nuolat trūksta

Apakintas kiekvieno turisto 
' pamatyti Inkų imperijos 
- ir jų “šventą” Titicaca. eže-
* apie sunkumus nė negalvojau. 

? h buvo apsčiai Šliauži, o ne
Kojos vos kaulus paneša di- 

į dėlėse ir' šlapiose, šaltose Andų
■ Niurnose.
; Po Valandos skridimo ir ant 
; U tiek vėlavimo (P. Amerikoj 
■' formalu”), šoferis už 60 centų 
; į Šauta Čatalina vieŠbu- 
7 Ji už-2,75 doL nakčiai; Čia pat 

^iuada Airnaa” su garsiąja Gu-

zco katedra ant akmeninių pa
matų iš Inka laikų. Beveik visų 
keliolikos bažnyčių ir bu-v. kolo- 
nialinių palocių pamatai ir net 
Sienos iš tų laikų. Indėnai statė 
viską -iš -blokų ir- tašytų akme
nų, kad amžiai nesugriautų. Ant 
jų vėliau statė ispanų užkariau
tojai Su Pizarro priešaky.

Cuzco tai vakarinės hemisfe
ros Florencija. 150,000 gyv. mies
tas — ištisas muziejus, kalban
tis nuostabia indėnų ir kartu is
paniškojo renesanso kultūros kal
ba.1 Apstulbsti, vien tik aukso 
plokštėmis apkrautą katedros 
centrinį altorių pamatęs. Kelio
lika tų altorių ir visi blizga to
nomis sidabro-.ir neįtikėtinai me
niškais Lietmedžio išdrožinėji- 
mais. Visų bažnyčių sakyklos — 

Į medžio skulptūros šedevrai. O 
San BLAS (tur būt, Šv. Blažie- 
jaus) sakykla net pasaulio garse 
riybe pasidariusi.

Cuzčo ir jo sritis yra iŠ viso uni
kumas pasauly. Gamtovaizdis,.ko- 
lonialinių laikų meno turtai, 
sukrauti bažnyčiose, spalvingas 
indėnų folkloras, jų - dirbiniai, 
muzika ir iš amžių tie patys pap
ročiai bei gyvenimo stilius daro 
šią vietą neginčijamai įdomiausią 
visoj P. Amerikoj. Tai praeities 
ir dabarties archeologija; mirusi 
griuvėsiuose, bet gyva dvasioje. C 
zco reiškia širdį ar centrą. Toks 
jis jau buvo Inka imperijai, 300 
metų prieš Kolumbą. Jos įkūrė
jas Manco Capac, ipagal legendą, 
išplaukęs iš šventojo Titicaca .eže
ro gelmių. Quechua rasei jis yra 
pusdievis, kurio įkvėpimu kilties 
architektai ir tapytojai esą ir su
kūrę tokius nuostabius dalykus.

Ispanai užkariautojai panaudo
jo indėnų talentus ir juos išpru
sino. 16 —*17 a. klestėjo “Cuzco 
skulptūros ir tapybos mokykla”. 
Iš jų Diego Tito ypač -pagarsėjęs. 
Jo rankų darbas esančios dvi auk
so monstrancijos ir, gal būt, dide
liai meniškas sidabro vežimukas, 
naudojamas tik Dievo Kūno pro
cesijose. Mėrčed vienuolyno baž
nyčios monstrancija sveriafiti net 
48 švarus. Ji iš gryno afikso ir 
brangakmenių, kartu kultui ir 
menui paskirta.

Vadinama "Callejon Loreto” 
yra iš Inka -laikų išlikusi ištisa 
gatvė su šlifuoto akmens sienom.

Aplinkui Cūzco artimuose ir to- 
le^hiuose kalnuose riogso visas 
pustuzinis archeologų sutvarky
tų Inkų griuvėsių. Gan tolokai 
nuo miesto abiejose Vilcanota — 
Urūbamba upės pusėse tiesiasi 
šventasis, indėnų slėnis su istori
ne ir mitologine Pisac vietove, vi 
dury pustuzinio indėnų kaimų 
grandinės.

To šventojo slėnio ir jo centro 
Pisac įdomybė visu spalvingumu 
atsiskleidžia tik- sekmadieniais. 
Nė nelabai tolerantiški ispanų 
dvasininkai negebėjo palaužti in
dėnų rėligihib dualizmo. Jie iš
liko .savų dievų .(saiilėij mėj

nulio, kalnų, upių, Titicaca eže
ro) garbintojais ir kartų patys 
uoliausi pamaldų kat. bažnyčio
se lankytojai.

Visi, kas tik gyvas, suplaukia 
sekmadieniais į Pisac bažnyčią 
pamaldoms ir po jų į triukšmin
gą, su dainom ir šokiais, kermo
šių miestelio aikštėje. Į pamal
das bei mugę ateina ir unifor
muoti visų kaimų “burmistrai”, 
skirtingais medaliais apsikabinė
ję-

Jie visur ir visada stovi, paradu, 
iškilmingi ir visų prieky. Žino
ma, būtų buvę dideliai įdomu tą 
Pisac spektaklį pamatyti. Bet ar
gi tai gali išmainyti į pasaulio 
garsenybę Machu Pinchu. Rytoj, 
kaip tik sekmadienį užplanuota 
siauru geležinkeliu vykti į tą gSr- 
sų kalną su dar garsesniais griu
vėsiais.

Visa diena, man šįkart-ir nak
tis, užtrunka, kol 112,5 krh. nu 
puįcšnoji ir atgal į Cuzco perpukš- 
noji. Nelaimė lėmė, kad liūtys 
‘‘suminkštino” stambų kalno 
gabalą, ir jis nuslinko viso kilo
metro plote, užguldamas ir gele
žinkeliuką, vienintelį kelią atgal 
į savąją civilizaciją.

Tai atsitiko kaip tik tuo metu, 
kai aš su kitais 2 —- 3 šimtais 
“avantiūristų” ten buvau. Jaus
mas ne koks, kai esi atkirstas nuo 
pasaulio, kosti .sušlapęs ir sušalęs 
nekūrentame ir neapšviestame 
vagonėly per naktį. Bet tą ne
linksmą istoriją papasakosiu kitą 
kartą.

Šį kartą teskubinu prisipažinti, 
kad to Machu Pichu, kol mirsiu, 
neužmiršiu. Neužmiršiu ne tik 
dėl tos šlapios ir šaltos -nesėkmės, 
bet ypačiai, ką mačiau. Gal ir ne
perdėsiu — tai nuostabiausias da
lykas ką iš viso gyvenime mačiau. 
Neužmiršiu ir pašėlusiai greitos, 
triukšmingos Urūbamba upės, ku
rios pakraščiu mūsų traukinu
kas Stenėdamas šliaužė.

Jei neklystu, Sudertfianas savo 
apsakyme “Kelionė į Tilžę” 
aprašo kelionę arkliais palei ne
didelį upelį prie LabgtivoS. Tą 
upelį apylinkės žmonės vadinę 
‘Greituška”, nes jis bėgęs graičiau, 
kaip visos kitos upės pasauly. 
Tai aiški ir didelė geografinė ne
tiesa. Kiek greitas tas Labguvos 
upelis bebuvo, bet jis jokiu būdu 
negalėjo būti greitesnis už Uru- 
bamba arba ispaniškai vadinamą 
Vilcariotą-.

— Maldoje geriau turėti širdį 
be žodžių, negu žodžius be šir
dies. Bunyan

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo Progra 
ma Naujojoj Anglijoj iš stotie* 
WL¥N 1360 banga veikia sekma 
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. p< 
pietų — perduodama vėliausių pa 
saulinių žinių santrauka ir komen 
tarai, muzika, dainos Ir Magdutė* 
pasaka. Šią programą veda Stepo
nas J. Mlnkus. Biznio reikalais 
kreiptis | Baltię Florlsts — gėlię 
bei dovanų krautuvę, 502 E. Broad 
<vay, So. Boston. Maas. Telefoną*- 
AN 8-6489. Ten pat gaunamas u 
dienraštis Draugas

Mylimai mamytei, uo&fei ir močiutei

JULIJAI RAGEVIČIENEI 
mirtis, 

filisteriams DANUTEI ir EUGENIĮŪI JANKAMS 
bei jų šeimos tikrajai narei VIKTEI, sesems 
KRISTEI ir RIMUTEI bei broliui PiAtJLIUI, taip 
pat kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Filisteriiį SkėiitiĮ Sąjungos 
Detroito Skyrius

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KQPLtČIOŠ

Laidotuvių Direktoriai 

6345 SO. WESTERN AVENUE .

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS

ŠIOS PLOKŠTELES DAUfiEUUI DAR NEŽINOMOS
Rainavo A. Dvartonab. MMų HnHnyš XXV

įdainavo Birutė Tamoftiūnfenė. SoMų rinkinys "Svajonių sūkurys”
Kur lankos žaliuoja — tango 
Amour-Beguine 
Laukiu, sugrįžk — valsas 
Nuostabūs berniukas — Cho Cho
Klajojančios rožės — lėtas fokstrotasl 1. Sudie — anglų valsas

6. Ilgesys — tango 12. Gal būt, gal būt ~ bolero

(dainavo A. Sabenlainkaa. Soldų ttalūnyD XXVI
7. Jaunystės meilė — tango
8. Ta naktis — anglų valsas

9. Nakties serenada tango
10. Aldona —* tango
11. Kodėl neatėjai — fokstrotas
12. Ei tu, mergyte — fokstrotas

**O Ramunėle, pasakyk”, šokių muzika
7. Senam sode — tango
8. Niekad sekmadienį — cha cha

11. Pavydas —- tahgo
9 Jauna kai buvau — beguine 

10. Šią nakt — cha cha
12. Kaip ir ai - rock

Mano gimtinė 
(dainavo A. Rutkauskas 
Užginta daina 
(dainavo A Kutkauskas 
Prapuoliau, motule 
(dainavo K. Petrauskas 
Du broliukai kunigai 
Įdainavo K. Petrauskas

5. >Sudiev, kary
(dainavo K. Orantas

6. Ispaniška meilė
Įdainavo K Orantas

1.
2.
3.
4.
5

7. žibuoklės — vaisąs 
& Balti žiedai — manbo
9. Svajonė — tango

10. samba — samba

Septintame rojuje — anglų valsas 
Mūsų susitikimas — tango 
Sutemų daina — tango

4. Liūdna — tango
5. Marytė mėlynakė — fokstrotas
6. Tik tau, Rio Rita — fokstrotas

(dainavo Birutė Tamočiūnlenė.
L Granada — (sp. fantazija
2. Pavasaris už lango — tango
3. Su tavim kartu — cha cha
4. O Ramunėle, pasakyk — valsai
5. Tavo akys — rumba
6. žavingos naktys — fokstrotas

Faustas
Įdainavo V. Grigaitienė
Cavalleria Rusticana
Įdainavo V. Grigaitienė 
Kai mes augom du broliukai 
Liaudies daina 
Vai nekukuok 
Liaudies daina 
Įdainavo S. Graužinis 
Gražinos arija 
Gražinos arijos tąsa
(dainavo B. Saulevičiūtė 

UetuvTOcų dMnų (r iipeir^ vtaHfltra VII
Užsakymų Į užsienį (išskyrus Kanadą) nesiunčiame dėl sudūžimo pavojaus.

Visos šios plokštelės kainuoja tik po S6.00. Gaunamos:

DRAUGAS
- 4545 W, 63rd St„ Ghloago, ffl. 60629

1.
2.
3.

i.

2.

3.

4.

5.
&

i.

2.

3.

4.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

2533 West 7įsi SI. Tel. GRovenhilI 6-2345*6
1416 Sc. 50th Ava., Cicero T0wnhall 3-2108-9

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STAIGU

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS .

4330 • 34 South Califomia Avėnue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lletuviy Laldotuvly Direktorly Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PRILUPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS

SSOT SO. UTUANIOA AV& TeL YArds 7*8101

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir SŪNŪS
2814 W. 28rd PLACE TeL Virgiui* 7-6632
2424 W. 69th STREET TeL REpubBc i-1213
L1020 Soutbwešt Hlghway, Palos (HD&. AL TeL 974-4419

PETRAS MELIONAS

4848 So. OALIFOBN1A AVĖ. TeL LAfayette MM

POVILAS I. RIDIKAS

<254 SO BALSTED STREET TeL TArds 7-1911

j
| J 8219 SO. UTUAN10A AVĖ.

I

JURGIS F. RUDMIN

TeL TArda 7-113M9

VASAITIS - BUTKUS

1446 SO. SOth Ave^ CICERO, OLk M (JLytnpie



DRAUGAS, plrmtfflenfo, 1976 flt rugpftlflo hi. d. |

X Antonija ir Bronius Kliorės, 
ilgą laiką gyvenę Cicero, III., ži- 1 
nomi visuomenės ir ypač skau
tų, -čių organizacijos veikėjai, 
išsikelia nuolat gyventi į Flori
dą. Chicagos skautininkai ir 
skautininkės ruošia jiems spe
cialią užleistuvių sueigą, kuri ‘ 
įvyks rugsėjo 1 d., trečiadienį, ' 
7:30 vai. vak. Jaunimo centrą ■ 
kavinėje. Visi kviečiami.

X Į Cicero Lituanistines mo
kyklas mokiniai bus registruoja
mi šį pirmadienį, rugpiūčio 30 1 
d., ir antradienį, rugp. 31 d., 1-3 
v. p. p. ir antradienio vakare 
6:30-7:30 v. Tėvai prašomi bū
tinai vaikus užregistruoti.

X Justinas Lukošius iš Vak. 
Vokietijos lankėsi Chicagoje. 
Kaip Vokietijos LB krašto val
dybos narys, aplankė PLB pir
mininką B. Nainį ir tarėsi su 
juo ketvirtojo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongreso, ryšių palai
kymo, ir Vasario 16 gimnazijos 
reikalais, šeštadienį jis jau iš
vyko atgal į Vokietiją.

X Jolanta Raslavičiūtė, Ame
rikos Balso atstovė, atvyks į 
Tautinių šokių šventę įrašyti 
šventės iškilmių. Paskui iškil- 

» mes galės perduoti per radiją ir 
, okupuotos Lietuvos žmonėms.

X “Draugo” kalėdiniai atvi
rukai su lietuviškais’ sveikini
mo įrašais jau išspausdinti. Po 
kiek laiko atvirukai bus išsiunti
nėti skaitytojams, pokeliuose 
(12 atvirukų),, kainuos 1.50 dol. |

X Inž. Bronius Nainys, PLB^ 
pirmininkas, ir Mindaugas Pieš-! 
kys, PLJS ryšių centro vado
vas, pereitą savaitgalį lankėsi! 
Kent universitete vykstančiuose 
lituanistikos studijose. Jie pasa- 

. ko jo, kad dviejų savaičių prog
ramoje dalyvavo 11 kursantų.1 
Jiems lituanistinius dalykus dės-; 
te sesi profesoriai ir lektoriai. .. .cuette Parke,

X Angelė Sinickaitė, veikli 
liet, evangelikų liuteronų “Tė
viškės” parapijos veikėja ir cho-' 
ro dalyvė, pakviesta Illinois! 
universiteto ‘medicinos centro) 
laikraščio redaktore.

X Veronika Jaškauskas, Day- • 
ton, Ohio, atnaujindama prenu-i 
meratą, pridėjo 9 dolerių atiką! 
dienraščiui stiprinti. Labai ačiū.

X Stasys ir Ona Piežai, 
North Judson, Ind., parėmė sa
vo dienraštį pinigine auka. Dė
kojame.

X Aukų “Draugui” atsiuntė: 
4 doL J- Vincas Kamaitis; po 1 
dol. — Alb. Melnikas, J. Schei- 
kas. Džkojame.

X
Pa., atnaujindama prenumeratą 
atsiuntė 7 dolerių auką. Nuošir
džiai dėkojame.

X Aleksas Šatas,- Cicero, UI., 
parėmė mūsų spaudos darbus 
10 dolerių auka. Labai ačiū.

X Aukų atsiuntė: 4 dolerius
— Vladas Paulius; po 2 doleriu
— M. Nenius, Kostas Šlapikas, 
Antanas Steigvilas. Dėkojame.

Dalia Jakas, Norristovvn,

CHICAGOS 
ŽINIOS

SUDEGĖ 8 VAIKAI

Degant namui 1218 S. Wol- 
cott, Chicagoje, žuvo trys vai
kai 2-7 m. amžiaus. Areštuotas 
Fred Hodges, kuris prisipažino 
padegęs namą, keršydamas gat
vės moteriai, kuri pavogusi jo 
piniginę.

MIRĖ IR TREČIAS

D. Homlon, 17 m., jaunuolis, 
kuris buvo rastas be sąmonės, 
kai gėrė alų ir ėmė pavogtus 
gyvuliams naudojamus narkoti
kus, mirė kaip ir kiti du jo drau
gai, mirę anksčiau dėl tos pat 
priežasties. Du buvo iš St. Char- 
les, vienas iš Geneva, III.

MARŠ UOTO JŲ BYLA

Negrų King sąjūdžio skundą, 
■’ .kad jiems neteisėtai buvo ne- 
’ Į duotas leidimas maršuoti Mar- 

, teismas atmetė.
X Cicero lituanistinės mokyk- Dabar jie sakosi prašys* leidimo 

los mokslo metus pradeda rug-1 demonstruoti tris rugsėjo šešta- 
sėjo 11 d. 9 v. r. pamąjdomis dienius, 
bažnyčioje. ŠOKO Iš TRAUKINTO

X švč. M. M. Gimimo parapi
ja mini 50 m. jubiliejų. Parapi
jos biuletenyje prašoma atnešti 
į kleboniją nuotraukas iš praei
tų mūsų parapijos įvykių. Jos 
bus įdėtos į parapijos 50 metų 
jubiliejaus knygą. Prašoma pa
veikslų iŠ pirmos Komunijos, 
klasių baigiančių mokyklą, drau 
gijų valdybų ir parengimų. Vi
sos nuotraukos bus gražintos.

X Vysk. V. Brizgys atnašaus 
’šv. Mišias ir vysk. A. Deksnys 
pasakys pamokslą Penktos Tau
tinių Šokių Šventės iškilmingo
se pamaldose rugsėjo 5 d. 10 
vai. ryte šv. Kryžiaus bažnyčio
je, 4557 So. Wood St., Chicago, 
UI. Pamaldų metu giedos Dai
navos ansamblis, su soliste D. 
Stankaityte ir varg. Mondeikai- 
te, diriguojant muz. Aloyzui 
Jurgučiui. - (pr.)

X Valdas 'Adamkus kalbės 
apie gamtos apsaugą JAV ir So
vietų Sąjungoje Santaros-Švie
sos federacijos suvažiavime Ta- 
bor Farmoje, Sodus, Mich^ š. 
m. rugsėjo 10 d. (pr.)

X Taisau laikrodžius ir gin
taro išdirbinius. Darau naujus 
gintarinius žiedus ir parduodu 
gintaro - išdirbinius. Antanas 
.Šerkšnys, 6637 S. Rockwell St. 
Tel. 778-0920. (sk.)

X čikagiškiai ir iš kitur at
vykę, V-tos Tautinių Šokių šven
tės proga, kviečiami apsilankyti 
ir apsidairyti Norma n Ir Sofia 
Bursteinų prekyboje (185 N. 
Wabash, 2 aukštas/ tel. 2p3- 
5826), kur randamas, dabar pa
pigintom kainom, didelis pasi
rinkimas paskutinės mados kai
lių moterims, vyrams ir jauni
mui, (sk.)

šešiolikos metų berniukas 
Pierucci buvo užmuštas, kai 
ko iš važiuojančio traukinio 
Blue Island priemiesty. Trys ki
ti keliolikamečiai, irgi šokę iš 
traukinio, buvo sužeisti. Jie bu
vo įlipę į traukinį pasivažinėti.

ŽIAURUS SŪNUS

D. 
šo-

Nek. Prasidėjimo Marijos vienuolijos trijų jubiliačių va išėse ir vienuoliško gyvenimo minėjime Putname. Iš 
kairės prie garbės stalo: rėmėjų centro vald. pirm. A. Vaitkus, sės. M. Aloyza, jubiliatė sės. Margarita, kun. 
S. Yla, M. Reinienė ir prel. P. Juras. Nuotr. Edman

CHK’AGOJ IR APYLINKĖSE
ATIDARYTA DAILININKŲ 

KASIULIŲ PARODA

Naujas parodų sezonas Čiur
lionio galerijoje, Chicagoje, pra
dėtas kūriniais dailininko, atvy
kusio iš Paryžiaus, Vytauto Ka
siulio ir jo žmonos. Parodą glo
boja L.S.T. Korp! Neo-Lituania 
Chicagos skyrius. Nežiūrint re
kordinės kaitros, daug meno 
mylėtojų susirinko į parodos 
atidarymą penktadienio vakare.

Parodą atidarydama dr. 2. 
Modestienė dėkojo. dailininkui, 
kad jis, atvykęs su savo kūri
niais, teikia žiūrovų sieloms i 
grožio pakilimą. Reiškė padėką 
už atneštą iš už jūrų dvasinį, 
turtą.

Dail. Kasiulio kūrybą apibū
dino dail. A. Valeška, iškelda
mas, kad jis geras piešėjas, jau 
pasižymėjęs Lietuvos parodose, 
o dabar išaugęs į vieną stipriau
sių. Jis piešėjas, turįs savo sti
lių, savo charakterį, kas mene 
svarbiausia. Dailininkui pačiam 
vienam prasimušti beveik neį
manoma. Visuomenė turi talkin
ti jam išaugti. Pažymėjo, kad 
pajėgi ir jo mokinė — Kasiulie- 
nė, turinti savo kūriniuose hu
moro. Kasiulis daug pasiekė, 
visas aukodamasis menui.

Dail. V. Kasiulis padėkojo pa
rodos rengėjams ir galerijos šei
mininkams.

Parodoje išstatyta 30 Kasiu
lio ir 30 Kasiulienės paveikslų. 
Paroda tęsis iki rūgs, 6 d. Ją 
tikrai verta pamatyti. Po atida
rymo iškilmių dalyviams buvo 
suruoštos vaišės. J. Pr.

Teismui perduotas M. Duba- 
novvski, 29 m., kaltinamas uždu
sinęs savo 65 m., motiną, norė
damas perimti jos santaupas — 
50,000 dol., uždirbtus būnant 
padavėja. Nusikaltėlį išaiškinti 
padėjo jo žmona, kuriai jis buvo 
prisipažinęs.

NEPRIKLAUSOMŲJŲ
PARTIJA

Savo konvencijoje Chicagoje 
nepriklausomųjų partija kandi
datu į prezidentus išrinko buvu
sį Georgijos gubernatorių L. G. 
Maddox. Savo kalboje jis pažy
mėjo: “Mes praradom komunis
tams 700, mil. žmonių. Turime 
tai sustabdyti, kitaip neteksime 
Aliaskos, Californijos ar Loui- 
sianos.

' ŠAULIU CENTRO VALDYBOS POSLDIS

je ėjusi įvairias pareigas. Drau- ir tėvų komiteto pirm. Kazys Raz- 
gišką subuvimą pradėjo mokyklos' ma visų vardu įteikė dovanėlę — 
direktorius kun. dr. Ant Juška! 
malda, taip- pat trumpu žodžiu 
prisimindamas einamuosius rei
kalus, dėkojo vasaros metu dir
busioms su šokėjų grupe mokyto
joms S. Palionienei ir Al. Bau- 
kutei.

' Giedrė Končienė papasakojo 
apie šių metų mokytojų studijų 
savaitę Dainavoje, parodė kitų 

mokyklų išleistus metraščius. Kun. 
A. Juška padėkojo mokytojai A. 
Kliorienei už įdėtą mokykloje ir 
Cicero lietuvių visuomenei darbą. 
Ji buvo gera mokytoja, jos ir 
vyro Kliorės visi pasiges, kaip 
aktyvių Cicero lietuvių visuome
nės narių. Džiaugėsi, kad vietoj 
Kliorienės į mokyklą dirbti ateina ! 
nauja mokytoja Loreta Radvilai
tė. Atminimui mokytojai ‘Kliorie
nei mokyklos dir. kun. A. Juška

1 medžio drožinį.
Atsisveikinimo žodyje mok. A. 

Kliorienė dėkojo visiems už bend
radarbiavimą. Ji per 9 darbo me
tus jautė visų draugiškumą ir pa
ramą. Kalbėjo taip pat ir mok. J. 
Ja-kubka. Be mokytojų ir komite
to narių, dalyvavo ir Šv. Antano 
pradžios mokyklos vedėja seselė 
Salvatore. Kaip žinoma, Cicero 
dar yra viena iš keturių mokyklų? 
kur lituanistinės pamokos eina- j 
mos normalių pamokų metu. Čia J 
lituanistiniam mokslui nuošir
džiai pritaria tiek mokyklos ve
dėja, tiek parapijos klebonas kun. 
J. Stankevičius.

Svečiai, atsisveikindami A. ir B. 
Kliores, turėjo progos pabendrauti, 
pasidalinti mokyklą liečiančiomis 
aktualijomis.

A. Augstys

ATSISVEIKINO MOKYTOJĄ 
A. KLIORIENĘ

Praėjusį penktadienį Cicero 
aukštesniosios ir žemesniosios mo
kyklos mokytojai ir tėvų komi
tetas parapijos mažojoj salėj at
sisveikino į Floridą išsikeliančius 
ilgamečius Cicero gyventojus An
toniją ir Bronių Kliores. A. Klio- 
rienė buvo Cicero lituanistinių 
mokyklų mokytoja, toje mokyklo-

MIESTO CENTRE

Harry Von Zėll įteikia premiją Al-

pa- 
per- 
kur 
tik

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Baltų tautų kalbos ir kul
tūros kursas. Californijos uni
versitete Los Angelėj šį rudenį 
bus skaitomas specialus kursas 
supažindinti klausytojus su Pa
baltijo tautomis, jų gyvenamais 
kraštais, kalba, kultūra. Kursą 
organizuoja *ir jam .vadovauja 
dr. Marija Gimbutienė, šio uni
versiteto archeologijos profeso
rė. -Šių mokslo metų rudens se
mestre tas . kursas įvedamas 
kaip bandomasis, kuris ateity 
galės būt plečiamas. Paskaitos 
bus vakarais kiekvieną ketvirta
dienį nuo 7 iki 9 valandos. Klau
sytojai numatoma bus įvairių 
rūšių: 1) tikrieji šio universite
to studentai, kurie už šio kurso’ 
išklausymą gaus po 2 mokslo l donai Variakojienei 1976 m., birželio 
kreditus; 2) laisvieji klausyto- mėnesį įvykusiam meno festivaly., 
jai, šio Universiteto studentai,) 
kurie galės šį kursą klausyti dėl 
praplėtimo ir papildymo moks
linių žinių; 3) šių paskaitų ga
lės klausytis ir šiaip asmenys 
pašaliečiai, norintieji plačiau su
sipažinti su Pabaltijo tautomis, 
jų gyvenamais kraštais ir jų 
kultūra. Paskaitos bus pradėta 
skaityti š. m. spalio 7 d. pagal 
tokį tvarkraštį: spalio 7 d. prof. 
Marija Gimbutienė, inauguraci
nė paskaita — Baltai indo-euro
piečių tautų tarpe, spalio 14 d. 
prof. Marija Gimbutienė — Bal
tų proistorė, spalio 21 d. prof. 
Jonas Kuprionis — Baltų gyve
namieji kraštai ir jų gamta,

Federalinė vyriausybė 
skyrė 9.6 mil. dolerių 
dirbti Statė gatvę į alėją, 
judėjimas bus daugiausia 
pėsčiųjų. Visos tos centrinės
gatvės išgražinimas kainuos 
apie 12 mil. dol. 80% tų išlai
dų apmoka federalinė vyriau
sybė. Jei visuomenė tam pri
tars, darbai galės prasidėti ’ spalių 28 d. prof. Vladas Juodei- 
vidury spalio mėn. ka — Tautybių santykiai baltų

* SUVAŽINĖJO
Milwaukee linijos traukinys 

Niles priemiesty suvažinėjo 15 
m. berniuką W. Maddux. Jo 
tėvas, Chicagos advokatas, kal
tina, kad traukinys pakanka
mai nesirūpino apsauga ir rei
kalauja 2.3 mil. dol. kompensa
cijos.

KLINIKOS PENSININKAMS

Šv. Antano ligoninė įrengė 
dviejose Chicagos miesto butų 
kolonijose klinikų kambarius,’ 
kur teikia medicinišką pagalbą I
tų vietų ir apylinkių senesnio buvusių demonstracijų Marquette Parke, Chlcagoj, kur juodieji *pa- 
Ąmžiaus žmonėms. kartotinai ruošiasi žygiuoti. Nuotr. J. Valaičio

kraštuose ir ir visoje Sovietų 
Sąjungoje, .Lapkričio 4 d. prof. 
Julės Levin — Įvadas į baltų 
kalbotyrą, lapkričio 11 d. prof. 
Meyer — Baltai ir slavai, lapkri
čio 18 d. prof. Marija Gimbutie
nė — Baltų mitologija. Gruo
džio 2 d. prof. R. Šilbajoris — 
Lietuvių literatūra. Gruodžio 9 
d. poetas Pranas Visvydas — 
Lietuvių poezija ir poetas Stum- 
brs — Latvių poezija. Tuo būdu, 
šalia jau veikiančių Los Ange
lėj radijo transliacijų “Baltic 
Heritage” kiekvieną trečiadienį 
nuo 8 iki 8.30 v. v. KCRW (Na- 
tional Public Radio) 89.9 banga, 
dr. M. Gimbutienės rūpesčiu, 
bus vykdomas dar vienas žings
nis supažindinimui universiteti
nės auditorijos su Baltų tautų 
kultūra. (J. K-nis)

PAS LATVIUS
— A. a. Petro Kinelio mirtį 

paminėjo Vakarų Voketijoje lei
džiamas latvių savaitraštis “Lat
vija”, VUI. 21 numery. Laikraš
tis pažymėjo, kad visas velionio 
gyvenimas buvo skirtas Lietu
vos ir visų Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybei išsaugoti. 
Ypač dideli nuopelnai' tenką 
Karveliui, kaip Pabaltijo tary
bos generaliniam sekretoriui. 
Šias pareigas jis ėjo nuo 1964 
m. ligi mirties. “Latvija” patei-

Lietuvos Šaulių sąjungos cent
ro valdybą sudaro nemažas na
rių skaičius ir jie ne visi gyve
na Chicagoje ar artimesnėse 
apylinkėse. Todėl ir cv posėdžiai 
retai kviečiami, o sąjungos pir
mininkas su'toliau gyvenanča’a 
valdybos nariais ryšius palaiko 
raistais ir telefonu.

Balandžio pabaigoje Toronte 
išrinktos Šaulių sąjungos val
dybos antras posėdis įvj’ko rug
piūčio 7 d. Union Pier jūrų šau- 
.lių (Įienos proga.

“Nors nedažnai susirenkame, 
tačiau sąjungos veikla dėl to ne-' 
nukenčia, nes kiekviena?, valdy
bos narys vykdo jam priklau
sančius'uždavinius. Jūros šaulių 
diena kaip tik sudaro progą su
važiuoti ir ne vien pasigrožėti 
vykdoma programa, bet ir, ap
tarti s-gos reikalus”, — kalbė
jo sąjungos pirmininkas Karolis 
Milkovaitis, pradėdamas valdy
bos posėdi. Pirmininkas, išvar
dinęs visus posėdyje dalyvau
jančius cv narius, posėdžiui pra
vesti pakvietė vicepirmininką 
Alfą Šukį iš Detroito ir sekre
toriauti cv sekretorių Stasį Juo
zaitį. Priėmus darbotvarkę ir St. 
Juozaičio perskaitytą buvusio 
posėdžio protokolą, pranešimą 
apie Kennebunkporte Įvykusią 
šaulių kultūrinę savaitę padarė 
Alfas Šukys. '

Kultūrinė savaitė programos 
ir dalyvių nuotaikos atžvilgiu 
buvo sėkminga. Tačiau dalyvių 
skaičius nebuvo gausus. Daugu
mą sudarė rytinio pakraščio 
šauliai. Pasigesta šaulių iš Chi- 
cągoš ir ypač iš Montrea-io, nes 
Montrealio šauliams .į Kenne- 
bunkportą atvykti yra netoli. 
Kennebunkporto vieta graži, bet 
nepatogi dalyviams sutelkti, nes 
yra JAV pakraštyje, toliau nuo 
lietuvių telkinių ir net lėktuvų, 
pvz. iš Chicagos sunkiai pasie
kiama.

Ateinančiais metais kultūrinę 
savaitę nutarta rengti arti Chi
cagos Union Pier liepos 2 - 9 d. 
Ją globoti tenka Vytauto Didžio
jo šaulių rinktinei. Iš kitur at
vykusioms šauliams į Chieagą 
dalyvauti kultūrinėje savaitėje 
■bus parūpintos susisiekimo prie
monės į’ Union Pier nuvykti.

Lėšoms telkti vadovas Juozas 
Žemaitis, ilginu nesustodamas 
prie ateities planų, plačiau pa- 

, aiškino apie lapkričio 20 -d. šau
lių namuose rengiamą balių, ku
rio pagrindinis tikslas sutelkti 
lėšų centro valdybos veiklai. Jį 
papildė Stasė Ceeevičienė ir pa
geidavo, kad baliaus reikalu bū
tų daugiau rūpinamasi. Centro 
valdybos kasos apyskaitą davė 
Stasys Bernatavičius. Pastebė
tina, kad St. Bernatavičius kasą 
tvarko kruopščiai, rūpestingai 
ir griežtai. Moterų vadovė Stasė 
Cecevičienė priminė, kad val
dyba turi imtis iniciatyvos su
vienodinti moterų uniformas ir

taip pat paskatinti, kad jų dan- 
giau įsigytų.

Pirmininkas K. Milkovaiti 
pranešė apie spausdinamą dr. 
Kosto Jurgėlos paruoštos kny. 
anglų 'kalba “Lithuanfa — The 
Outpoat of Freodom”. Knygi 

Į greitai bus išspausdinta. Ją ekg. 
pedijuoti sutiko dail. Antanu 
Rukšlelė, ši knyga bus žymiu 
įnašas į mūsų svetimomis kai 
bomis leidžiamų informadnh 
ir mokslinių leidinių Lietuvos 
reikalu knygų eilę. Jis priminį, 
kad atskiri padaliniai į jų ren. 
giamas svarbesnes iškilmes ar 
šventes laukia atsilankant cent 
ro valdybos atstovo. Apsilanky. 
mai, ypač į tolimesnes vietoves, 
surišti su išlaidomis. Bet asme
niški ryšiai centro su padalj. | 
niais stiprina organizaciją. To. 
dėl ateityje šį klausimą reikįj 
pagrindinai apsvarstyti ir jį. 
spręsti. > J

Nutarta papildyti centro vai. 
dybą kviestais nariais. Antruo. 
ju sekretorium kviečiamas Al
fonsas Gailius, teisiniams reįJ 
kalams Algirdas Budreckas i» 
šaudymo sporto vadovu Jonas 
Platakis. Posėdyje' dalyvavo ir 
aktyviai klausimų svarstyme 
reiškėsi buvęs ilgametis šauliu 
sąjungos pirmininkas ir dabar- 
tinis Vytauto Didžiojo Šauliu 
rinktinės pirmininkas ir garbė 
šaulys Vladas Išganai tfs.

Nors dalyvavo nemažas Darią 
skaičius, bet posėdis ilgai neui- 
sitęsė. Klausimai buvo svarsto- ' 
mi dalykiškai, nenukrypstant 
nuo svarstomo klausimo temos, 
todėl ir posėdis buvo sklandui 
ir darbingas. J. Jasaitis

Puiki dovana — bet kurk 
proga!

Popular LHhuanian 
Recipes

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTI 
LAIDA

Suredagavo 
Juozapina Daužvardienė

i Šiom dienom Draugo spauBtuv! 
išleido šeštąją laidą šios populis 
rios virimo knygos. J. Daužvardie- 
nė vėl patikslino ir pagražino žią 
laidą naujais paruošimais.'

Tai geriausia dovana naujom 
žmonom ar marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučius supažindinti 
iuos su lietuvišku maistu ir Viri
mu. ši knyga yra sukėlusi daug 
pasisekimo lietuvių ir kitatauiiu 
darbo vietose ir organizacijose.

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
spalvotomis iliustracijomis. Ubai 
patogi vartojimui. .

Užsisakykite paštu:

DRAUGAS, Knygų skyrius 
4545 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629

Kaina $3.50. Pridekite 30 centą t 
pašto išlaidoms. Illinois gyventoj 
pridėkite 50 centų mokesčiams it 
paštui.

k ė nemaža kitų dr. Karvelio 
biografinių duomenų ir aprašė 
atliktus darbus. '■ (t)

— Chicagos latviai leidžia 
ofseto būdu spausdinamą biule
tenį “čikagas Žinąs”, kurio iš
eina kiekvieną mėnesį. Biulete
nio vyr. redaktorius Umare 
Bergmanis, 2064 Fox Lane, Dės 
Plaine?, IL 60018.

— IV Europos latvių dainų 
šventė ruošiama 1977 metais 
Londone, Anglijoje. Nustatytas 
repertuaras, registruojami cho
rai. Šventės ruoša rūpinasi spe
cialus komitetas Londonie.

AUSTRALIJOJE
— Nevvcastle mieste suruošto

je dailininkų parodoje buvo iš
statyti ir lietuvių dailininkų 
Henriko Šalkausko ir Leono Ur
bono piešti-paveikslai..

— Dainos sambūris Melbour- 
ne energingai ruošiasi Australi
jos lietuvių dainų šventei, kuri 
įvyks šių metų pabaigoje. Prog
ramos metu “Daina” išpildys 
specialią kantatą.

— Inž. Vytautas Juška, nese
niai baigęs aukštuosius mokslus, 
gyvai reiškiasi Melboumo lietu
vių veikloje.

x Medžio ir keramikos 
darbių galima gauti ‘‘Draus® 
administracijoje. Yra gražių 
vanų įvairioms progoms, fr* 
progos apsiląnkykit ir matysit* 
kad kainos yra prieinam* 
Galit gauti mažų lietuviškų 

| liavėlių ir kortelių visoms P1^ 
goms. Aplankykite “Draugi* 
4545 W. 63rd St. Chicago. 
60629.


