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Tikinčiųjų mokinių 
diskriminavimas 

Mokyklos mokiniams nepripažįsta pagrindinių žmogaus teisių 

(Tęsinys ifi vakar dienos) 
gis įvykis jau yra plačiai nu

skambėjęs net už rajono ribų 

nimų laisvę, nepaisant skirtin- siau. Apsispręsti padėjo atsitik-
gos rasės, lyties, kalbos ir reli- tinumas: vienoje televizijos lai-
gijos... dalyvaujančios valstybės doje kalbėtojas pacitavo R. E-
pripaždns ir gerbs asmenybės berhardto žod£ius: "Nebijokite 
laisvę išpažinti , vienaasmeniš- priešų — blogiausiu atveju jie 

, ;H kai arba bendrai su kitais, reli- gali tave nužudyti. Nebijok drau 
gesiu yra pasipiktinę ne tik nu- &h arba tikybą, veikiant pagal gų - blogiausiu atveju jie gali 
kentėję mokiniai, jų tėvai, bet savo paties sąžinę" (Baigiama- tave išduoti. B:jok abeimgų -
piktinai ir plačioji visuomenė, sis aktas, VU), feį "baigiamąjį jie nežudo ir neduoda, tik J feM 

Pasipiktinę todėl, kad mokyk- aktą" pasirašė 35 valstybių aukš pritariant, egzistuoja zemeje is-| 
los direktorius B Urbonas tokiu tieji atstovai jų tarpe ir Tarybų davystė ir žmogžudyste Tad* 
savo ebreaiu vra r,ažeides- lV'Vi Sąjungos Komunistų Partijos padariau išvadą, kad h.rti abe 

BUS SULĖTINTAS OK. LIETUVOS 
SUPRAM0NINIMA5? 

savo elgesiu yra pažeidęs: 1) "Vi 
suotinę žmogaus teisių deklara
ciją", 2) 1975 Helsinkyje įvyku
sio 35 šalių pasitarimo nutari
mus, 3) TSRS Konstituciją ir 4) 
pedagogikos dėsnius. 

1948 gruodžio 10 d. Suvieny-

Centro Komiteto Generalinis sek jingam negalima, 
retorius L. Brežnevas. 

Nutarimai labai gražūs ir hu
maniški, bet Lukšių vid. mo
kyklos vadovai jų nesilaiko. Įdo
mu, kuo jie prisidės prie vlsuo-

Chicagos centre. I Chicagą 
svečiai jau pradeda rinktis. 

Lietuvių tautinių šokių šventės dalyviai ir 

tųjų Nacijų Organizacijos Ge- tinės taikos išsaugojimo Euro-
neralinėje Asamblėjoje priimto- poje ir visame pasaulyje? 
je "Visuotinėje žmogaus teisių Tarybinė Konstitucija garan-
deklaracijoje" rašoma: "Kiekvie tuoja visiems piliečiams sąžinės 
nas žmogus turi teisę į minties, laisvę, tai yra kiekvieno piliečio 
sąžinės ir religijos laisves ši tei- teisę išpažinti bet kurią reli-

Lukšių bažnyčia ir šventoriaus vartai apie 1962 metus 

sė leidžia... laisvai mokytis reli- giją, teisę atlikti kulto apei-
gijes mokslų, pravesdirėti pa- gas, piliečių lygiateisiškumą, ne-
maJdas ir atlikti religines apei- paisant religinio priklausomu-
gas" (18 str.). "Kiekvienas žmo- mo. 
gus turi teisę į įsitikinimų ir jų (Kodėl Lukšių vid- mokyklos 
išreiškimo laisvę ši teisė leidžia mokytojai nesilaiko šių įstaty-
laisvai, bešališkai laikytis savo mų? Gal jie savęs nelaiko Tary-
įsitikinimų ir laisvai ieškoti, gau- bų S-gos piliečiais arba yra į-
ti ir skleisti informacijas bei idė- pratę galvoti, jog vienaip gali 
jas bet kuriomis priemorėmis..." būti rašoma įstatymuose, o elg-
(19 str.). "švietimas turi būti tis galima kitaip? 
nukreiptas į pilną asmenybės iš-

Norėdamas likti objektyvus, 
naudosiuosi ne savo išmintimi, 
bet pasitelksiu pedagoginę lite
ratūrą. Lietuvos TSR Švietimo 
ministerijos leidžiamo organo 
"Tarybinis mokytojas" 1968 sau 
sio 31 numeryje rašoma apie 
mokytojo autoritetą. Įdomu, ką 
galėtų apie save pasakyti šiuo 
atžvilgiu direktorius B. Urbo
nas? Jeigu norės būti cbjekty 
vus, jis turės prisipažinti, kad 
pedagogikos mokslui d«ug kur 
nusižengė. Visų pirma jis neiš
laikė pedagoginio takte, moki
nius, papuošusius eglutę, laikė 
nevykėliais, kabinosi prie smulk 
menų, sukėlė nereikalinga triukš 
mą, priskaldė iš šiaudo vežimą 

Juk rš tikrųjų mokiniai nepa
darė jokio nusikaltimo. Argi pa
puošimas eglutės ir užrašymas 
gražių sveikinimo žodžių — nu 
sikaltimas? Ar verta dė! to net 
per tris dienas pravesdinėti tar 
dymą, praleisti po ke'etą pamo
kų: grasinti net pašalinti iš mo
kyklos, perduoti milicijai? 

O kai taip daroma, tai kur ta
da skelbiamoji sąžinės ir re'igi-
jos laisvė? Kam tada rašom? 
sąžinės laisvę garantuojantys 
straipsniai konstitucijoje, kam 
pasirašomes Visuotinės žmogaus 
teisių deklaracijos, Helsinkic 
nutarimai, kam tada tie gražūs 
propagandos žodžiai spaudoje? 

Už savo įsitikinimus persekio 
jami mokiniai ir jų tėvai nori 
kad visi tie gražūs nutarimai bū
tų ne tik pasirašyti, paskelbti 
bet ir vykdomi. Priešingu atve
ju, tuščios tada laibos apie lais
vę, lygybę, laimę ir džiaugsmą 

sivystymą ir pagrindinių žmo-
Kai kas šiandien gal galvoja. 

Pagaliau 1975 rugpiūčio 26 k a d lengviausias kelias — nu-
g a * u T t e 2 ų " g e r b i a švietimas £ 2 **»*»<»«• m o k s l 0 " « ? » bausti, bet reikia žinoti, kad 
turi pagelbėti -abipusiškam susi- J*^™** vyko n.jomnw moky- lengviausias keltas paprastai nė-

tojų pasitarimas, kuriame daly- ra geriausias 
vavo bei kalbėjo atstovas iš Vil
niaus _ A. Sinkevičius. Tarp Karštai sveikinant ir įgyven-
kitų dalykų savo kalboje pami- dmant tai, kas graži ir gera 
nėjo, kad mokytojai turi būti ^ P P*t karšta5 reikia neapkęs-

pratimui, draugystei tarp tautų, 
rasių ir religinių grupių, su tiks
lu išsaugoti taiką..." (26 str . ) . 

Pagal "Visuotinę žmogaus tei
sių deklaraciją" mokiniai turi taktiški su mokiniais ir jų tė- fi i r v*30 to. Ir-as žema. Neap-
teisę būti tikmčiais, laisvai mo- v a i s prelegentas įspėjo, kad vi- *&& ir aktyvia5 su tuo kovoti, 
kytis religijos, laisvai išreikšti B o k i e iTs^okimai ir netaktišku- Kovoti mūsų ateities vardan. 
savo įsitikinimus, laisvai laiky- m a i p^f i^ n u a k a m b a . jie pasie- Buvęs mokina 
tis jų IT skleisti, bet tos teisės k i a n e t ^į^^ i r p į k t i n a £mo-
Lukšių vid. mokykloje jiems nie- n e s 

Nors nedaug praėjo laiko 
nuo minėtos konferencijos, bet 

bonas savo mokinių nelaiko žmo- L v W u r i n t a m o ^ k l o a va_ 
nėmis kad jiems nepripažįsta d o v a i * j a u s p ė j o i r ^ J ^ ^ 

Gvidenas Dovydaitis 

kas nepripažįsta. Įdomu, kuo re
miantis tai daroma? Gal B. Ur-

Šakiai. 1976.1.30 
(Laiškas sutrumpintas Red) 

Londono riaušėse 
400 sužeistų 

Londonas. — Londono "Ca-
lypso karnavalas" virto didžiau
siomis rasinėmte riaušėmis, ko
kių nėra buvę per daug pasku
tinių metų. Sužeistų yra apie 
400, £3 jų poHck.inkų 272, suim
tų 69. Polic'ja a Vakaru Indi
jos juodukais irašėsi miesto gat 
vėse penkias valandas. 

Prasidėjo riaušės, kai policija 
norėjo suimti vieną kišenvagį, o 
10 ar 12 juodukų neleido to pa
daryti. Daug langų buvr išmuš
ta, juodieji pradėjo mušti pasi
taikiusius baltuosius, mėtyti ak
menis ir buteUus. 

Britanijoj, daugiausia Londo
ne, gyvena apie 2 milijonai Va
karų Indijos ir Afrikos juodu
kų ir azijiečiu. Jie sudaro nedi
delį procentą iš bendro 56 mil. 
gyventojų. 20 proc. juodukų yra 
bedarbiai. Rasinės riaušes ir ten 
dažnas reiškinys. 

Pekinas. — Kinija į tolimąsias 
erdves iššovė naują satelitą, šeš
tą per šelerius metus. Manoma, 
kad satelitas sk'rtas sovietų ka
riuomenės judijimui sekti. 
San Francisco. — Nobelio pre

mijos laureatas Linus Pauling 
Amerikos chemiką suvažiavime 
minėjo, kad vitaminas C gali pa
keisti skiepus m:o "swine flu", 
reikia tik jo daugiau vartoti ir 
sustiprinti organizmą. 

Detroitas. — Vietos sunkveži
mių vairuotojai pasisiūlė miesto 
ribose esančiuose greitkeliuose 
sustojusiems automobilistams 
padėti, jei su.ęenda jų mašinos. 
Vandalai ir gangsteriai pasirin
ko savo taikiniu kaip tik tokius 

Chicagos laikraščiai 
apie šokui šventę 

Chieaga, — Vakar dienos 
"Chicago Tribūne" ir 'Cliicago 
Daily News" Įdėjo pranešimus 
apie būsimąjį Mrs. Betty Ford 
apsilankymą V Lietuvių tauti
nių šokių 'šventėje .Paminėta, 
kad žiūrovų bus 12,000, o šokė
jų 2,000. "Chicago Sun - Times" 
tai buvo paskelbęs užvakar. 

Kas geriausiai ir 
blogiausiai elgias 

su klientais 

\Vashingtonas. — "U S. News 
& World Report" iniciatyva bu
vo pravesti apklausinėjimai žmo 
nių apie didžiojo verslo elges: 

ir santykiavimą su klientais. Iš 
20 d:džiausių žinomų verslų 
aukščiausioj kategorroj. vadi
nas, mandagiausiai elgiamasi ir 
mažiausiai žmonės išnaudojami, 
yra lėktuvų kompanijos. Po jų 
antroj vietoj yra bankai ir tau
pymo bendrovės, trečioj sunk
vežimių linijos, ketvirtoj didžio
sios, departmentinės krautuvės. 
Paskutinėj, dvidešimtoj vietoj 
yra geležinkelių kompanijos, 
priešpaskutinė j automobilių par 
davėjai, alyvos ir gazo kompa
nijos, automobilių dirbėjai ir t.t. 
Nereikia stebėtis, kad geležin
keliai bankrutuoja, kai kompani
jos keleiviais nesidomi. 

T'j valdžios kontroliuojamų į-
staigų VVashingtonas daugiausia 
skundų susilaukia dėl blogo paš
to patarnavimo, 2-roj eilėj daug 
skundų dėl Kongreso reveklu-

Paryžiuje išeina lenkų kalba 
žurnalas "Kultūra". Skyrelyje 
"Lietuviškoji kronika" kores
pondentas Žagiel dažnai duoda 
žinių apie Lietuvą ir lietuvius 
okup. Lietuvoje ir laisvajame 
pasaulyje. Kelios ištraukos iš 
liepos - rugpiūčio mėn, numerio. 

— Devintajam sovietų penk
mečiui buvo asignuoto* stam
bios pinigų sumos trijų Pabalti
jo valstybių pramonei kelti. Tuo 
tarpu dabar beprasidedančiam 
dešimtajam penkmečiui tas in
vesticijas yra numatoma suma
žinti iki Sovietų Sąjungas vi
durkio. Šį kartą Gudijos ir Uk
rainos vakarinių dalių atsilikęs 
ūkis turįs gauti stiprią investici
jų injekciją. Ar turės tai ryšio 
su didėjančia rusų kolonizacija? 
Tiek Lietuvoje, tiek Gudijoje 
numatoma išvystyti elektroninę, 
radijo technikos ir chemijos pra
monę. Lietuvoje būsiąs pasta
tytas didelis amoniako fabrikas, 
o Gudijoje — petašo trąšų, nes 
ten esą potašo druskų klodai. 

— Vakarus pasiekia daug in
formacijos apie priespaudą Lie-

Plieno kainos 
nepakils 

Pittsburgh. — U.S. Steel kor
poracija atsisakė numatyto kai
nų pakėlimo. Pakėlimas buvo 
numatytas nuo spalio 1, būtų 
siekęs 4.5 proc. Tuo pačiu pa
vyzdžiu pasekė ir kitos plieno 

tuvoje. Ji galėtų užpildyti ne tik 
trumputį "Lietu-viškou kroni
kos" skyrelį, bet visą "Kultū
ros" numerį. Neseniai Paryžiuje 
"Editions Albatros" išleido praa 
cūzų kalba knygą "Lituanie", 
parašytą Andre Martin. 200 psL 
Ji atvaizduoja religinę priespau
dą Lietuvoje ir turi keliasde
šimt puslapių gerai dokumen
tuotų faktų. Likusius puslapiu* 
užpildo istorija, raportai apie 
kunigų vargus Lietuvos, Gudi
jos, Latvijos ir Ukrainos res
publikose. Pavaizduoja Katakom 
bų Bažnyčią, jo? gajumą ir kar-
žygiškumą. Trumpai — daug in
formacijos ir sukrečiantis įspū
dis. (E.) 

Australijos Whitlam 
atsiprašė 

Canberra. — Pernai Launces-
tone kalbėdamas abiturientama 
tuometinis ministeris pirminin
kas Gough Whtlam pareiškė, 
kad Lietuva, Latvija i r Estija 
nepriklausomos valstybės tebu
vo tik po I pasaulinio karo ir j t | 
valdžios buvo fašistinės. Tada 
geografijos mokytojas McGlynn 
atsakė, kad VVnitlamo istorija 
yra netikra. J tai Whitlam vie
šai atkirto, kad McGlynn, kaip 
mokytojas, daro gėdą savo pro
fesijai. McGlynn patraukė Whit-
lam į teismą už šmeižtą ir ne
tiesą. 

šiuo metu nuvainikuotasia 
Kompanijos. Dar nėra a-sku, ar W h i t I a m ė ^ ^ h ^ ^ 
automobiliai, didžiausi pfcao , t . į į , . .a i , m o k y t o j ą McGlynn i r 
suvartotojai, atšauks savo n u - j u ž t i k r i n o > k a d ^ a ^ m e i ž i j m ^ 
matytus pabranginimus. GM bu- i j a m a t s i ų g 2 5 Q ^ ^ s k e l b i a 

pagalbos reikaFngus, o policija Į mo, trečioj vietoj — dėl mokes-
nespėja visur pribūti. j 5ių rinkimo įstaigos. 

pagrindinių fcmegaus teisių: Man, kaip •vli-.-trvJ 

1975 liepos 30 — rugpiūčio jo Urbono mokiniui, neigiamai 
pirmomiB dienomis Helsinkyje kalbėti apie savo buvus] moky-
Europos Saugumo ir berdradar- toją yra nepatogu. Gerbiu aš 
biavimo konferencijoj buvo nu- mokytoją B. Urboną u" jo ži-
tarta: "Dalyvaujančios vals+y- n k s matematikos srityje. Dė 

'bės gerbs žmogaus teises ir pa- kingas už tai. kad mane mokė 
grindines laisves, įskaitant min- Kai atėjo mintis rašyti š, laišką 
ties, sąžinės, religijos ir įsitiki- daug svarsčiau, galvojau, del-

Princui bylos nekeb 

Haga. — Olandijos p^r'amen-
tas didele balsų dauguma priė
mė ministerio pirmininko Joop 
Den Uyl pasiūlymą princv.i Bcra-
hardui už kyšius bylos rekrlti. 
Spėjama, kad karalienė Juliana 
via vien turės atsistatydinti, Į 

vo paskelbusi, kad vidutiniškai 
naujieji 1977 metų modeliai pa
brangs apie 300 doleriij. 

Kosygine ištiko 
širdies smūgis 

Maskva. — Sovietų Kosygi
nas, 71 metų. buvo ištiktas šir
dies smūgio, sako "London Eve-
ning News" korespondentas. Ko
syginą ištiko smūgis besimau
dant Maskvos upėje. L gelbėjo 
jo saugas. Padėtis laikoma ne
pavojinga. 

"The Sun" 
23 laidoje. 

dienraštis rugpiūčio 

Kol kas dar nepaaiškėjo, ką 
Whitlam buvo gavęs ' š komu
nistų už Pabaltijo valstybių pri
pažinimą Maskvai. "The HerakT* 
dienraštis praneša, kad Mr. Mc 
Glynn gautus iš Whitlam 250 
dolerių atiduoda HELLP — Gel
bėk Estų, Latvių, Lietuvių Tau-
Tautas organizacijai Hobarte. 

Susidūrė Amerikos 
ir soviete laivai 

WeUington, Naujoji Zelandija. Washingtonas. — Pentagonas 
— Amerikos atominis kreiseris j atskleidė, kad praėjusį teštadie-
Truxton, 9,000 tonų, su 537 jū- i nį Viduržemio jūroje, netoli 

Rodezijos karai užtiko nacionalistų partizanų paslėptą miną ant kelio 

nninkais įplaukė į Wellingtoną. 
Prieš jo vizitą pareiškė protestą 
darbo unijos ir paskelbė uosto 
streiką. Vyriausybė nenorėjo im
tis griežtų priemonių prieš strei
kuojančius ir patarė laivui iš
plaukti. 

Kairas. — Egipto policija su
ėmė du arabus, kaltinamus rug
piūčio 14 bombos padėjimu trau
kiny. Bomba sprogdama užmu
šė 8 ir sužeidė 59. Juos teis ka
ro teismas. Prez. Sadatns už tą 

I ir kitus sabotažus kaltina Libi
jos diktatorių Kaddafj. 

Pasadena, Cal. — V^king 2 
ant Marso nusileis š; penktadie
nį. Jam numatyta nusileidimo 
vieta yra smėlėta, 125 mylios 
į vakarus nuo kraterio; vadina
mo Mie, Utopia lygumoj. 

Soeramento. — Callfornijos 
va^tijos legislatūra priėmė įsta
tymą, kuriuo leidžiama nepa-

I gydomam ligoniui nutraukti 
gyvenimo prailginimą, jei jis 
pats to labai prašo. Dar nežinia. 

Į ar gubernatorius Jerry Brown 
I įstatymą pasirašys. 

Graikijos, Amerikos frigata Vo
gė susidūrė su sovietų atominiu 
povandeniniu laivu. Aplinkybės 
nėra aiškios. Abu laivai sužaloti, 
vienas amerikietis sužeistas. Vo
gė buvo nutemptas į Kretą pa
taisyti. 

Pointe-A-Pitre, Guadelcupe. — 
Ugniakalms La Soufriere pra
dėjo veikti, į orą išmetė daug 
akmenų, lavos, kyla dūmai ir 
sužeidė penkis mokslininkus ge
ologus, 15 myh'ų aplink ugnia-
kalni drebėjo žemė. 72,000 gy
ventojų iš pavojingos vietos bu
vo jau seniai evakuoti. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 1: Egidijus, Verena, 

Daugvinas, Gunda. 
Rugsėjo 2 : Antoninas, Kalis-

ta. Bratenis, Tugaudė. 
Saulė teka 6:15, leidžias 7:28. 
Daugiausia apsiniauka, 40% 

ORAS 

galimybė lietaus su perkūnija, 
vėsau, apie 72 laipsniai 

• 
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DVI SAVAITES RAMBYNE 
"Už upių, už kalnų, už girių j ri Los Angeles ASS skyriaus iš-

mėlynų..." Los Angeles yra sesių | leistus dainorėlius "Dainuok 
Palangos ir brolių Kalniškių tun i linksma jaunyste". "Puslapis 
tai. Šiais metais jie švenčia 25 i 115" — pasako laužavedė. Su
metu skautiškos veiklos sukaktį.! šnabžda dainorėlių lapai. "Pa-
Jubiliejinė stovykla vyko San 
Bernardino kalnuose, jų nuosa
voje Rambyno stovyklavietėje. Iš 

lauk", prašo vienuolikmetė Ina 
su Ida. Jų dviejų palaukia kiti 
penkiasdešimt ir prasideda visų 

Chicagos toje šventėje turėjome F bendra daina. O kai savaitgali 
laime dalyvauti brolis Liubins- j suvažiuoja tėveliai ir vyresnieji 
kas ir sesė Alė. [ skautai, kurie negali kartu sto-

'"Kalnai ant kalnų"... prisimi- r vyklauti — ratas apie laužą pa-
nė dainos žodžiai su s. Pakalnis- Į dvigubėja, daina dar gražiau 
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nušvietė vienoj Kainų pu 
šų viršūnėles B pradžių 

— I sa." 

kiu iš Santa MuAicos kylant 
Enk Rambyno. Jei kas iš mūsų 
fikagiečiu nežinote — brolio Pa

skamba, nes atrodo, kad jie ten 
visi yra skautai. Laužavedė duo
da ženklą bežodei dainai. "Ku-

kalniškio žinioje jau daugelis r riam puslapy?" — juokiasi vy-
metų yra LSS garbės ženklų 
gaminimas. Nežinau kas būtų, jei 
dabar imtume ir nudardėtume į 
pakalnę, kuri iš mano pusės at
rodo bedugnė... kiek liktų be or
dinų... Laikausi sėdynės įsikibusi 
ir valgau saldainius, nes sako, 
kad turėtų suktis galva. Bet man 
ne galva sukasi, o širdis dreba. 
Važiuoju stovyklauti pas seses, 
kurių nepažįstu. Kaip priims? 
Kokie jų papročiai? Juk kiekvie
nas tuntas, kaip šeima, turi sa
vas tradicijas, savą tvarką. Kas 
reikės daryti su Regina, Rūta, 
Ilona, Ida, Laima, Giedre ir Onu 
te? Žinau, kad jos yra vyresnės 
skautės ir bus stovykloje vadovės. 
Taip pat žinau, kad skautė se
suo kitai skautei, bet vistiek bū
tų ramiau dabar kylant į kal
ną, jei kurią nors būčiau ma
čiusi. 

Tarp pušų jau stovi palapinės. 
Rajono vidury — mergaičių pus
ratis. Šias dvi savaites jos bus 
mano sesės. Nedrąsiai kiekviena 
pasako savo vardą — ką gali 
žinoti, kokia čia vadovė atsitren
kė iš tos Chicagos. bet kai pa
mato, kad su jų nuosava sese 
Irena Vilkiene, kuri prieš kiek 
metų buvo kerrt avietė Chicagoje, 
džiaugiamės susitikę — ne viena 
pagalvoja, kad gal ir išlaikysim 
tas dvi savaites. 

Romuva, Rakąs ir Rambynas 
— trys tolimi lietuviškai skau
tiški kampeliai, kur jau daug 
metų skamba linksmos dainos, 
pagal tuos pačius įstatus auklėja
ma jaunoji lietuviškoji karta, tie 
patys tikslai jungia mus visus — 
didelius ir mažus, bet... 

Rambynas tai yra vienintelė 
LSS priklausanti stovyklavietė — 
Ramiojo vandenyno rajono sesių 
ir brolių darbo it pasišventimo 
vaisius. 

Kai stovi Rambyno stovyklos 
vėlirvu aikštėje, netoliese matai 
brolių rajoną, kur įsikūrusi "Ait
varo" stovykla ir šalia sesių 
"Paukščių Takas" . Už lietuviško 
kryžiaus didžiulė dauba. Senovė
je ten kasė auksą, o dabar lau
žavietė. Čia žinai, kad esi 7600 
•pėdų aukštumoje, o prieš akis 
dar aukštesni kalnai, ošia di
džiulės aukštos pušys. Seserijos 
vyr. skautininke L Kerelienė ei
dama takeliu net sustojo ošimą 
Išgirdusi — sako, kad gražu kaip 
Lietuvoj. 

Rambyno laužai — tie ypatin
gieji šios grupės laužai. Glaudžia 
me rate apie laužą susėda visi 
kartu: sesės, broliai ir vadovai. 
Rajonai lieka tušji, iš laužavie
tės gilumos tesimato tik virtuvės 
ir valgyklos žiburys. Pora kartų 
esu pušies šešėlyje sustojus pa
klausyti ir pažiūrėti į laužaviete, 
kad pasiliktų atmintyje U graži 

"Skamba, aidi skautų dainos 
Kalifornijos kalnuos..." tai Ra
miojo vandenyno rajono dainos 
žodžiai. Kiek daug tiesos. Prie 
laužo susėdę dainuoja visi ir vi
sas dainas, karių moka labai 
daug, bet skautiškai ir liaudies 
dainai — pirmenybė. Jie visi tu-

resnis brolis-tėvelis, "reikia gal
voj turėt i" — iš rato atsiliepia 
dukrelė. 

Ne tiktai dainuoja ten visi, bet 
ka r tu meldžiasi, sportuoja, žai
džia. Kai prie virtuvės suskam
ba Švilpukas, iš abiejų rajonų 
rikiuotėje su šūkiais ateina se
sės ir broliai, sutoję daro kryžiaus 
ženklą ir visi kartu garsiai mel
džiasi. Po vakarienės yra bendras 
laisvalaikis. Sporto aikštėje susi-

dona saulė pakilo didžiulė skais
ti, žadėdama vėl gražią dieną, o 
sesės linksmos grįžo į stovyklą ir 
ne viena dar puolė lovon visam 
pusvalandžiui. 

Kažin kurioj vietoj, iš Čia žiū
rint, dabar yra Rambynas? Pro 
mažą lėktuvo langelį visi'k^.r.?.: 
maži, susilieja, pertoli, kad parra 
tyčiau virtuvės dailų stogą su 
lelijėlės "žirgeliais" Broliai • 
"Aitvaro" stovyklos išskrido per |rada 
žiemą naujų lobių kraut. 
•'Paukščių Tako" Žuvėdros, Pe
lėdos, Lakštingalos, Gegutės, 
Viščiukai ir Kolibriai, ašarėles 
braukdamos išsiskirstė, kad se
kančiais metais ir vėl būrin su
skųstų. I mokslą ir pareigas iš-

rau- ! ><<ry<ų paminė u 
o kftdo F ->aden-Powellio 
rtai G:.,ve!io vadovų lavi-iuaaryt. 

nimo 
kakčiai. • 

Sėkmės visiems kuršininkams! 

"J A VYZDĮ.\ C V-. ' \L . \ASi i . 
BENDRADARBIS 

b.<d'Jt 

. " ' a č' 
būru . 
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daro tinklinio komandos, kiti ei-j važiavo ir tos mielos melynšlip-
na pasivaikščioti, vyksta žaidi-'sės "Pempės", kurių balso visos 
mai, vadovai suveda dienų prog- klausė! Jos buvo stovyklos daina, 
ramas, o visada besišypsančios 4 juokas, žaidimai, užsiėmimai i< 
sesės — "Viščiukų" skiltis tuoj vyresniųjų vadovių paguoda. 
klausia leidimo nueiti iki "didžio 
jo grybo" uolos. Eina beveik kas 
vakarą. >u J.; .A„ naują 

Salia manęs, ant sėdynės, guli 
rožės — "už kiekvieną kaklaraiš-

las džiaugiasi 
i jaunųjų bend-
iš kurio darbš

čiausias r oa.yzdingiausias Šiuo 
metu yra <-::uriolikametis Chica
gos Litu r. atimt tunto Algiman
to laivo jūrų skautas Vilius Dun-
zila. Broko Viliaus nei prašyti, 
nei raginti nereikia — jis įsipa
reigojimus laiku atlieka. Būtų 
džiugu, jei kiekvienas skautiškas 
vienetas turėtų tokius pareigin
gus jaunus korespondentus. Nore 
darni savo jaunuosius skaityto
jus supažindinti su jaunaisiais 
bendradarbiais ir tuo pačiu ki
tus paraginti rašyti lietuviškai 

, pasakė sesė Irena. Ačiū vi-Į spaudai, paprašėme Vilių papa-
soms ir visiems- Minėdama savo šakoti i z,.e save. Red. 
30-tą skautišką rudenį, džiau 
giuosi galėjusi dalyvauti Jūsų 25 
-toje vasaroje. 

Sesė Alė 
V.s. Alė Namikienė šiemet sto

vyklavo su Los Angeles sesėm ir 
broliais Rambyno stovyklavietė 
je, "Paukščių Tako" — skaučių 
pastovykiės viršininkės pareigo
se. Red. 

Gimiau Chicagoje, 1962 m. spa
lio 22 d. Tuo metu gyvenome 
Marąuette Parke, todėl paaugęs 
Tankiau lietuviškąjį Montessorį 
vaikų darželį, o vėliau Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo lietuvių 
•parapijos pradinę mokyklą. 1969 
-70 metais įstojau į Lituanicos 
tuntą ir tuo pat metu pradėjau 

patarnauti sv. Mišioms pas tė
vus jėzuitus. Man labai pati' 
]ūių skautai, todėl 1972 m. iš 
vilkiukų perėjau pas jūrų skau-

50 metų su- tus. 1973 ir 1974 metais turėjau 
pareigas: buvau valtininkas. 
1975 m. daviau jūrų skauto įžo
dį ir buvau perkeltas į kitą lai
vą. 

1975 m. stovykloje kas dieną 
tarnavau šv. Mišioms. Šių me
tų pavasarį pabaigiau pradinę 
mokyklą. Stovykloje per savival
dos dieną buvau išrinktas būti 
Žalgirio stovyklos dvasios va
dovu. 

Dabar lankau repeticijas, nes 
žadu dalyvauti V-toje Tautinių 
šokių šventėje. Prasidėjus .T.O*>-
lo metams pradėsiu lankyti gim
naziją ir Donelaičio aukštesnią
ją mokyklą, kurioje mėginsiu per
šokti vieną klasę. Baigęs gimna
ziją žadu universitete studijuoti 
pedagogiką, o vėliau stoti į ku
nigų seminariją. 

Man patinka rašyti rašinėlius. 
Nemažai jų tilpo Draugo "Skau-
tybės Kelyje", keletas "Skiltyje" 
ir vienas "Skautų Aide". Lituanis 
tinėje mokykloje man labiausiai 

(Nukelta \ 4 pusi.) 
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Organizations and eompanies 
place your commercia.1 X-mas ! 

toy orders now. 
P L A Y H O t S E TOY f O M M N i 

Tel. — 568- -1 - ' 

MIŠKO n 
KURSUS 

\ K , 

H M M 
Jūrų skautas Vilius Dundzila, "Skau 
tybės Kelio" bendradarbis, stovyk
loje patarnauja šv. Mišias atnašau
jančiam s. kim. Algimantui Keziui. 
S.J. Vv.otr. P. KnjrjiiO 

kompaniją, o vadovei baisu: "vai 
kai, žiūrėkit kaip lipat, nenusi-
riskit į kitą kalnų pusę, grįžkite 
sveikom rankom ir kojom..." Jau
nas seses ima juokas. Už valan
dos visos sugrįžta, pasirodo, kad 
sveikos, o sekančią dieną ir vėl 
tas pats. 

Ir nepavargsta jaunimas po 
tuos kalnus laipioti. Viešniai iš 
Chicagos sesės nutarė parodyti 
dykumos ir kalnų grožį, kai sau
lė teka. Vieną ankstų rytą, šil
tai apsiren-gėm ir iš-keliavome. 
Mėnulis pro pušis švietė kelią, 
mano sesės, jaunos būdamos, 
linksmai niūniuoja ir žengia,, o 
tu, vadove, pumpuok per akme
nis ir vykis, jei dar nori saulę 
tekant pamatyti... Be to ir meš
kų baisu. Stovykla yra kaip tik 
netoli Big Bear miestelio ir ežero. 
Kalifornijoj negyvenus, nežinau 
kada ten tos meškos vaikštinė
ja... Prieš šešias pasiekiame tar
pukalnę. Iš trijų pusių kalnai, 
o prieš akis žemai, žemai di
džiulė dykuma. Žvelgiam tolu
mon, tik staiga, kad suriaumojo 
kažkas meškos balsu. Atsisuko
me — ant aukštos uolos stovi 
trys broliai skautai ir juokiasi. 
Ar aitvaras juos ten užkėlė iš 
"Aitvaro" stovyklos?! Truputi po 
šešių pradėjo rausti kitoj pusėj 
dykumų dangas virš mėlynų kal
nų ir per kelias minutes Šviesos 
dryžiai ilsi tiesė per dykumą ir 

V.s. P. Molio — v.s. C. Kiliu
lio uoliomis pastangomis 1975 
m. buvo sudarytos ltgitol išimti
nos sąlygos keliolikai (2 skiltim) 
lietuvių skautų vadovų dalyvau
ti rytiniame JAV pakraštyje įvyk
stančiuose BSA sistemos MIŠKO 
2 E \ K L O (Gilwe!lio) kursuose. 

1975 m. MŽ kursų stovykloje 
dalyvavo 14 mūsų Brolijos su
kviestų vadovų. Po stovyklos, ją 
sėkmingai išėję, kuršininkai tu
ri 9 mėnesių — 2 metų laiko
tarpiu atlikti po 22 uždavinius [ 
pagal savo susidarytą ir kursų 
vadovybės patvirtintą įsipareigo
jimo lapą — uždavinių vykdy
mo planą. 

Minimaliam fs. L. uždaviniam 
atlikti laikui praėjus, 7-ni mūsų 
kuršininkai savcf visus uždavi
nius jau atliko ir dabar laukia, 
kada bus pripažinti jie galuti
nai baigę MŽ kursus —• gaus 
atitinkamą liudijimą. Gihveltio 
kaklaraištį, šio žiedą ir virvu
tę su 2 kauliukais. 

RugpifrČio 22 d. JAV Atlanto 
rajono šios vasaros LAISVĖS 
VARPO stovykloje (VIII.15-22d. 
Bolton, Mass.) du MŽ kursų da
lyviai — abu lapinų sfokiėC (kur
suose buvo dar Bebrų lietuvių 
skirtis) jau gavo savo ženklus 
— MŽ kursų vadovybės varrdu 
Lapinų skilties patarėjas v.s. A. 
Saufaitis drauge *u Bebrų skil
ties patarėju C Kiliuliu iškilmin
gai jnos įteikė. 

Kiti 5 mūsų kuršininkai turėtų 
taip pat neužilgo gauti *«vo pri
pažinimus. 

V.s. Petras Molis ir v.s. Al
fonsas Samusis tapo dkiiiulės, 
\isame pasaulyje pasklidusios, 
Gihvellio draugovės nariais, kil
nų daugelh iš visur i m . rugsė-
fo mėn. pradžioje susirenka An
glijoje, CilweJiio parke — pa - t 

BENDRA PENKTOS TAUTINIŲ SŪKIU ŠVENTĖS 
P R O G R A M A 

Penktadienis, rugsėjo 3 d. Visos šokėjų grupes suvažiuoja j Chicagą. 
N Transportacijos vadovas: Vyt. Jasinevičius 

5639 So. Sacramento Ave. 
- Chicago, UI. 60629 

Tel. 778-4085 

Informacija: Jaunimo Centras 
5620 So. Claretnont Ave. 
Chieago. m. 60636 

Te!. 778-7500 (730!) 

7:00 vai. vakare vaikų ir jaunių repeticija 
Tnternat. Amfiteatre 
4300 So. Halsted S t 

Šeštadienis, rugsėjo 4 d. 8:00 vai. iki 9:00 vai. ryte Šokėjų grupių registra
cija fntern. Amfiteatre. 
9:00 vai. ryte prasideda generalinė repeti
cija. Dalyvauja jaunini© ir jaunių šokėjų 
grupės. 
1:00 vai. p. p. prasideda pagrindinė genara-
line repeticija su orkestrais, choru ir švie
somis. Dalyvauja vaikų, jaunių, jaunimo ir 
veteranų grupes. 
4:30 vai. p. p. generalinė repeticija baigiasi. 

OFICIALUS ŠVENTĖS ATIDARYMAS JAUNIMO CENTRO SODELYJE 
7:00 vai. vakare. Dalyvauja visi šokėjai, 
svečiai ir visuomenė. 
8*X> vai. vak. šokėjų susipažinimo vaka
ras Jaunimo Centro salėse — šokia). 
8:00 vai. vak. Šventes komiteto, svečių ir 
šokėjų grupių vadovų pobūvis Jaunimo 
Centro kavinėje. 

sekmadienis, rugsėjo mėn. 5 d. 10:00 vai. iškilmingos Damaldos: 
Sv. Kryiiaus bažnyčioje, 4557 S. Wood St„ 
Chicago. 
Evangelikų Tėviškes bažnyčioje, 

6641 So. T*oy S t 

p. INTERNACIONALINIAME AMFITEATRE, 
4300 So. HaLsted S t 

1:00 vai p. p. visi susirenka į amfiteatrą. 

vak. McCormick rūmuose: Lindheimer salė 
vyresniems (balti ir geltoni bilietai), Chi
cago salė jaunimui (rūžavl ir mėlyni blTte-
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DR. ANNA BALIUNAS 
vjsrt; AUSŲ NOSIES n-

GERKLfiS LIGOS 
2858 West SSrd Street 

Vaiacdoe pagai - .^s ia-ur^ 

DR. 1 . G. BALUKAS 
Vki«4er1)» ir tnotenj Ujp* 
GLneh<>i<«cinė Gmruri*i>a 

5448 So. PuiaikJ Road (Crauforc 
Medical Boildin)!;) T e l LC S-*>*4* 
r^.-r^a ..r-.-., J Jfc<<&. t-r.i^.-~<» 

Irt neatsiliepia, skambina ST4-8004 

DR. VL BLA2YS 
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

M&rqtKtt« Medical Center 
6132 ša. Kedzle 4renue 

Vai š i r m a i . int-a/i !r -cefr..-t»<" 
;; v * v" .-ai /aka--? 

įe^La: MĮ l Iki t vai 

Oftao iHef. W S i-2«TO 
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DR. FETtR T. BRAZIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGĄ? 

1434 West 7l.it Streei 
»"a 3 ir m . <eli . Uu « « poclea 

, - - - i pttnktAA 1-4. tT9i ir <***A& 

'n Ąjat Rodoko ksMntHa p+r*ml 

OR, EDMOND E. CIARA 
OPTOMETRISTA8 

H 09 W*»t 51 *t Srreei 
T e i - Ofi 6-240* 
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DR. L DECKYS 
GYDYTOJA Oi C H n U ' H G t 
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Emottafi* U«o» 

• R A W F O R B MKfMOAli BCtlaOrNJ. 
6-4-M S(x rumto R M d 

vn.:ind«» o««ai «wttarl iE» 

^stalzo* \t bat<> tei S52-IS81 

OR. FERO. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1401 S. 49th Coort, C1cer«. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

IftRkvnia r»V »» <*>*• 

feL jflno tr bow. OLympic ^ -41» 

DR, P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

1443 So 50tb \ ^ e . . Cteero 
-Li^.: - -I vai Ir 5-fc ra l ?ak 

ISakyni* trečiadieniu* 
i<*^.dieniai! 12 tkl 4 sral popiet 

Tel. REllano* 5-1811 

OR, WALTER J. KIRSTUI 
Lie*uviF žydytojas) 

3925 West S9th St ie«* 
Vtl.. pirmad.. antr&d. ketvtrtad b 
penktad nuo 12-4 va.1 popiet tr f-» 
ral vak SeStad pagal susitarimą 

o trečiadieniais uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
7YTYTCJA rP. CHIRUROf 
KCDtKiV IR VAIRC UGO« 

Mi:nicAi. Rm^nryG 
Ti.sc ^ .dth Wps«-rti A r e m e . 
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K!*: tei. RE 7-1 !«V8: rezfd 2 S > . 3 t l t 
'VfW HF I. K I S RpTld PT? »-«Wi 

DR, j . MEŠKAUSKAS 
1YDY™OJX? m CHIRORGAF 
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OR. W M. U$til4!S!NAS 
\ K U S E R L I A !R IIOTW?V U G O 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

«nS2 ?*«L Kt*ĖB A*w. WA 5-8TT0 
"AiAUdai piural mmit»r*mą. l«l de 
U«UJ-pla. skjunblnd: Ml 3-4M01. 
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DR, A. I . GLEVEDKAS 
GYDYTOJAS m CHIRL-ROAS 

3pe<^lybe AMų U c o e 
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Dviem frontais 

NAUJI BANDYMAI MUS "NACINTI" 
Sena žemaitiška .patarlė sako kinio) pogrindžio darbuotojai 

"kuo pats kvep, tuo ir kitus tep". buvę nacių šnipai ir agentai. 
Vadinasi, kuo pats kvepia, tuo ir Tame pačiame pamflete tuo 
kitus tepa. Šį mūsų liaudies iŠ- pačiu būdu ypač niekinamas 
mintingą pasakymą mes prisime- mūsų Vlikas — vyriausioji Lie-
name todėl, kad pastaruoju me- tuvos priešbolševikinio ir prieš
ių dviejose skirtingose vietose iš- nacinio pogrindžio vadovybė, 
kilo nauji mėginimai iš naujo bandant jo ano meto vadus pa-
"sunacinti" ir tuo pačiu būdu versti taip pat nacių agentais, 
suniekinti lietuvius. Bandoma, *-
nors ir nesėkmingai, įrodinėti, Savaime aišku, kad .visiškai 
kad lietuvių tautos politinė emi- nieko nerašoma apie lietuvių 
gracija yra ne kas kita, kaip vo- tautos kovą, kuYią ji vedė prieš 
kiškų nacių — hitlerininkų agen- vokiškuosius okupantus, neužsi-
tai, šnipai, jų pataikūnai- įvai- menama apie lietuvius patriotus, 
rūs prisiplakėliai, veikę ir kovoję kalėjusius nacių koncentracijos 
ne prieš naciškuosius oku- stovyklose, ten praradusius svei-
pantus, bet su jais bendravę katą ar nužudytus. Bolševikams 
ir ėję ranka rankon prieš demo- priimtu suktu keliu aiškinamos 
kratiškas jėgas. mums gerai žinomos hitlerinin-

Mums įdomu, kad tuo pačiu kų represijos Lietuvai ir lietu-
laiku tokia akcija iš karto ,atsi- viams, persekiojimai, aukštųjų 
rado dviejose vietose: okupuoto- mokyklų uždarymas, darbo priė
ję Lietuvoje ir Chicagoje. volė ir panašūs klausimai. 

* Bet visa tai iš esmės nieko 
Bolševikai okupuotoje Lietu- nauja. Lietuvių tautos pasyvus ir 

voje ir jų agentai užsienyje yra aktyvus priešinimasis vokiš-
politinius pabėgėlius "nacinę" ir kiems naciams 1941-1944 m. vi-
niekinę daugelį kartų. Ne tiktai sam kultūringam pasauliui gerai 
eilinius politinius emigrantus, žinomas dalykas. 
bet ir žinomus mūsų visuome
nės veikėjus, politikus, kultūri- Tačiau ne vien okupuotoje] 
ninkus, mokslininkus, aukštus Lietuvoje lietuviai patriotai ap-
dvasininkus, buvusius karinin- šaukiami "naciais". Lygiai to
kus, mokytojus jie apšaukė "na- kių balsų pastaruoju metu ėmė 
cistais, žmogžudžiais, žydų žudy- atsirasti ir amerikiečių kairiojoje 

bei liberališkoje spaudoje. Pir
moje eilėje daromi labai pa-

PESIMISTINIAI BALSAI JAV 
Turtingąją Ameriką pagauna didelis nerimas 

Sio pokario pirmajame dešimt
metyje JAV pasiekė aukščiausią 
savo galybės pakopą. Jos buvo 
ūkiškai ir kariškai pajėgiausios 
pasaulyje. Politinis pasimetimas 
ir dorinis nuoslinkis jau apie 
1960 m. ėmė kelti susirūpinimą. 
Akylieji amerikiečiai stebėtojai 
tuo metu pradėjo šnekėti apie 
JAV nelemtą likimą, krintančią 
nuotaiką, beviltiškumą, tautinio 
sąmoaingumo, dorinę ir politinę 
krizę. -Netrukus išėjo knygos apie 
JAV tokiomis antraštėmis: 
tanti šviesa", "Autoriteto sarn-l 
brėška"... 

Vietnamo karas atnešė naują 
sukrėtimą. Karo ir politinis pra
laimėjimas Azijoje, karinės draus
mės pakrikimas, karių pabėgimas 

GEDLMINAS GALVA 

ta aštri kova ne dėl bendruo
meniškų tikslų, visuomeninių pa
reigų atlikimo, bet dėl savo in
teresų — tam tikrų teisių. Poli
tinės partijos tampa politinėmis 
mašinomis, o jų programos ma
salais rinkimų metu. 

Visa tai sociologas Richard 
Neuhaus aptaria: "Mūsų kultū
ra pergyvena nuosmukį, nes ne
turime kūrybinės kritikos. Mes 

Rlės- Sarbiname beprasmiškumą ir žu-
Įvimą, juos vadindami "išlaisvi
nimu", nors nedrįstame išlais
vinti pasimetusio žmogaus". 

rinį kritimą ir šeimų sunykimą. 
Šeimos, kaimynystės bendravi
mas, savivaldybės, mokyklos ir 
įvairios draugijos daug patarna
vo skatinti dorai. Šiuo metu mi
nėtas visuomeninis bendravimas 
jau neatlieka minėto uždavinio, 
nes nepaprastas politikavimas ap
griovė mūsų bendruomenę. Dau
gelį pareigų mes pavedėme cent
rinei vyriausybei, kuri gali su
naikinti šeimas ir asmens sąmo
ningumą". 

Toks samprotavimas šliejasi 

Nusivylimas politika 
Eilinis amerikietis iš seno ne-

, mėgo kalbėti apie politiką. Dar 
ar į kariuomenę nešiojimas d a r ; d i d e s n i s susįgūžimas įvyko pasta-
labiau įjautrino pesimistines gai- r a } s i a i s m e t a i s , kai prezidentas 
das. Nusikaltimų didėjimas, vi-1 buvo priverstas pasitraukti, o se-
suomeninis ir vidaus politikos pa- riatoriai ir atstovai buvo apkal-
krikimas, dolerio vertės kritimas, tinti. Eiliniai piliečiai teturi vie-
ūkinis atoslūgis ir nedarbas su- nintelį ginklą — savo balsą, bet 
kėlė naujus rūpesčius. Amerikie-

JAUNIMAS SVARSTO OKUPUOTOS 
LIETUVOS PADĖTI 

Reta kuri 1 J B poilsio Ir stu- » mu "Ko Lietuvos lietuvis laukia 
dijų savaitė neturėjo jaunimo; iš mūsų", 
simpoziumo. Pereitais metate Rugpiūčio 7 d. šeštadienio 
mūsų jaunimas LFB stovyklose ; priešpietį susirinko, tur būt, dau 
Kennebunkportc gvildeno temą; guma stovyklos dalyvių ir sve-
"Turime jaunime visą laką, bet Į čių, o jų jau si^kė arti pusantro 
kur jis dingsta". LF bičiulių ren
giamus simpoziumus vieni laiko 
kaip mėginimą jaunimą pritrauk 
ti \ bičiulių eiles, bet rengėjų no
ras yra sudarvti sąlygrs mūsų 
aktyviam jaunimui pasisakyti 

šimto, į didžiąją Dainavos sto
vyklos salę. 

LFB centro valdybos pirm. 
dr. česius Kuras supažindino su 
}x>kalbio dalyviais Linas Koje
lis iš Californijos, baigę? politi-

prie demagogijos, kuri skelbiama į d paragavusiais likimo drau-
ir sio meto priešrinximinėse kai- _,•_ tautiečiais. <"i? turi hiiti H. 
bose: mes apkarpysime centrinę 
valdžią ir daugiau teisių suteksi
me savivaldai. Ne federalinė val-

tojais ir panašiais epitetais. 
Šiuo reikalu bolševikų propa

ganda buvo nepaprastai aktyvi. 
Buvo paskelbta daugybė falsifi
kuotų dokumentų, įvairių leidi
nių svetimomis, ypač anglų, kal
bomis, bandant suniekinti mū
sų veikėjus. Oficialios Sovie
tų Sąjungos įstaigos ne vieną 
kartą yra pareikalavusios išduo
ti Sovietams teisti tariamus '"lie
tuvius nacių veikėjus". Buvo ir 

našūs, tiesiog identiški bandy
mai apšaukti "naciais" didžiau
sios lietuvių kolonijos Marąuette 
Parko ramius gyventojus ryšium 
su šioje Chicagos miesto srityje 
besireiškiančiu rasiniu judėjimu. 

Tokiai gėdingai propagandai 
pagrindą lyg ir davusi prieš ke
letą metų šioje miesto dalyje įsi
kūrusi (čia įsigijusi gyvenarnąjį 
namą) JAV nacionalistų draugi-

nariai 
tebėra daromi bandymai ameri
kiečių, Kanados, Vakarų Vokieti- 'ja, kurios nariai nešioja lygiai 
jos ir kitoje spaudoje suniekinti tokias pačias uniformas, kaip sa-
alskirus asmenis ir iš viso lietu- vo laiku dėvėjo hitleriniai naciai 
viską emigraciją. Vokietijoje, su svastikos ženklais 

Tačiau reikia pasidžiaugti, ir kitais naciniais "atributais". 
kad Vakarų valstybių politiniai Niekas iš lietuvių su šia drau-
vadovai ir jų saugumo įstaigos gija nieko bendra neturi ir nė 
buvo pakankamai apdairios, vienas iš mūsų rimtų tautiečių 
Tiesa, vienoje kitoje vietoje bu- jai nepriklauso. 
vo šiuo reikalu pravesti polici
niai pasiteiravimai, bet nė vie
nas lietuvis politinis emigrantas 
nebuvo vakariečių įstaigų ap
kaltintas, nebuvo suimtas, teis
mo ar administraciniu būdu ne-

jos, nors ji Amerikos valdžios 
įstaigų yra legalizuota, tikslai, 
veikla ir veiklos priemonės lietu
viams yra svetimi. 

čių lūpos tarė rūsčius žodžius: 
Amerikos laukia senovės Graiki
jos ir Romos imperijos likimas. 
Aišku, Amerika įmynė visai skir
tingą pėdą, jos rūpesčiai visai ki
tokį, bet tik vidinis sunykimas ir 
nepajėgumas spręsti vidaus ir už
sienio politikos svarbiausių klau
simų primena nuoslinkį ir praei
ties civilizacijų žlugimą. Ar Ame
rika neatsinaujins, dvasiškai ne
atgims šiame amžiuje, kai bręsta 
nauji pavojai? 
Daugiareikšmis beprasmiškumas 

Amerika yra daugiareikšmė: 
anglosaksiškos kultūros krašte ra
do priebėgą daugelis tautų, pa
mažu ištirpstančių. Tai įvairaus 
ir nepaprastai palankaus klima
to kraštas persodinti europinei 
kultūrai, nors jos atmaina kiek 
kitokia. Šiame turtingame kraš
te praėjusiame šimtmetyje, atro-

milijonai net jaunuolių nesinau
doja balsavimo teise. Viešosios 
nuomonės tyrimo duomenys ro
do, kad 40 proc. balsuotojų ne
teikia svarbos, kuris prezidentinis 
kandidatas laimės ateinantį lap
kričio mėnesi, o 58 proc. teigia, 
kad rinkimai atneš naudos lai
mėjusiems, o ne krašto gyvento
jams. 

Kai kas trečia šeima išsiskiria, 
kai susimetėKų skaičius didėja, 
kai mokyklose rūpinamasi aukš
tesniu IQ, o ne auklėjimu, kai te
levizijos programos, ir geltonoji 
spauda tarnauja juslėms erzinti 
ir nedorovingumui skleisti, eili
nis amerikietis vis puoselėja vil
tį, kad jo rinktieji, ypač prezi
dentas ir kongreso atstovai būtų 

aktualiais mūsų kultūriniais, po- i nius i* ekonominius mokslus, 
litiniais ir net religiniais klausi-, Toliau studijuos teisę. Ateitinin-
mais ir padiskutuoti sv vyrės- kas, lietuvių ir amerikiečių spau 
riais, jau gyvenimo mokyklos dos bendradarbis, politinių ka

rikatūrų menininkas, 
gals tautiečiais, čia turi būti iš- Daina Kojelytė — magistrė 
girstas balsas ir tų, kurie gal ir! bibliotekininkė, studi,'a3 tęsia 
netrukus suks lietuviškojo gy- toliau, ateitininkė, veikli jauni-
venimo ratus tada, kai jau ne- mo veikėja Studentė Violeta A-

dzia sunaikino Krašto dorovę, n e [ m a ž a i i r š i ų s t u d i j ų ^ ^ ^ k ^ j ^ m Detroito, lankiusi Vil-
ji sumažino gyventojų prieauge j ̂ bus mūsų tarpe ar ramiai lin-l niaus universiteto vasaros kur-
ne JI slątiao seimų s«cyryoas, bet: ^ i c s i s p e n ^ ^ s u p a m o s e kė_ į s u s 9ktfwi s k a u t ė . Viktcras Na-
gyventojų^doroves nusilpimas t u - ! d ė s e N e ^ ^ OTtinkame m\ ^ B Detroito, baigęs istorijos 
rejopoveisu federalinės valdžios | j a u n i m o m i l l t i r n s< ^ s tudenti-1 i r politinius mokslus, ateitinin-
ve;.<smus. Bevei* Kas d.eną S<ai-į j a ^ j a u r i r n 2 s v i a a d a v r a b u v ę ; k a S ) u o l i a i be s i ek ią s lietuvių 

-yvenimo dinamikos rodikliai, į i r amerikiečių politiniame gy-
savivaldos įstaigose, ypač did
miesčių savivaldybėse, kai net 
policija, f/arkos saugotoja, įsive
lia į nusikaltimus. Ar pagerės sa
vivaldos įstaigų veikla, suteikus 
didesnes teises, kai jos nesugeba 
net savo finansų tvarkyti ir neiš
siverčia be federalinės paramos? 

Problemos sprendimas 
Gana tikroviški amerikiečiai 

pasimeta problemų miške. Jie yra 
pagaunami demagoginės analy-
tinės srovės ir nešami. Daugelis 
dalykų priklauso ir turi priklau
syti federalinei valdžiai. Jos teises 
ir pareigas reikia ryškiai skirti 
nuo regijoninių ir vietinio pobū
džio įstaigų pareigų. Visų 38,000 
valdymo įstaigų darbas turi būti 
racionalizuotas, pašalintas ly-
giagretiškumas ir atleisti veltė-

eukilimų pionieriai, drąsių idėjų 
skelbėjai. Juos išgirsti labai įdo
mu. 

Dvidešimtoje LFB stovykloje 
Dainavoje jaummo simpoziume 
dalyvavo jaunimo atstojai, lan
kęsi Lietuvoje, studijavę Lietu
vos ir lietuvių klausimiu; ne tik 
iš knygų, bet ir iš realios tikro
vės. Jų pokalbių tema origina
liai buvo pavadinta "Pažinkime 
dabartinę padėtį Lietuvoje",, bet 
vėliau praplėsta nauju papildy-

dori. Jis nepakęs, jei kandidatai džiai. Visa tai turi tik nervškų 
bus išsiskyrę, bet ranka numos į j sąlytį su dabartiniu doringumo 
kitus nusikaltimus. Jis tai darys 
ne dėl pakantos, bet dėl apsilei
dimo: mes nepakeisime pasaulio. 
Jam telieka dar vienas kelias: su-

pakrikimu. Jį galima panaikinti 
tik amerikiečiams atsisakius 

dė gėrybės yra neišsemiamos, bet s;gūžti, leisti didžiajam nedoro-
augo padriki didmiesčiai, kuriuo- vingumo vežimui praūžti ir sau-' 
se lenktyniavo prabanga ir skur- gotis, kad nebūtų pats sutriuškin-
das. Per trumpą metą įgyvendi- tas. 

Ir, štai, tam tikri asmenys ir 
buvo nubaustas, o juo labiau kai kurie laikraščiai bando suta-
niekas nebuvo Sovietams išduo- patinti vokiško tipo amerikiečius j 
tas. Perdaug jau visiems buvo nacius su ramiais Marąuette Par-
aiškūs lietuviai politiniai pabė- ko lietuviais gyventojais. Kažko-
gėliai. Iš kitos pusės, visiems ge- kia nežinoma (iš tiesų, He
rai žinomi Sovietų tikslai. Patys tuviams gerai žinoma) ranka 
būdami didžiausi žmogžudžiai, neseniai pradėjo vesti prieš 
bandė sutepti mūsų gerą vardą. Marąuette Parko gyventojus 

* šlykščią propagandą, kaltindami 
S. nx liepos 29 - rugp. 24 die- juos "rasizmu, šovinizmu" ir ki-

nomis Vilniaus "Tiesa" vėl tu būdu provokuodami, 
paskelbė per šešis savo numerius Jei aukščiau minėta bolševikų 
rašinius "Išdavystės keliu". Tai propaganda daugiau ar mažiau 
ištraukos iš kokio tai esamo ar liečia praeitį, tai dabartinė lie-
nesamo Juozo Jakaičio to paties čia gausiosios lietuvių kolonijos 
vardo knygos, kuri šiomis dieno- Amerikoje gyventojus ir jų sun-
mis pasirodė ar greitai pasirodys kaus darbo dėka įsigytas nuosa-
okup. Lietuvos knygų rinkoje. vybes. 

Iš paskelbtos dalinės medžią- Mūsų politinės, visuomeninės, 
gos matyti, kad ir šis naujas bendruomeninės, socialinės ins-
pamfletas turi tuos pačius tiks- titucijos, namų savininkų ir kitos 
lus: jaunosios lietuvių kartos tar- draugijos turėtų į čia iškeltus 
pe Lietuvoje ir net užsienyje iš klausimus rimčiau pažvelgti, nes 
naujo niekinti nepriklausomos ši akcija, kaip prieš 'lietuvius 
Lietuvos laikus, mūsų politinę veikiančius jėgos nori, siekia su-
emigraciją, jos veikėjus. griauti mūsų kolonijas, tuo pa-

Knygos autorius (tikriau — čiu organizacijas ir priešbolševi-
autoriai, nes ją rašė eilė KGB kine veiklą. Taig: reiktų ir mums 
pareigūnu) iš naujo bando įro- i šį reikalą kreipti didesnį dėme-
dinėti, kad patriotiškas lietuvių sį: ištirti, kad šiai akcijai vado-
pogrindis vokiškų nacių okupaci- vauja, kas ją finansuoja, ins-
jos metu (1941-1944 m.) buvęs piruoja ir veda. Reikiamus duo-
ne kas kitas, kaip vokiečių sau- menis, paaiškinimus ir kitokią 
gumo (Gestapo ir kitų įstaigų) medžiagą reiktų pateiktie ameri-j 
suorganizuotas priešbo!? 
judėjimas ir kad mūsų pri 
*io (tuo pačiu ir priešbolšc 

no socialinę apdraudą, bet dėl 
netikslingo jos tvarkymo pajuto 
nepakeliamą naštą. 

Tai kraštas, kuriame dažnai 
Dievo vardas minimas, bet ma
žiausiai jo įsakymų bojama. Ka
pitalistinės santvarkos įsibėgėji
mas dar sustiprina malonumų 
siekimą. Daugelis Bažnyčių taiks
tosi hedonistiniam siautėjimui. 
Daugumas krikščionių yra tik iš 
vardo, nes jie atsidėję tarnauja 
savo juslėms: garbina malonu
mų ir patogumų dievaičius. 

Daugiareikšmėje visuomenėje, 
demokratinėje santvarkoje vyks-

Tuščios svajonės 

Daugelis teologų, sociologų, • 
politikos srities žinovų ir istorikų į 
deda dideles viltis į reformas ir 
valdymo decentralizaciją. Kiek-, 
vienuose prezidento rinkimuose! 
žadama: aš padarysiu reformas, 
decentralizuosiu valdymą. Tai i 
žadėjo ir R. \ixonas praėjusiuose į 
rinkimuose, tą patį žada šiais j 
metais. 

Palyginamosios istorijos prof. j 
Robert Niabet teigia: "Nepapras-j 
tas krašto praturtėjimas per pra-į 
ėjusius 25 metus paskatino do-Į Rytinė gimnastika vienuose Vakarų Vokietijos senelių namuose 

venime. Moderavo Linas Koje
lis. 

Simpoziumo dalyviai padarė 
savo pagrindinius pranešimus. 
Jie buvo gerai paruošti, apgal
voti, neištęsti. 

Daina Kojelytė analizavo jau
nimo, buvusio Lietuvoje Atei
ty paskelbtos anketos duomenis, 
patiekdama įdomių komentarų.. 
Violeta Abariūtė nurodė, kad 
Lietuvon važiuoją turi būti pa
siruošę, susirinkę informacijų iš 
tikrų šaltinių visais socialiniais, 

venti juslėmis, malonumų ieško- Į istoriniais, religiniais klausi-
jimu, kurie nuosekliai veda į do- maig. Vasaros kursų studentai 
rinį pasimetimą, nors jis gali bū- yimiuje yra apgyvendinami ben

drabuty. Atskirai Išvažiuoti iš 
Vilniaus leidimo neduodama. 
Rengdavo bendrų ekskursijų. 
Kursantai jautė suvaržymų, bet 
ne moralinio teroro. "Sienos turi 
ausis" — vieša paslaptis. Lietu
voje žmonės gyvena, yra paval
gę," Vilniuje gerai apsirengę, ne
nustoja vilties. Dvasinio maisto 
alkis stiprus. Lietuvą radome 
tekią, kokią tikėjomės rasti, 
kaip buvome skaitę ir girdėję. 
Kursai atidarė duris gilesniam 
Lietuvos pažinimui. 

Vaizdingu žodžiu, gražia tai
syklinga kalba, kokios galėtų 
pavydėti ir ne vienas ir Lietu
voje mokslus baigęs, Viktoras 
Nakas palietė vieną aspektą iš 
klausimų serijos: "Ko paverg-

i tas lietuvis laukia iš laisvėje gy-
j venančių lietuvių". V. Nakas 
| kalbėjo apie politinę to k'ausimą 

dal'. Jis su užsidegimu ir įsiti
kinimu ragino lietuvius jungtis 
Į politinį Amerikos gyvenimą. 
Tuo būdu galima Lietuvos bylai 
daug padėti. Reikia kovoti su 

(Nukelta. į 5 pusi.) 

ti pavadintas gražiausiais vardais. 
Amerikiečiams lieka du keliai: 

dorinis pakrikimas ir sunykimas, 
susitvardymas ir europinės kul
tūros išgelbėjimas. Atgimimas tu
ri įvykti amerikiečių tautoje, kad 
kiekvienas asmuo būtų saugus ir 
jaustų teisingumą. 

AUŠRA IŠEINA Į GYVENIMĄ 
Dviejų draugių laiškai 

Romanas i> okupuotos Lietuvos 

MARIJA VINCER YT fc 
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— Šimto gramų vyrukas panoro, — atsiliepė 
salės. 

—Nekišk liežuvio, — pertraukė kitas. 
Dulienė susitraukė, visai sumažėjo kėdėj. 
— Mes gavom žinių, — pakilo profsąjungos pir

mininkė, labai stilinga, išsidažiusi, apie keturiasdešimt 
metų poniutė. — Mums skambino iš milicijos, kad su
laikytas bevagiant gėrimus. 

— Jeigu žinot, kam dar klausiat, — atsiliepė Du
lienė ir dar daugiau susigūžė. 

— Už tokius darbus mes, žinote, paskolų neski-
riam. Tai būtų savotiškas chuliganizmo skatinimas. 

Bet kokios priežastys, — tariau atsistodama. 

j — Trumpai dėl Naujųjų Metų, — atsistojo* mūsų — Nieko, nieko, — ramina gydytojas. — Viskas 
I Kostas. — Yra pasiūlymas organizuoti bendrą Naujų- į bus gerai. Sūnus gyvas. Jis jau atsigavo, 
jų Metų sutikima. Pasirodo berniukas bandė nusižudyti — kerėsi. Su-

— Ir eglutę vaikams, — atsiliepė nuo stalo. j žinojęs, kad motina turės už jį sumokėti šimtą rublių, 
— Eglutė kaip visada. Čia jau tradicija. Bet Nau- j dvi naktis nemiegojo namie, o paskui žudėsi, 

jųjų Metų sutikimas. Profsąjungos valdyba yra nu-1 — Man niekas nesvarbu. Į viską nusispiaut, tik tu 
mačiusi lėšų salei ir muzikai. Na o jau visa kita — kaip gyvenk. Gyvenk toks, koks esi, mano brangiausias Vi-
užkandžiai išgėrimas — mūsų pačių reikalas. Reikia kintai! Sūneli!, tik tu gyvenk! 
susitarti po kiek dedam. Ji taria tuos žodžius kaip didžiausią prašymą, 

Vieni siūlo po penkis, kiti po tris, treti net po de- į kaip maldą taria. "Tą chuliganą aš pati nudėčiau". — 
šimt rublių. Apsistojo prie penkių. į Aiškiai girdžiu ir kitus jos pačios prieš porą dienų pa-

Iš susirinkimo bėgau tiesiai pas Dulienę. Man bu- \ sakytus žodžius. Tartus taip pat iš baisaus skausmo ir 

SUSEKĖ KALTEVEVKLS 'karuose F Lapą, automobilių 
j prekybininkas L. Rusėtos, abu 

R. Yablun. 59 m., numizmati- j§ Chi c a ? 0 s . ir uosto darbinin
kas iš Chicagos. nuvykęs į k a 3 p Crosby. Nužudė apiplė-
Los Angeles, 1975 m. rugp. 13 šimo tikslu. 
d. dingo. Jis vežėsi 10.000 dol 

vo neramu, kad ji sau ko nors nepasidarytų. 
Dulienė gyvena pačiam Antakalnio pakrašty, | | 

sandėliuką panašioj grytelėj. Ten, sako, ankščiau bu-' 
vusi ponų vasaros virtuvė. Dabar, eidama ties ta vieta, 
kur reikėjo sukti į Dulienės grytelę, pamačiau greito-' 
šios pagalbos mašiną. Vis dar netikėdama, ramindama 
save, kad mašina pas ką nors kitą, bėgu pas Dulienę. 
Atidariau duris ir iš karto pamačiau baltus chalatus ir 
pilną kambarį žmonių. Išsigandus ir susijaudinus 
stengiuos per žmones pamatyti lovą. kur, mano įsitiki
nimu, turi gulėti nebegyva Dulienė. Tačiau, nespėjus 
įsižiūrėti į lovą, Dulienę pamatau tarp žmonių. Ji svei-

Tik blo-1 ka ir gyva stovi Šalia gydytojo, tik labai susirūpinus, 
gas auklėjimas. Ir jeigu motina nesugeba, nepajėgia {o lovoj guli berniukas, tas pats kurį milicininkas buvo 

sielvarto. 

jog 

Efeįctni, kieaų spauda,, radijui, televizijai p^ a t s i ž v e l g t i > k a s p r i v e d ė rie t o . 
,riesnaci- ir atrankamoms įstaigoms^ _ A u k l ė j i m a a < _ a t s a k ė i r m i n i n k ė . _ 
jšboiševi- b. kv. ^ T_ ^ : _ . i : j u . . 

ir 100,000 dol 
netų. Dabar 

vertės retų mo-
išaiškinta, kad — Afrikoje pradėtas žemės ūkio 

reikalams naudoti tirpstantis ug-£ aųžudė jo buvęs agentas va-: ,,„i,alT,^ gftįfaty 

auklėti, galima pasiūlyti pataisos koloniją, bet ne pa
šalpą. 

— J kalėjimą geriausiai, — vėl atsiliepė iš salės. 
—Jkišai ir spakaina. 

Be garso, be krapštelėjimo pakilo Dulienė. mažutė, 
su pilka šimtasiūle, su išblukusia, nutysusia štapeline 
skarele, tar tum bekūnė šmėkla išslinko iš sales. Ir 
štai paskui ją uru. uru pakilo pusė salės. Nušoko nuo 
scenos vyruk&a ir užstojo duris. 

SuariatoBM dar nebaigtas, sėskitės \ vietas. 

Gydytojas netrukus išvažiavo, sakydamas, 
pavojaus ligoniui nebesą. Išgūrino ir žmonės. 

Kambariui ištuštėjus, Dulienė atsitiesė nuo lovos 
perbalusiu, iškankintu veidu, suspaudė abiem rankom 
galvą ir pasvyravus sukniubo ant suolo. 

— Nežmoniškai plėšia galvą, — pratarė j i —r 
Viešpatie, nebeišlaikysiu. 

Ją ėmė tampyti vemti. Mergaitė pradėjo verkti: 
— Mamaitė numirs! Jei mamaitė numirs. 
— Nutilk! — sudraudė ją motina. — Jau tu nepa

lik šiandieną mūsų. Matai, kas čia daros, — pasakė ji 
man. 

Pažadėjau pernakvoti ir pabūti kol tik reikės. 
Gydytojo Dilienė neprašė, ir aš pati nesiūliau, nes 

nesuprasi — gvvas ar miręs. Lz lovos pačiame kampu- , . . : J, K . *-*,uliau> w c o 

. . . . . •• -r • J • , . ~ i- buvo aišku, kad ta uga nuo pergvvenimų. Sueirdžiau 
ty — galva ir dideles išsigandusios akys — tai Dulie- .,, ,. , , „... , , ,. • _^\ 
nės dukra. Gvdvtojas pasilenkęs prie berniuko, žiūri ™ l tel» n u o g*"? 1 f ~ * * " J " 1 f ' " ' J , ° C * * 
pulso, o sesuo švirkščia vaistus. j ̂ P 1 } J " " ^ 2<> lenams- k a d m a n ^ n e l a u k t l * "* n e " 

— Aš pati kalta, aš pati, — aimanuoja Dulienė, — i P " ^ 0 * 1 * k a z i n k o- ; 
Parbėgus radau namie ir Kostą. Ką tik sugrįžęs įr 

atsitempęs prie statybų. Pamėlynavęs, prasižiojęs, ir. 

kankiny, tu mano. Kas tave privedė prie šito. Kiek 
tu iškentėjai. 

Jos balsas toks sielvartingas, pati taip niusiminus, 
„og uebecaJ*sa žiūrėti } j%, 

besidžiaugiąs, kad gavo nusipirkti raudonas kojines 
— tokios dabar labai madoj esančios. 
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M O Š Ų K O L O N I J O S E 
New York, N. Y. 

BOSTONO ŽINIOS 

SĖKMĖS \AUJAS 
STUDIJAS PRADĖJUS 

Dažnai tenka sutikti New Yor-

niuku chore. "Būdamas aukšles 
nėję mokykloje galvojau, jog prat 
radau balsą. Vėliau teko dainuo
ti vasaros stovyklose ir čia vėl 
atradau save, sugrįžo pasitikėji
mas ir 

NAUJOVĖ LAISVES VARPO 
KONCERTE 

laisvės Varpo vadovybė kiek
vienam savo konrertu; parenka 

ti panaiiu būdu, kaip Jurašam? 
ir dail VI. Žiliui. Kanados muzi
kai konstatavo, kad jų atvyki
mas atnešė Kanadai didelį lai
mėjimą. Pirmasis koncertas Ka-

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

kokią nors atrakciją. Tradicinis! nadoje buvo pavadintas ne.pakar-
atsirado balsas. Tačiau; rudens koncertas spaHo 10 d. So.ltojarau triumfu, kuris atidarė 

ko lietuvių kultūriniam judėjime j j u 0 k a r t u g soprano, kada pra- i Bostono Lietuvių Piliečių d-jos sa- j jiems duris į pasaulines scenas. 
gražiai nuaugusi jaunuolį, pui- ^ a u rainuoti berniukų chore,! lėje bus jau 34-tas tos rūšies kon-• Dabar jie dirba Kanados univer-

oavirtau antruoju bosu. pradėjęs • certas. Jame atrakciją sudaro į sitetuose, vadovaudami smuiko 
Jainuoti Perkūno vyrų chore". programos atlikėjais pakviesti i meisterių klasei, o taip pat daug 

Perkūno chorui tada vadovą- .smuikininkai Dana Pomarancai j koncertuoja Kanadoje, jAV-se ir 
tė ir jos vyras Jurgis Mazurkevi-: Europoje. Jų sutikimas atvykti į 
čius. Tai menininkai, pasiekę Laisvės Varpo rudens koncertą 
tarptautinio pripažinimo. Abu- ir atlikti jame programą — tai 

sol du jie išaugę ir subrendę už ge-; reta proga išgirsti tokio reto ly-
listas Stasys Citvaras. Jis pašte-; l e ž i *« 'uždangos . Dana Poma- j į ^ ^ į ^ ^ J į ^ J ^ 
bėjo gražų, neeilinį Petro balsą 

vęs muzikas Vyt. Strolia. Jis 
Jaug prisidėjęs prie Petro mei
lės dainai. Perkūno chore tuo 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

With Liberty & Justice 
Amerikiečių premijuota P A U -

I J A U S LEONO knyga, kurio
je atvirai ir drąsiai nagr inėja 
šio krašto negeroves bei pavo-

I jus ir tiesia kelius į saugų visų 
gerbūvį. 

Knyga gaunama ir Di-auge. 
Kaina kietais viršeliais $5,95, 
minkštais — $3,95. 

kiai kalbantį lietuviškai ir ran 
dantį bendrą kalbą tiek su savo 

ir supažindino Petrą su savo 
draugu balso mokytoju Piotr Ko-
niuch, kuris susidomėjo juo. Ta
da Petras pradėjo dainavimo stu
dijas pas §1 mokytoją su Perkū
no vyrų choro pagalba. Perkū-
niečiai apmokėjo pirmąsias 28 
pamokas. Taigi lygiagrečiai • su 
inžinerijos studijomis Petras tę
sė ir dainavimo studijas. Perkū
no vyrų choro nariai, šiais me
tais užbaigdami choro sezoną, 

rancaitė yra Kipro Petrausko 
auklėtinė. Dabar ji su savo vyru 
gyvena Toronte, Kanadoje. Abu
du jie yra gana jauni, tesulaukę 
33-jų metų. Jiems pavyko iš So
vietų §ąjungos vergijos paspruk-

• 

čiamas didelis susidomėjimas 
koncertu- Ypač mūsų vidurinioji 
ir jaunoji karta, pasiilgusi aukš
to lygio menininkų, dėkinga už 

E E A L E S T A T E 

Grožėkitės nuostabiu Michigan eže
ro reginiu iš šio puošnaus 2 aukštų 
kedro ("oedar") ir mūro namo 
Beveriy Sbores. Chicaga lengvai pa
siekiama. 4100 kv. pėdos gyvenamos 
vietos, padalintas prieškambaris, ka
tedrinės lubos gyvenamajam-valgo-
maįam kamb., 2 mtir. židiniai, virtu
vė/šeimos kamb. su baru, 5 miega
mi, 3 vonios, centrinis oro vėsini
mas, visuose kamb. kilimai. 450 kv. 
pėdų raudonmedžio denis ežero pu
sėn, "party" kamb. su "patio", 2 
maš. garažas, daug rūbinių. Vien žo
džiais negalima visos vertės apsa
kyti. 

Skambinti (219) 874-5004 

PARDAVIMUI 

Parduodami iš Lietuvos tautiniai 
rūbai, 14 dydis. 

Skambint teL 454-9390 

O £ M E S I O t 
Dėl išvažiavimo skubiai parduo
dami gerame stovyje: moteriški 

šios atrakcijos sudarvmą, Skvie- aukšte. Galima i r su 1 vaiku. Apyl. 
71-os ir Washtenaw. $225.00 mėn. 

434-7765 

bendraamžiais, tiek su vyresniai- J a m fe'ke >au *?** stipendiją, 
šiais. Tas jaunuolis yra P e t r a s į apmokėdami ir vel 28 pamokas. 
Tutinas, Eleonoros i r ' Jono Tu- f"™*!* gražaus tembro ir 
. - T. . . . sodraus balso bosas. Jis debiuta-

tinų sunūs. Jis vra įvairių orga-' . . . \ 
• .. n i - u~ vo choro metiniame koncerte, o 

mzacijų narvs, Perkūno vyru cho . .. , . ,. 
, . . . , . r į j u ta:D pat pasirodė kaip solistas ir 

ro damminKas ir choro valdvbos , . * . r . r 

narys, o taip pat jį tenka d a ž - , k l t o m , s P r °g° m i s -
nokai išgirsti per dr. J. Stuko | Tačiau Petras jaučia, kad stu-
vadovaujamą radio valandėlę d iJ 0 S P a s dainavimo mokytoją nė 
kalbant jaunimo reikalais. 

Šį pavasarį Petras labai gerai 
baigė inžinerijos mokslus. Ar Pet 

ra pilnos. Šį pavasarį jis išlaikė 
egzaminus. į konservatoriją ir 

pradės studijuoi Manhatten 
ras dirbs šioje srityje? Tuo tarpu į ̂ ho°l o f M u z i c S* m d e n J - " K e 

sunku atsakyti į šį klausimą. Jis 
yra pamėgęs dainą. Mamytės dai
na Tutinu namuose skambėdavu
si nuo pat jo kūdikystės. "Nuo 
pat vaikystės aš ir pamilau dai
ną", sako Petras. Vėliau pradžios 
mokykloje Petras dainavo ber-

S K A U T A I 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

patinka istorija ir geografija. 
Mėgstu sportą — slidinėjimą, 
maudymąsi ir tenisą. Turiu na-
mažą žuvų tanką ir auginu 25 
' 'guppy" rūšies tropikines žuve
les. 

Mano abu tėvai yra skautinin
kai. Mano jaunesnis brolis taip 
pat skautas. Vienas mano senelis 
Lietuvoje vadovavo "Dirvos" 
bendrovei knygoms leisti, kuri 
turėjo tris knygų kr?utuves ir 
spaustuvę. Antras senelis, mamos 
tėvelis, mirė prieš kelerius me
tus; jis mane labai mylėjo. 

Laukiu prasidedant sueigų, ta
da galėsiu ruoštis II patyrimo 
laipsnio egzaminams ir daugiau 
parašyti apie skautų veiklą. 

Vilius L. Dundzila 
TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTtS 

TALKININKU DĖMESOJI 
Visi skautai, skautės, sk. vy

čiai, vyr. skautės, j.budžiai, gin- Į 
tarės, skautininkai-kės, užsiregist 
ravę talkininkauti V-toje Tauti
nių šokių šventėje salėje tvarkos 
palaikvmo ir vietų nurodinėjimo 
tarnybai, būtinai atvyksta Am
fiteatro salėn šešt., rugsėjo 4 d., 
11 vai. ryto punktualiai. Čia gaus 
savo pareigų nurodymus, bilietus 
ir visą kitą reikiamą informaciją. 

Tautinių šokių šventėn sek
madienį, rugsėjo 5 d., visi talki
ninkai atvyksta uniformuoti 
12:15 vai. p.p. ir tuoj pat uži
ma savo postus ir pradeda eiti 
pareigas. 

Kilus neaiškumams telefonuo-
ti v.s. J. Paroniui, tel. RE 7-2261. 

ATSISVEIKINKIME 
Chicagos skautininkų-kių Ra

movė ir skautininkių Draugovė j 
kviečia visus čikagiečius bro-1 
lius-seses, o taip pat ir iš kitur Į 
atvykusius ir šiuo metu Chica- j 
goję viešinčius skautminkus-kes: 
atsilankyti rugsėjo 1 d. ( treč.) , | 
7:30 vai. vak. Jaunimo Centro I 
kavinėje įvykstančiam pabendra
vimui, kurio metu atsisveikinsi
me su Floridon išvykstančiais 
skautininkais Bronium ir Anto
nija Kliorėmis. Dalyvaukite pa
tys ir kitus pakvieskite. 

lias nėra lengvas", sako Petras, 
'Veiks užsidirbti pragyvenimui, 
daug dirbti konservatorijoje, na 
ir užsimokėti už studijas. Tačiau, 
norint ką nors pasiekti, — rei
kia daug dirbti", užbaigė Petras. 

Jis yra dėkingas visiems už pa
galbą, tiek moralinę, tiek mate
rialinę, o ypač savo šeimai ir 
Perkūno vyrų choro nariams. 

St. Vsk. 

čiant smuikininkus, kurie nese 
niai dideliu pasisekimu koncertą' 

. vo Lincoln Centre New Yorke 

Koncerto proga leidžiama 
programos knygutė, į kurią visi 

I kviečiami pagal galimybę įsira
šyti garbės rėmėjais, talkininkais 

' ar bičiuliais. Visais koncerto rei
kalais kreiptis į Laisvės Varpo 

I vedėją Petrą Viščinį. 

Išnuom. 6 kamb. apšild. butas 2-me 

M I S C E L L A N E 0 ^ 8 

SAVININKE D£L LIGOS parduoda 
9 kamb. V/2 aukšto mūrinį namą 
Marąuette Parke: 7fl3 S. Talman. 

4800 North — 3000 West. Newly 
decorated 1-2-3 bedroom apts. Call 
966-8293 4 to 10 P. M.: Sat. and 
Sun. 9 A. M. to 6 P. M. 

t n D it i f P » : " ; S 

MMB 1 > r : \ t o s VALANDOS 
V-sos r-o<^rm.> 4 ">••",?-_ 

Uetnvtn Orite: asdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30 — 
L00 vai popiet. — Šeštadieni ir 
Įakimidirsj nuo 8-.30 iki 9:30 vai 

T;l£> H?.:~.ioek 4-241S 

7159 So. MAPLEVVOGD AVE. 
3 :'AGO. ILL 80629 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taiaao etenu* tr nudeda naajo* pe

las. Pigiai »Yal»a taipgi alj Utim 
\i perdirba dei daju. Įdeda vandens 
UdvtuTo* Kreiptis — 

A BANYS — teL 447-8806 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

Į NEDZINSKAS—4065 Archer Ave-, 
Chicago EI. 60632, telef. 927-5980 

>ty»»o<y»z-z< <.- '.-•y. OOOOOOOOOOOOC 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
ui^TTr. rr̂ EET rEL. — CA I-TSJ 

t ~ ~ ~ £ ~ , p t. z t "f " 3 *JĮ r» * • rr\t i j - -J? - t. - - - "ix . -

/Anamms Ei&nmu APARATŲ 

C4» 90. 

reu APARATAI 
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LINKSMOS DAINOS IR ŠOKIAI 
Šios plokštelės dar daug kam yra nežinomos: Nr. 849 LINKSMIEJI BRO

LIAI — juoko iki afera. Išpildė Jurgis Petrauskas ir Viktoras Dineika. Kaina 
$6.00, Turinys sekantis: 

I pvsė plokštelės 
1. Vilkelis — lietuviškas valsas 
2. Motulė mano — ietas fokstrotas 
3.1-2-3 bir — kuplietaį. .. 
4. Polka jovolas 
5. Patarimai akminkams 
6 Aitvaru p»ika -• 

II pusė plokštelės 
1. Studentiški dzinguliukai 
2. Seniau ir dabar — kupletai 
3. Miss Lietuva 
4. Vedybų stebuklas 
5 Amerikos lietuvių priėmimas 
6. Kumpjškiuose nuovadoje 

LO Rinkinys 
Lietnvh{ ir kito įvairių šokių su dainomis, (dainavo A sabaniauskas 

I pusė pkikšteiės 
1. Spaudos baiiaus valsas 
2. Sutemų dama — tango 
3. To tik tu — anglų valsas 
4. Rudens pasaka — lėtas fokstrotas 
5. Nutilk, motule — tango 
t. Tai nebuvo meilė — tango 

II pusė plokštelės 
1. Rytiečių meilė — fokstrotas 
2. Nakties serenada — tango 
3. Alytė — tango 
4. Veltui prašysi — tango 
5. Kanarkų fokstrotas 
6. Ar atminsi, atsiminsi — angių valsas 

Kaina $6.00 

įvairia nokia rinkinys. įdainavo A. ftabanianskas 
Nr. 18 

I pusė plokšteles 
1. Rose-Marie — lėtas fokstrotas 
2. Pasakykite, mergele — tango 
3. Sunku gyventi — valsas 
4. Pasaka — tango 
5. Varpų daina — tango 
6. Mano svajonė — valsas 

II pusė plokštelės 
1. Neliūdėk, motule — tango 
2. Kai smuiku groji — tango 
3. Siuntė motinėlė — anglų valsas 
4. Marių Marytė — angių valsas 
5. Senjorita — linksmas valsas 
6. Saulėta diena — sentiment. valsas 

Kaina $6.00 
Kokių rinkinys Xr. 19, kurie primins Lietuvą. Palangą ir kitką, {dainavo D. Dolskrs 
t pusė plokštelės 

1. čigonės akis — fokstrotas 
2. Leisk man — fokstrotas 
3. Kariškas vaizdelis — fokstrotas 
4. Palangos jūroj nuskendo mano meilė 
5. Su armonika į BrazHiją — lengva muz. 

II pusė plokštelės 
1. Onyte, einam su manim%pašokti 
JI. Lietuvaitė — lengvas fokstrotas 
"S. Sudiev, sudiev — liūdnas fokstrotas 
4. Aš myliu tave — sentimentalus fokstrotas 
5. Gegužinė — smagi polkutė 

Kaina $6.00 

D R A 
4545 W«st 63rd Strttt 

U G A S 
Chicago, IN'mois 60629 

• Uiaakam pridėti 50 oaotų už kiekvieną plokštelę persiuntimui nOnofaus gyv. moka 5% monesG*. 
Ufeakymams į Kanadą reikia pridėti po $1-75 paSto išlaidoms. 

Užsakymų į užsieni (išskyrus Kanadą) nesiunCiame dėl m^a^T"** pavojaus. 

00<K>CK>0<>00<>00-0-0-00<X>0<><>0<><>0 

V A L O M E 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

oooooooooooooooooooooooooo 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T E L E V I Z I J O S 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos ir Paprastos Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 

Pardavimas ir Taisymas 
M I G L I N A S T V 

2346 W. 69th SU teL 776-1486 
•ooooooooooooooooooooooooo< 

M. A. Š I M K U S 
SOTAKY PUBMC 

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

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMTNTT,* iškvietimai. pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI tr 
kitoks blankai 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PARDUOSIT 

NUOMOSIT 
ĮVaiROS DRAUDIMAI 

Maloniai Jums patarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4369 Archer Av. — 254-5551 

lS5tli & Archer Av. — 257-5861 
mmWm7Mmmmmmmwmwmmm 

vidutinio dydžio karakulio kai
liniai (pilkos spalvos su minko 
apikakle ir kepure) , Keumore-
Sears automatinė skalbimo ma
šina ir dujinė virimo plyta. — 
Skamb. visą dieną tel. 652-2927 

HELP IFANTED — VYRAI 

Macbine Tool & Engeneering 
pnonei reikalingas 

V E D Ė J A S 
* Kreiptis tel. 476-1100 
Po 4 v. popiet — 776-8127 

D I E SETTEK — EXPER'D 
O B Kiek * Automatic. Strip Pressea 
for closure. Madiine and tool main-
tenanee, mušt have refs. Prefer ex-
per. in tbe closure ©r can įaduatry. 

Inter\'lew by appt. oaly. 

TeL — H E 4-0550 

Erdvus mūr. 3-jų mieg. bungalow. 
J vakarus nuo California ir 62-os. 
Nauji aluminum langai ir garažas. 

\V2 aukšto mūrinis. Puošnus bu
tas savininkui ir geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman. 

Pelningas investavimas — 3-jų 
apartmentų medinis ir patalpa biz
niui. Žemi taksai. Brighton Pke. 

Š I M A I T I S f U M T Y 
Insurance — Income Tas 

2951 W. 63rd Street — 436 7878 

M O V I N G 
&ER£XAS perkransto baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pairta apdrauda. 

TELEF. — WA 5-8063 

ĮTalrlij 
*M-arodai 

COSMCS PAKCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI l LIETUVA 
tSSS S. Halsted St. C%toa«o ISL MIMe 
1601 w wo\ st. CMcaeot m. «o«at 

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

y&iNA Rea! Esfate 
Norintieji pirkti, parduoti ar 

mainyti namus, tarpininkaujame 
Miami Beaeb, FL ir Chicago. IL. 

711 8 5 * S t , MbtiBBi Beach FL 
teL (SOS) 864-3586 

I O M M M M t l I M I M ' 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namu pirkiimas — Pardavimą* — 

Valdymas 
Draudimai — Income Tas 

Notariates — Vertimai 

BELL REALTY 
I . B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233 

CAN BODY MAKER MECHANICS 
AND 

CAN SKAMER MECHAMCS 
TOOL AND DIE MAKER 

DDL SETTER 
Medium sized can company needs 
Experienced can body maker mecha-
nies, and can searaer raechamcs. 
£xcellent starting salary. fringe be-
nefits and paid vacation • lst year. 

Mr. POMINIC 581-330(1 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

SET-UP AND OPERATORS 
Exper'd on late type B/S automat-
jes & Index Machines. Good Start
ing salary & paid :.enefits. 

Phone — 344-0033 

EXPER,D BROILER COOK 
NEEDED IMMEDIATELY^ 

Excelient conditions. 
Call — 885-8046 

lUIlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, 
aes jis plačiausiai skaitomas lie-
^avrą dienraštis. Gi skelbimų kal
ios visiems prieinamos. 
iitn«tiimfiiiiiifii<ninf«niiiiiiiiiintiifftt 

•oocooooooooooooooooooooooo 
NAMU REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves irnaujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas tel. 776-0882 po 6 v. vak. 
KXXX>00<X>000000(>0<XXX>OOOOOC 

io% — ao% — **% pMri»n 
i š apdfmods noo n*nJ*<» r 

Z A P O L I S 
N 15th 

VERTINGŲ N A M Ų 

GALERiJ A 

HELP WANTED — MOTERYS 
••^•Ba*BBWaMkMStoO«Sa>0^1B>0^1B>*^lBM^lB»0«»*M»»*aBa*OMB 

S A M P L E M A K E R 
To work on fine knits and siBc 

chiffon, with some hand work. for 
higher priced dresses. Prefer foreign 
training. Fuli or part time. 

Call 663-1268 

ALTERATIONS 
Experienced. 5 day week. Small 

shop. lovely clientele. Call -
Q>A MAE SHOP 

5547 No. Sheridan, Chicago 
TeL 784-6100 

F R A N K 
Chloago, 

THet. OA 

statos* • ****>—* » 
metų rausvo njūro resldenrlla Ir 2 
atrto' caraiaa. Puaraa vtdaat pianas 
Marcuette Parke $29.750.90. 

X botų mod«rniM įrengtas mama 
nl Kedzie. Salimai pko. VlrB *1.000 
pajamų. Kaiauoja $30,000.00 

4 bota miras, prie Maria High. 
Kauias gasu šUdyma* nauja elektra. 
S auto mflro (raraža«. $44.»90.0« 

Ant Hicfcorr loUno prie ažnola 11 
metų 7 kambarių rezidencija Ir 2 
auto «ara2a». Savinlnlcas !l«onte par-
duoda už $52,70000. 
t butai. PlrkeVfat tikras radiaym. Mor-
qaette Parke. $29.909.00. 

1T meta didele 2 ankštu maras 
ir S auto muro garažas. "Radiant" 
sfldyma.1 Marąuette Parka 
$t*.009.a*. 

Puitaa lotas arti SV. KryStaus 11-
goaineVi. Pigua. 

VALOrS REAL ESTftTE 
265 W. 71 Street 

Tai. 737-72M arba 737-8534 

GIRL FRIDAY 
Should be experienced and fami-
Uar wi th construction office pro-
cedures, bookkeepiag, payroll, 
taxe3, union reports, 6ther 
fonns . 

Call MR. RAY 73&5025 

MicRonuvi z\m?j. 
to vork m sraaller Loop firm. 

CaH MR. SIMON: 
2 2 6 - 1 I t ff 

GENERAL OFFICE 
Smafl key swrtchboard.typi.ng. fU^ 
ing and diversiTied duties. Call for 
appt. 

CHICAGO EMBROIDERY 
1715 W. Obio — 666-4284 

"Drangą", duokite 

fl kitiems pasiskaityti. 

VTBAi IB MOTERYS 

Apd7"»oatjw p«>rlr"»n«tyTn«a 

823 WEST S4tb PI-4CK 
TsL — rSsafUsr 6-lJW2 

Rezakite tuos bdznierius, k o 
fie skelbiasi Draujre". 

* = = = = 3 a i l = ^ i 

M E D I C A L 
SAVDWICH COMMTJNITY UOSPrTAL, SANDWlCH. HJJNOLS 
Where you enpy pleSssani living and working conditions year round. 

fmmediatt- And Permanent Posltlon Open For 

CHIEF PHYSICAL TMERAPIST 
Director of department (92) bed jjeneral hospital. 

Onry onc hour from Qucago Loop. 
Plea<?e apoly or write, Pnone (815) 786-648^ 

MR. TICE PRESIDENT — SANDWKX COMMUNTTY HOSPRAL 
• " 11 E. PTEASANT, SAM^^CH. ILLINOIS 

^•aaaa 



A. A. KUN. A. BALTINIO MIRTIES SUKAKČIAI 
A J &KA 

Prieš metus n i f sė ; o 7 d. štai- inm tautinę meilę Įkvėpti prie 
£ra į amžinybę rukeFavo kur.. l ' - t :viškų tradicijų pri*Kti J s 
dr. A. Ba l t r a s Jo f rya s ^a- n- ei rdžiai s ^lciosi ir lietu-iš-

•'kslas i-bestovi akyse Mažas, kų parapijų !ik:mu. J a m r.os\eti-
plačių pečių, bet greito iirg"3-io. tam buvo ir bendros problemos. 
galva pridengta vedliais p 'au- ' Jo i'gą ir idonr'ą studiją išsp^.us-
kais. Nors ^au 67 meti], bet dar jd ino "Aidai". Buvc truputį ne-
r.ematy :, žilų plaukų. Atviras iri patenkintas, kari savieji j tai di-
-'rav.g'šk^s šypssr's tcl" ir- e1- dešnio dėrr.cs:o nė&fkreipė. Jis 

sufcuvi- j su mv 

. T.c.cs a'tys 
Teks atrodė velionis Jaunimo 
ntre J ' a r i 'os a-kš tosr io io~ 

•n^kyklcs dic ' ro 'e salėj, kituo e 
viešuose kultūriniuos? 
muose J am prie š'rdies bv.vo 
mokslas, žavėjosi koncernais, 
lietuviška opera lankė meno pa
rodas, domėjosi poezija, proza. 
Visiems lietuviškiems reikalams 
j i s surasdavo laiko, nesigailėjo 
pinigų. Gyvas ir aktyvus da'y-
vis privač ų pokalbių, subuvimu. 
J i s turėjo savo nuomone ir vie
šai ją pareikšdavo. Diskusijose 
j is būdavo momentais net karš
tokas, o kalbėjo greitai, r e visus 
žodžius aiškiai iš tardamas. J" s 

i c., i a' JĘ vt"» kenenūz-
• ir krikščionybės aantykjOft 
itra.-.ikdamas komun ;stir.ės 

Tiesos" rūstybę J o santykiai 
ų fi'osofv. prof. dr. A. 

Maceina buvo Laba" ar t in i , tie
siog brol'Ek. Jis visas jo knygas 
yra recenzavęs. J a m ne vieną 
priekaištą y ra padaręs bet la
bai kultūringa forma. Jų lai.kai 
buvo dažni, ilgi. vienas kitam 
kritiški, tačiau labai artimi. Pro
fesorius ji vis ragino daug"au 
rašyti. O jis ga'ėjo rašyti, bet 
neturėjo sąl^eų J is il^csn' lai
ką, dirbo svetimtauč ų pa vapi jo
je. O ir lietuvir. parapijoje jis 

Jo staigi mirtis, ypa- r a šy to 
įžodžio puoselėto :us stipriai šu

le- tė. Apie ji v ier?s iš ar t imvju 
i ulių kan 7 Ramauaus] 

liduos ' r a š ' : -Vienar. i š ge-
| riaušių mus paliko". Po kelių 
'• mėnesių ir jis pasekė e a. An-1 
i ėfriaus pėdomis, nor- t v - r ė i c 5? 
i metas. An t jo paminklo I- e r t o 
: Kazimiero kapuose yra įrašyti 
jo paties parinkti l odž in : "D'.e-

Įvo gailestingume mes tik mės 
j vėl susi t ikt" . 

A a. Andrius BaKr r s buvc 
igas ižt'k'-rra* ir pavyzdi-1.-. 

gas Dievo ir žmonių t? r* a c 

Anks&aa ar v r ' a u laimingoje 
an ž'r.ybėje t :krai visi susit ik i-
m3. 0 dabar t^Lūna Dievas gai-
"catingas už žmogiškas silpny-; fcąra Glueckert, 
'-.-cs, o jo pavyzdys teskat ina iš 
likti a ;škiais lietuviais ir nepa 
skęsti svetimybių jūrose. 

DRAUGAS, trečiadienis. 1976 m. rugsėjo mėn. 1 d. 

*m 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Dalis Balto gegužinės Polonia Crove Chicagoje dalyvi 
giečiai gražiai parėmė Balto veiklą. 

j . Jos .proga č.ka-
Nuotr. P. Maletcs 

ALBERTO VENGRIO 
Jau praėjo metai, kai mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mūsv 

myl'mą vyrą ir tėvą. M:.rė 1975 m. rugpiūčio 5 d. 
Liūdnam mirties pirmų metų pr'sirr.ir.imui bus atnašauja

mos šv. Mišios už jo sielą rugp. 5 d.. 8:30 vai. ryto T. Jejuitų 
koplyčioje. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

PAVOJUS MOKYKLOMS 

14 m , dingo, makeris, 38 m., A. Boucher, 44 
| Folicija susekė, kad paskutiniu m., du broliai J. ir Th. John-
metu j i buvo su Toniu Urla- • son. Policijos agen tams jie su-
eher. Jis į ta r iamas ir ieško- į t iko parduoti padirbtų 380,000 
mas. ! dol. už 76,000 dol. 

IEŠKO RADIOAKTYVUMO 

Bus paleis.i helikopteriai j 
PADEGĖJŲ GAUDYTOJAI 

Chicagos miesto mokyklos i _ r k u r i a g į š m e t a buvo apkrautas visokiais pasa-
visada turėjo ką pasakyti, bet liniais darbais Jei ne tokios s ą - j s p a l i o m ė n e s į pri trūks lėšų. Jei 
aiškiai buvo matyti , kad jam " 
mintis lengviau popieriuje išlie
t i . 

J i s pamatuotai tvirtindavo, kad 
lietuviškų laikraščių, žurnalų re
daktoriai prie jo straipsnių ne
galėjo nieko pridėti, net nė žo
džio pakeisti. J is buvo plunksnos 

Penki kaimynai gavo polici-
Chicagos apylinkes, kur pilamos į j o s pažymėjimus už vertingą 
visokios a tma tos . Jie turės pasitarnavimą visuomenei. Jie 
j au t r iu s įtaisus susek i , ar nėra padėjo pagauti du padegėjus. 

Jie sėdėjo savo kieme apie 3 
vai. ryto. P a m a t ė du jaunuo-

f 
Prašome gimines ir draugus pasimelsti u i a. a. Alberto 

Giliame liūdesy likę 
Žmona Nijolė, dukra Auksė 
sesuo Irena Bemataviciecė ir jos šeima 

• * S i * S ? - I 

8 KANDIDATAI J 
PREZIDENTUS 

Ilinois valstijoje renkant pre-

JAUNIMAS SVARSTO 

lygos, jis būtų daug parašęs, bū-1 n e g a u g p a s k o l o s a r pašalpos, 
tų galėjęs būti ir originalus pro- Uper in tenden tas Hannon sako, 
ūsor ius . . Įgali užsidaryti. 

Savas studijas jis buvo apvai- j 
nikavęs f losofijos daktaro laips 
niu. Girdėti, kad jo disertacija 
yra numatyta išversti j lietuvių 
kalbą ir išeisti a tskiru leidiniu 

meisteris. J am prie šird-'es bū- Vertimą su savais komentarais zidentą bus 8 kandidatai: ręs
davo lietuvybės išlaikymo pro- ' yra sutikęs atlikti prof dr. A. publikonų Fordas, demokratų 
blemos. Jis domėjosi, kaip jau-! Maceina. Tai būtų didžiausias Carteris, nepriklausomų Mc 
nimą nuo nutautėj imo sulaikyti, ' paminklas ar t imam bičiuliui. ;Carthy, komunistų Hali, socia

listų Levin, darbo part i jos La-
rouche, socialistų darbininkų 
Camejo ir liberalų McBride 
Nori da r pastatyt i savo kan-

asimilacija. Pasidaryt i politi-j jaunimo apsisprendimą uz lietu- d J d a j ^ ^ ^ independent 
kais profesionalais. Iki šiol esa-! vybę, daug pamatoma, šiek tiek : ^ n e b u v o 5 ^ ^ rei-
me per mažai padarę pažangos i išmokstama, o nuvykę "Bė t*&\lrimJt - skaičiaus. 
Amerikos politiniame gvvenime. Į šuoliai" lengvai atskirs tiesą nuo' 
Konkrečiai tur ime jungtis į A- melo. Niekas tarybine santvar-
merikos politines part i jas ir ak- ka nebuvo sužavėti. Nuvykę Lie-
tyviai jose reikštis. Mes turime tuvon sužino nr- "Tiesos" laik-
pajegtų, išsimokslinusių žmor.ių. raščlo tiesą, bet daba r tnę tik-
Turime būti politiniais šaukl ;ais.! rovę. 
Dirbti kar tu su latviais ir es- Į Gyvi pašnekesiai būtų dar il-
t a s . Stipresni balsą geriau iš-!giau nusitęsė (nors stovyklos 
girs. Veržtis į politiką se tokiu | komendantas V. Palūnas buvo 
entuziazmu, kaip Algis Zaparac- j nukėlęs ir pietus pusei valandos 
kas. Jei iš kar to nelaimėjo, nie-; vėliau), bet nuspręsta, kad ge-
ko tokio, bet paruošta dirva a-1 rų poros valandų pašnekesių tu-
teičiai. Detroito jaunimas akty- : rėjo pakakti. 
\ i a i jungėsi i rinkiminf; akciją, Jaunasis bičiu-is Linas Kole-

pavojingų' radioaktyvių me-
žiagų, kur ias išmeta Įmonės, 

laužydamos nuosta tus . 

BRANGS VAŽMA 

Chicagos regionalinio susisie
kimo valdyba nutarė pakelti 
mokestį už naudojimąsi val
džios susisiekimo priemonėmis. 
Jei šis nu ta r imas bus patvirtin

ąs. Chicagoje autobusas kai
nuos 50 et. 

PTNIGŲ DIRBĖJAI 

Areštuot i ke tur i žmonės, dir
bę 20 dol. banknotus : A. Šu-

lius bėgant. Greit iš tos pusės 
pradėjo rūkt i dūmai. Supratę, 
kad tai padegėjai, vyrai sėdo į 
automobilius jų ieškoti. Surado 
prie Laramie ir Fullerton, 
Chicagoje. Pašaukė policiją. 
kuri areštavo Th. Keating, 19 
m., ir P. Kwiecinski, 19 m. 
Abudu kaltinami padegę 20 ga
ražų. 

Vaiko pagimdymas ir jo auk
lėjimas yra moters išmintis. 

Lordas Alfred Tennyson 

. 

ŽYDŲ FONDUI 

Teismo sprendimu Braun šei
mos iš Chicagos palikimas 
200,000 dol. pereina į žydų stu
dentų fondą prie Braftdeis uni
versiteto. 

VĖL APIE NEGRUS 

"Chicago Daily. News" pir
madienį įdėjo kelių organizaci
jų atstovų pasirašytą raštą, 
pavadintą: "Nėra pasaulio ga-

Mielai 

A. t A, JULIJA: RAGEVIČIENEI mirus, 
dukrą DANUTĘ JAMIENE, žentą EUGENIJŲ, mi 
kus VIKTUTC, KHISTTTE PAUUIKA IDH 
TĘ ir visus gimines ir artimuosius bžjafOČNttK 
kartu liūdime. 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SO. WESTERN AVENŪE 

TRYS MODERNIŠKOS 
ilR-CONDITIONED ROPl.YCIOJ' 

MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpubiic 7-8601 

U S 
% MARQUETTE FUNERAL HOME 

T i V A S IR Š O N U S 

Detroitas. Mich. 'Gabija'" Ir "Ba!tiįcs" T..«.*-: 

4 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS: 

| 2531 Wis' *?: s* St T ^ GRovenhill 6-2345-6 
| 1410 Sc, SOth Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9 
^ AJŪKSTfi; AtTOMOBILI-VMS STAIGU 

. 

bet paramos, "ir piniginės ir dar- lis. susumuodamas kalbėjusių j l a s - J e i ***** a t s ikraus to" . 
bo, buvo sulaukta mažiau iš. ki-; mintis sakė, kad lietuviui Lietu-
tur , negu tikėtasi. Reikia suda-1 voje užtenka maisto v d rabi -
ryt i fondą politinei akcijai. Ižių, jiems nelabai daug rūpes-

Po simpoziumo da'yvių pas:-! čio sukelia ekonominiai klausi-
Rakymų j pokalbį jungėsi St. Į mai (jų standarto ribose), bet 
Barzdukas, J . Pabedinskas, bro
liai Pakalniškiai, Grincevičierė, 
P . Narutis, dr. V. Majauskas, 
A. Raulinaitis, V. Akelaitis, J. 
Kojelis ir kiti. 

Iš pasisakymų paaiškėjo, kad 
Lietuve* byloje nereikėtų per
vertinti politikos, nustumiant 
kultūrą į antrą eilę. Jeį neturė-

juos slegia idėjų, religijos, žo
džio ir minties suvaržymai. Mes 
turime įsijungti į kovą už jų tei
sių atgavimą ir jų laisves apsi
sprendimą. V. Rocranas 

Tuo raš tu stengiamasi a t saky t i 
į Royko straipsnį, ginantį da
bartinių savininkų teisę išsau
goti savo nuosavybes Mar-
ąuette Parke . 

DINGO MERGAIT* 

Dalyvavusi modernios " rock" 
• muzikos koncerte Carpenters-
jville, m., netoli Chicagos, Bar-

'*ar 

£ i K I S 

D t 
i 

n it l i i i ' ii r̂  i n r • n - i r \ i r | «_• . . . 

liūdmčia^ dukras BrRUTĘ ČEPAITIENĘ ir DANUTĘ * A » 
KIENĘ «n šeimomis, broU JlįCrZfr KONDROTA ir jo dukrs 
GRAŽINA BROWN sn Sėima, seseris STASĘ SIVICKIENĘ 
KAZĘ CELIAJDINIENĘ ir ON.^ JTJODIŠIENĘ ^o Šeimomis ii 
kitas gimines nuoširdžiai užjaučiame ir karta liūdime 

A. IR J. JANUŠONIAJ. V. IR J. PETRAUSKAI 
A. IR T. PLYTNIKAI, K. IR T. KAZLAUSKAI 
IR B. IR A BRACIAI SU ŠETMOMIS 

RAPOLAS ZAKARAS 
Gyveno 4212 S. Rockwell Street. Chicago. Illrnois 

Mirė rugp. 28 d., 1976, 3:45 vai. ryto, sturpkęs 71 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Šiaulių apskrityje, Liakuvos valač.. Laba-

rių kaime. Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime L'etuvoje žmona Elena, 2 duk

terys: Rozalija Gabriunienė ir Elena Misevičiene. 3 anūkai: 
Jolanta, Jūratė ir Gintaras, 3 seserys Ona Pakalnienė. Emili
ja šopienė ir Teodora VebHauskien* ir kiti giminės ir pažįstami. 

Laidotuvėmis rūpinasi giminaitiB Juozas Grigaliūnas su 
čeima. 

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje; 4348 S. Cali-
forni?< Ave, 

Laidotuves įvyks ketv., rugsėjo 2 d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėtas į Svč. M. Marrjoa Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio-
nies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 8v. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys, anftfcsi ir kiti gtmmės. 
Lašd. direkt. Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIM1D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330 • 34 South California Avenue 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 
4605 • 07 South Hermitage Avenue 

Teleionas - YArd* 7-1741-2 

i 

i * ^ f t r 

t-M <J i w V i Ų DIREKTORIAI 
i sscac i lM Mariai _ \J\'z%:Zi 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKE 

W. ŠO. LfTUAaVirA \ VE. Tet T Ardu 7-S401 

Nakas. Nuotr. K. Sragauskc 

Mielam tėveliui mirus, sūnų 
Š A R Ū N Ą P E G 

IR VISĄ 10 Š3 ; A 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Frater -

K Ų f A L E K A 

sime pvz. lit. mokyklų, stovyk
lų, organizacijų, kas peruos dir
vą ir būsimiems lietuviškai gal-
vojantiems politikams. Mūsų 
tautiečiai tėvynėje nori žinoti, 
ką mes čia darome visose srity- j 
se. Jie nori susitikti su mumis. 
Atvažiavimas j pavergtą Lietu
vą virsta iešmų giminių t ikra į 
švente. Į klausimą, a r atvyku-j 
šieji į kursus v ra indektrinuo- Į 
jami, a r y r a naudos vykti, a t- j 
sakyta, kad kursai y ra svarbus j 
ir reikSmlngas Indėlis į lietuvių j 

A 

STEPONAS C. LACN (LACKAW!CZ) Ir SONDS 
»14 W. ?8rd PLACE TeL V1r«inb T4&ZZ 
2424 W. 69tb STREFT TeL REpobttr 7-121S 
11020 Soothwe«t fDghway, Psle* 8Iil»- OL TM. 974-4410 

PETRAS BIELIONAS 

1S48 So. CALIFORNIA AVE. T«L LAiay^te 8-SS71 

^* f-t t* o POVILAS J. RIDIKAS 
Mūsų mylimas vyras, t*vas, uofivb, senelis mirė 1976 m. 

rugpiūčio mėn. 10 d. Ir buvo palaidotas rugpiūčio mėn. 21 d. 
Šv. Kryžiaus kapinėse, Philadelphljoje. 

£ VITA SO. HAL3TED STREET TeL VArii 7^1011 

ČIŲ ir anūkes nuo-
jos dukteris LIBIJA PETRAV1 
T0YIENC, sūnų ROM* MACKJ 
širdžiai užjaučiame. 

Irena Bakšiene su dukra Kornelija 
Alma Marliniciene 

Nuoširdžiai dėkojame kunigams už šv. Mišių atnaša'.-iTr.ą 
bei kitas maldas, solistei giedojus ai bažnyčioj'?, kalbėtojams, 
tarusiems atsisveikinimo žodžius, už gėles bei šv. Mišių užpra-
šymą ir už užuojautas, pareikštas mums skausmo valandoje 
žodžiu bei raštu. 

Dar kartą visiems nuoširdus ačHL 
žmona, *finn*, marčios Ir dukraitės 

JURGIS F. P.UDMIN 

S2l» SO UTUAN1CA AVE. TeL VArd* 1-

VASAIT1S - BUTKUS 

1440 SO SOtfc %ve,. CICEBO. ILL, Tci OlJ^npi* HOOS 



maucAs frea«a!«is, i«re «_ rngiê  BSSH. f a 

X Emilija Pakalniškienė, H 
noma Lietuvos vyčių organiza 
eijos darbuotoja. "Vyčių veik 
los" 'skyriaus "Drauge" redak- į meno vadovo pareigas. 

nas, mūsų Operos kviečiamas, j 
sutiko sekančiame sezone diri
guoti Gounod operą "Romeo ir 
Juliją" ir kartu e:tr tos operos! 

tore, šiomis dienomis sugrįžo iš 
ilgesnės kelionės po Europos 
kraštus. Gerokai išvargusi ji 
dar nespėjo šiai savaitei pa
ruošti reikiamos medžiagos, 
taigi šio ketvirtadienio nume-

X Iš Linkuvos kilusiųjų susi
rinkimas įvyks rugsėjo 4 d. 
7:30 vai. vak. Igno Andrašiū-
no bute, 5731 So. Washtenaw 
Ave., Chicagoje. Susitikimo da
lyviams dr. A Šešplaukis pa
darys pranešimą apie parv-įf.Ą 
Linkuvos gimnazijos mc:-c-gTi-
fiją. Visi linkuviškiai. .' re 

x Inž. Valdas Adamkus, Vi
durio regiono kovai su tarša 
vicedirektorius, V-sios tautinių \ ^ ^ " ^ 1 v e i k l 0 3 " skyriaus 
šokių šventės komiteto bendra- j E e D U S * 
me posėdyje, įvykusiame Jau-| x Amerikos Uetuvių respu-
nimo centre, padarė platesnį b l i k o n ¥ federacija saukia spe- ; buvę Linkuvos gimnazijos m o 
pranešimą apie Mrs. Betty c i a l l i susirinkimą šeštadienį, kytojai, kviečiami dalyvauti 
Ford viešnage Chicagoje, į k u - ^ ^ J 0 4 d-> š a r k ° s restorane, 
rią ji atvyksta šeštadienį, sek-, 7840^So. _W«tern Ave., ̂ Chica-
madienį dalyvaus tautinių šo- £a« 
kių šventėje ir po pirmosios da-

ŽVAIGŽDUTĖ 
[steigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoji J. Plaess. Medfcagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, IUinois 60036 

KKLM1N ALINIAI ROMANAI i vės, ' bet rusai neduoda. Lietu-

I1L 
oficiali 

Priešpiečiai 12:30 vai., 
susirinkimo dalis 1:30 

lies išvyks. Visi žiūrovai kvie-;v a l- P-P- Illinois lietuvių res-
čiami pradėti rinktis 1 vaL, n e s ! P u b U k o m l l v g ° s n a r i a i » s v e č i a i 

ponia Ford atvyks 2 vai. punk- .* ^ }s:urie d o m i s i rapubli-
tualiai ir tuoj bus pradėta, pro
grama. Viešnios iš Baltųjų Rū
mų atkvietimas pareikalavo ne
maža pastangų ir buvo galimas 
tik turint gerus kontaktus su 
aukšiesniaisiais JAV pareigū
nais. 

x Kum Jonas Sakevičius, 
MIC, Londono Šv. Kazimiero 
liet. parapijos klebonas, iš An 

konų politine veikla, kviečiami 
dalyvauti. 

x Solistės Romos Mastienės 
koncertui ruošti komiteto po
sėdis įvyko rugsėjo 28 d. pir
mininkės Janinos ir dr. Jono 
Šalnų namuose, Round Lake, 
BĮ. Posėdyje dalyvavo veik vi
si komiteto nariai, kurie pasi
skirstė pareigomis ir pasidžiau-

glijos atskrido į Chicagą ir ap- &ė nuveiktais darbais. Posėdis 
buvo darbingas, kuriam pirmi
ninkavo J. Salnienė ir kuri vi
sus dalyvius nuoširdžiai pavai
šino. Koncertas įvyks spalio 
26 d. J. centre. 

x Sol. Dana Stankaitytė gie
dos sekmadieni 10 vai. ryto iš-

United I kilmingų pamaldų metu Šv. Kry-
nr 239 O'Ha- ^ a u s bažnyčioje Tautinių šokių 

šventės proga 

sistojo pas savo sesers seimą 
— dr. Joaną ir dr. Z. Danilevi
čius, kur gyvena ir jų senutė 
motina. Chicagoje svečias žada 
pabuvoti kelias savaites. 

X Atvyksta iš Venecuelos 
janimo šokėjų grupė rugsėjo 
2 d,, 5:23 vai. 
linija, skraidos 
re aerodrome. Tos grupės 
vadovė Aurelija Ross Žalneriū-
nas, Juozas Kukanauza ir Ona 
Kukanauzienė. Iš viso atskren
da 30 asmenų. 

X švč. M. M- Gimimo parap. 
mokslo metai pradedami trečia
dienį, rugsėjo 8 d., 8 v. r. Vaikų 
darželis rugsėjo 13 d. 

X "Už puikius Draugo veda
muosius rašinius" — rašo mums 
kun. Antanas Žvinklys iš Wone-
woc, Wi.. siųsdamas prenumera
tos mokestį ir 10 dolerių auką. 
Už viską tariame malonų ačiū. 

X Aleksandras G. Kapočius, j Aidona Rauchienė. V 
Dolton, BĮ., parėmė mūsų spau
dos darbus 10 dolerių auka. La
bai ačiū. 

X Jaunučio Puodžiūno baleto 
studijos rudens sezonas prasidės 
š. m. rugsėjo mėn. 7 d., antra
dienį. Naujų baleto mokinių re
gistracija jau vyksta. Studijos 
tel. 778-7182; adresas 2656 W. 
71st St., Marąuette Park. (pr.) 

Liet. Tautinių 
šokių šventės komiteto sekretorė. 

x Studentų šokiai ruošiami 
rugsėjo 3 d., penktadienio va
kare, Jaunimo centro patalpo
se. Gera proga šokėjams su
sipažinti. Smagi muzika, įdo
mi programa. Rengia Šiaurės 
Amerikos Lietuvių studentų 
sąjunga. 

Adelė Navickienė, St. Pe-
tersburg, Fla., atnaujind.'^r>. 
prenumeratą, mums rašo: "Nuo 
atvykimo dienos į Ameriką 
(1949 m.) prenumeruoju ir su 
malonumu skaitau Draugą, ku
ris tiek man duoda malonumo ir 
nuotaikos, kiek lietuviškas ir ka
talikiškas dienraštis gali duoti". 
Šia proga skaitytoja išreiškė 
geriausius linkėjimus ir pridėjo 
20 dolerių auką '"Draugui" stip
rinti. Adelę Navickienę skelbia
me Garbės prenumeratore. Už 
gerus žodžius ir auką maloniai 
dėkojame. 

x Kent universitete vykusio
se lituanistikos studijose daly
vavo 31 asmuo, o ne 1L kaip 
per klaidą buvo paskelbta. 

X šv. Kazimiero seselių rėmė
jų bunco žaidimai įvyks rugsė
jo 5 d. 2 v. p. p. Švč. M. M. Gi
mimo parap. salėje. 

x "Palikę tėviškės namus", 
knygos apie Lietuvių šv. 'Kazi
miero kapines Chicagoje, sutik
tuvės įvyks rugsėjo 12 d., sek
madienį. 2 vai. p., Jaunimo 
centro kavinėje. Visi kviečia
mi atsilankyti, bus trumpa, įdo
mi programa. 

x JAV LB vm-sios Tarybos 
I-ji sesija įvyks rugsėjo 4 d., 
šeštadienį, jaunimo centro ka
vinėje. Sesijos pradžia 9:30 

Man labai įdomūs kriminali
niai romanai. Kai tik vieną per
skaitau, tai tuoj noriu daugiau 
skaityti. Aš jų jau labai daug 
esu perskaičiusi. Man Įdomiau-
tŠĘt o^vo "The Haunted Show-
boat". Tai yra pasaka apie mer
gaitę, kuri atranda turtą sena
me laive. Tas laivas stovi pelkė
se ir jame dar vaidenasi dva
sios. Ta mergaitė sužinojo, kad 
ten ne dvasios vaidenasi, bet yra 
{•HBfe, kurie nori laive atrasti 

viai turi sunkų gyvenimą. Aš 
VAŽIUOJAM GRYBAUTI 

Ruduo yra gražus metų lai-mėginu pasak vti savo draugams', ._ Z~. - . . . . . * . 
. . . f , . .. T. . kas. Medžių lapai keičia spal apie Lietuvą. Jųs turėtumėt ir f 7 . , T, . , ,, vas. Voveres renka giles žiemos gi taip daryti. As paprašau, kad , . _. , . , . . , i atsargai. Paukščiai skrenda i 

šiltus kraštus. Rudenį atšąla 
i oras ir yra vėjuota. Kai oras 
atšąla ir daug lyja, atsiranda 
grybų. Mes dažnai važiuojam 

pasakytų ir kitiems. Rusai ne
nori, kad žmonės/tikėtų į Dievą. 
Aš tikiu į Dievą. 

Gailė Radvenytė, 

"Saulutės Spindulys" 

MANO MIESTAS 
Vieną dieną man paaiškėjo, paslėptą turtą. J i juos perdavei k & d ^ ^ m a n Q ^ ^ ^ 

policijai. 

MANO MĖGIAMIAUSIOS 
SPALVOS 

Mano pati mėgiamiausia spal
va yra geltona. Šviesi, kaip 
saulė. Taip kaip saulė gelto
na spalva, ką tik paliečia, pa
gyvina, paįvairina. Ji man 
primena šilumą ir atvirumą. 

Man taip pat patinka žalia 
spalva, kuri yra gaivi, kaip žolė 
ir medžių lapai. Visoje gamto-

Lemonto "Maironio" lit. m-los je išsiskiria žalia spalva. Ji yra 
7 sk. mokinė viliojanti savo grožiu ir nuo

staba. 

Los Angeles ht. m-lo3 3 sk. . . . grybauti. Dažniausiai randame mokine f , .. . . . . . kelmučių ir kazlėkų. 
Audronė Povilaitytė, 

KUO AŠ NORIU BCTI 
gių labai mažai pažįsta Chica-
gos miestą. Daugelis mergaičių 
nėra buvusios miesto centre ir 
nematę Picasso ir Caulder skulp 
turų, Chagal mozaikos. Aukštieji 

kas. Mušė katytę, skriaudė Elv-j T?° . w . .. " , labai norėsiu būti darbininku. J J I nenazistami. Meno institute ku- _ _ _ 
Danus Ross, 

Toronto Maironio lit. m-los 
• - - • 

Tėtė jį lupo, mama jį barė, kol 
iš Linuko vyrą padarė 

Ramoną Smilgaitė, 6 sk. 
Dariaus Girėno lit. m-la 

LINUKAS 
Buvo Linukas blogas berniu-

tę. Nieko neklausė, viską sūdau 
žė. Nesimokino, laiką gaišino. T * V? " ^""*TI_.""!TV. "". 

„A ?,~i N dahs yra buvusios, 0 juk vi-
! sos gyvena Chicagoje! 

Chicagos miestas yra labai įdo-Linas Stanaitis, mus. Jame gyvena tiek 
Hamiltono Vysk. M. Valančiaus i įvairių tautybių žmonių. 

daug 
Man 

Aš noriu būti darbininku. Pa
statysiu didelį namą. Tik man 
reikės kitų darbininkų, nes aš 
negabu vienas. Mums reikės la
bai daug daiktų ir mašinos. Aš 

II sk. mokinys. Kanada. 
"Mūsų pasaulis" 

lit. m-los V sk. mokinys 
Kanada. "Mokyklos atgarsiai 

PIRMO SKYRIAUS MOKINIAI 
PRANAŠAUJA SAVO 

ATEITĮ 
— Aš valysiu mokyklą ir pa

taisysiu kas nulūžo. 

••• 

— Aš būsiu mokytoja, kai aš 
užaugsiu, todėl kad aš mėgstu 
būti mokytoja. 

Ramoną Mačytė 
— Aš noriu būti pienininkas 

Aš mėgstu gerti pieną. 
Feliksas Sta.sevičius 

— Aš noriu būti mokytoja 
nes man patinka vaikučiai. 

Onutė Stanevičiūtė 

patinka pasivažinėti po skirtin
gus rajonus. Įdomi yra Michigan 
gatvė. Ten yra vandens stoties 
bokštas, išlikęs nesudegęs Chi-
kagos didžiajame gaisre. Sma
gu ten pasivaikščioti ir pasižiū
rėti į prabangias vitrinas. Ten 
dabar yra ir biblioteka. Kalėdų 

Aras Kvedaras,! m e t u t e n ?P a č S™4*. k a i i r m e ' 
džiai pasipuošia mažomis švie-
sytėmis. Michigan gatvė yra 
maža Chicagos miesto dalis. 
Man atrodo, kad, gyvenant Chi-
kagoje, visiems reikia daugiau 
domėtis savo miestu ir jį geriau 
pažinti. 

Lina Paške\ičiūtė, VII kl. 
K. Donelaičio lit. m-la 

i ~ ~ 

Violetos Rakauskaitės es- įval- ryto. 
tradinių dainų koncertas rengia- x Augusta Šarkuvienė, gyv. 
mas rugsėjo 12 d., 4 v. p. p. l 6 3 6 g ^ A v e ^ a t š v e n t ė m ^ 
Jaunimo centre. Visi kviečiami; sukaktį.Cicero gyveno jau 62 
dalyvauti. Bilietai Marginiuose. | m e t u s Sukaktuvininkę sveikino 

(Pr-) , jos artimieji ir iš toliau, kaip 
Skelbimo patikslinimas. d r- Tarvydas su žmona, atvykę 

KIRMĖLE 

Seniai, labai seniai gyveno me-

KA RAŠYTI APIE RUDENI? 

Linutė jau septyniasdešimtą 
kartą ižbraukė parašytus žo
džius ir klausė: 

— Mamyte, ką galiu parašyti 
apie rudenį? 

— Juk dabar ruduo. Parašyk, 
ką dabar darai, — aiškino ma
ma. 

x 
Palatine Drapery (4241 S. Ar
cher Ave. ir 1236 N. Mihvaukee 
Ave). skelbime, spausdintame 

net iš Edna, Mo. 

— Aš pagausiu vagis ir juos 
mesiu į kalėjimą. ! dis. Tas medis buvo beržas. Vie- Į — AŠ nieko dabar nedarau, 

Darius Remesat r.ą dieną atėjo didelė kirmėlė ir tik galvoju ką parašyti, — ta-
— Aš būsiu gėlių mergaitė,' pradėjo valgyti beržo lapus. rė ji. 

žmonės pirks mano gėles. Gėlės Beržas sake: — Tai parašyk! — atsakė 
yra gražios. — Kirmėle, nevalgyk mano mama. 

Sheri Gudelytė l a P u ! Aš dar mažas, paiauk kol. Nudžiugus Linutė parašė pa-
_ Aš važiuosiu policijos ma-HUŽtUgsiu,\ . , . TT. * \^M\ę apie mažą mergaitę, kuri 

šmoje. Aš pasirodysiu televizi-1 .. ^ i r m e l e p a l a u k e " V i e n^. * B B ' n e ž i n 0 J ° ką parašyti. Linutė 
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— Vysk. Liudas Povilonis, 

X Dėmesio! Lietuvos Dukte
rų dr-ja ruošia paveikslų ir me- j rugp. 19 ir 26 d. d. buvo pa-
r>o darbų pardavimą Jaunimo : skelbta, kad užsisakę antklodę 
Centre š. m. rugsėjo 3, 4 ir 5 d. | " . . . gausite dar vieną nemoka-
nuo 10 v. r., laike Tautinių Šo- i mai". Tai buvo klaidingai pa-
kių Šventės. Gausus pasirinki-' skelbta. Turėjo *būti "Užsisa-; Kauno ir Vilkaviškio koadjuto-
mas žymių menininkų; vertingi kę antklodę... atsinešę šį;rius, vysk. Romualdas Krikš-
paveikslai — žemos kainos. Lie- J skelbimą, gausite nemokamai; čiūnas, Panevėžio vyskupijos 
tuvių visuomenė prašoma šia tai antklodei užvalkalą". Nuo-; apaštalinis ad"niinistratoriua, ir 
proga pasinaudoti ir tuo pačiu j širdžiai atsiprašome už sūkiai- i kun. dr. Pranas Vaičekonis, 

joje. 
Justinas Švažas 

ji išėjo iš savo urvo ir sakė 
— Šiandien sugriausiu beržo 

lapus. 
Visi Hamiltono Vysk. M. Va-į get beržas atsakė: 

lančiaus lit. m-los mokiniai. _ J a u r u d u 0 i ^ n e b e turiu 
Kanada "Mokyklos atgarsiai" lapų. 

Kirmėlė niekada nepavirto 

paremti į vargą patekusius tau
tiečius, (pr.) 

X Cikagiškiai ir iš kitur at
vykę. V-tos Tautinių šokių šven
tės proga, kviečiami apsilankyti 
ir apsidairyti Norman ir Sofia 
Bursteinų prekyboje (185 N. 
Wabash, 2 aukštas, tel. 263-
5826), kur randamas, dabar pa
pigintom kainom, didelis pasi
rinkimas paskutinės mados kai
lių moterims, vyrams ir jauni
mui, (ak.) 

Skaitykite naująjį kunigų seminarijos profesorius, 
kuris tilps laikrašty-; kaip pranešar-a iš Vatikano. 

užbaigė savo oficialius vizitus 
ir rugsėjo 1 d. išvyko atgal į 
okupuotą Lietuvą ir į savo 
pareigas. 

dinimą. 
skelbimą. 
je šiomis dienomis. 

X Lituanicos Futbolo Klubo 
veteranai, pirmadienį, rugsėjo 
I d., 11 vai. rungsis su Newj 
Yorko LF klubo veteranais, o! 
1 vai. p. p. Lituanicos pirmoji 
komanda žais prieš New Yorko1 

pirmąją komandą. Senatorius 
Frank D. Savickas, 15th ward 
Committeeman, ir Ken Jakšy, 

KANADOJE 
KLB K~ivt/> rar>-hrxi tT*v-ion 

sesija yra šaukiama š. m. spa
lio 9 d., šeštadienį, Aušros Var
tų parapijos patalpose, 1465 
Rue De Seve, Montreal, Que. 

15th vvard aldermanas. pradės R e g i s t r a c i j a p r a s i d e d a , ^ 

NĖRA LAISVĖS 
1918 m. paskelbta Lietuvos 

nepriklausomybė. Tai buvo va
sario 16 diena. Lietuvoje dar vis 
nėra laisvės. Lietuviai nori lais-

drugeliu. 
Patarlė: Imk ką gali dabar ir 

zielauk rytojaus. 
Raimondas Lapinas, 

davė šį rašinėlį mokytojai. 
Ji buvo linksma, kai sužinojo, 

kad jos rašinėlis yra išspausdin
tas laikraštyje. 

Renata Bielskytė, 
Marąuette Parko lit. m-los 7 sk. 

mokinė 
MANO NAMAI 

R E ! K A L I N G A S 
D A R B I N I N K A S 

..Draugui** reikalingas darbinin-: 

žaidynes pirmuoju kirčiu. Rung 
tynės bus įdomios ir Įvyks Mar
ąuette Parko aikštėje. Visuo
menė maloniai kvi. čiama da
lyvauti, (pr.). 

Vaikų ir '. 

ryto. Sesijos darbo posėdis 
prasideda 10 vai. ryto. Numa
tyti įvairūs pranešimai. Sesi
jai numatyta taip pat specialus 
posėdis dėl KLB statuto pakei-

jaunin šokėjų timo. kad 5 Kanados Lietuvių 
kas ar darbšnirtkė, kftris-i moka grupių repeticija įvyks penk-1 jaunimo sąjungos parinkti ats-
paruoSti raštus offsetui (strip- tadienį, rugsėjo 3 d. 7 vai. va-, tovai įeitų į KLB Krašto tarvba 
ping or pasteups) . Bfitq galima u„^„ T^*„^,M A^,*;+0«f~, Atnn .*,__. . . , . . J 

priimti darbininką 
fotografuoti ar daryti tsry^kmi-
nrus spaiisduiirmii (plat»*-maker). 
Kas domisi šiais darbais prašome 
atvykti j „Draugą" «lėl tokig dar
bų pasikalbėti. Adresas: 

4545 West B3rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Būtų galima k a r c I n t e r n l Amfiteatre 
kuris mokėtų _ __ . . , _. . . . . 

Kalsted St. Visi pra?omi 
Q ^ 

susirinkti punktualiai. (Pr). 
X Pigiai išnuomojamas 3-jų 

kamb. butas (Marąuette Pke.) 
pagyvenusiai moteriai, kuri mo
kyklos dienomis nuo 2 iki 6 v. 
popiet pabūtų pas 13 metų ber-1 rokienė. 
niuką. Skambint P B 6-3335. I įvairus, 

4300 pilnateisiais nariais. 

AUSTRALIJOJE 
— Sydnėjans ateitininkai, po 

ilgesnės pertraukos, vėl suskato 
veikti. Iniciatyvos sušaukti 
susirinkimą ėmėsi Jadvyga Bu-

Susi rinkimas buvo 
įdomus, paįvairintas 

{pr.) j filmu rsdysu, 

Aš gyvenu Chestertone. Mū
sų šeimoje yra penki žmonės. 

Rochesterio lit. m-los mokinys Mano sesutė yra 17 metų, aš esu 
12 metų. Mes turime tvenkinį, 
kuriame yra karpių ir vėgėlių. 
Mes ten einame žuvauti. Mūsų 
sode yra daug medžių: obelų, 
vyšnių ir daug kitų. Mano tėve
lis turi 27 arabiškus arklius. 
Arkliai yra labai gražūs. Tėtė 
kiekvieną dieną juos turi šerti. 
Jis jiems duoda duonos, žolės ir 
grūdų. Prie mūsų namų yra 

Trečioje vietoje man patin
ka i-udona. Ji yra karšta ir 
labai gili. Primena meilę arba, 
visai atvirkščiai, neapykantą. 
Raudona gali būti maloni arba 
erzinanti. Taip, kaip geltona, 
raudona spalva viską paįvai
rina. -

Šios spalvos, sudėtos kartu, 
sudaro lietuvišką vėliavą. Jos 
man yra gražiausios spalvos, 
kaip Lietuva man yra bran
giausias kraštas. 

Lidija Balčiūnaitė, 
Clevelando Šv. Kazimiero lit. 
m-los U sk. mokinė. Pavasa

rio derlius". 

TREČIO SKYRIAUS 
MOKINLU PLA>XOJA 

ATEITĮ 

— Užaugęs aš noriu būti 
žmogus, kuris dirba U. S. ka
riuomenėj, dėl to, kad aš iš
mokčiau kaip šaudyti šautuvu. 

Linas Udry», 8 m. 
— Užaugęs aš noriu būti ūki

ninkas. Norėsiu turėti pusės 
dienos darbą, gerų vaikų ir 
gražią žmoną. Savo ūkuje tu
rėsiu arklį, porą karvių, vištų 
ir kiaulių. 

— Užaugęs aš noriu būti 
muštuko (beisbolo) žaidėjas, 
nes man labai patinka tas spor- . 
tas. 

Algis Janušis 
— Užaugusi aš noriu būti 

mokytoja, nes man atrodo la
bai sraagu. 

Laura Gražulytė 
— Užaugusi aš noriu būti 

rašytoja, nes aš labai mėgstu 
rašyti. 

Jackie Raguckaitė 

— Užaugusi aš noriu būti 
veterinarijos daktarė, nes man 
patinka gyvuliai. Tik man ne
patinka, kai jie serga. 

Rūta Nakaitė, 

visi Detroito 
m-los mokiniai. 

'Žiburio" lit. 
•Skambutis". 

MANO VASAROS 
ATOSTOGOS 

Kada mokslo metai pasibai
gė, visi vaikai apsidžiaugė. Aš 
grįžau iš mokyklos ir išėjau 
laukan. Kitą dieną mes išva-

arklių takas. Tas takas yra la- j žiavome ę savo vasarvietę, 
bai ilgas. Žmonės dažnai ten Tenai aš galėjau maudytis 
jodinėja arkliais. Aš turiu dvi-: ežere arba su savo laivu pa-
ratį. Netoli mūsų namo yra plaukioti. Mano laivą reikėjo 

į krautuvėlė. Toje krautuvėlėje j dažyti, tai mes nuvažiavome į 
daug gerų dalykų pardavinėja, j krautuvę dažų nupirkti. Kai 

j Čia man yra labai smagu gy- grįžau, aš pradėjau dažyti lai-
j venti. vą. Po savaitės mano pusbrolis 

Karilė Jonynaitė, : atvažiavo apsilankyti. Tai mes 
Gary (Ind.) lit. m-los mokinė, i abudu maudėmės ir plaukiojom 

i laivu. Jis man palaikė drau-
Aldas Kriaučiūnas S ^ C - Taip mano vasara pra-

iėjo iki mokslo metų pradžios. 
Užaugęs aš norėčiau būti 

Rimas Nenortas, 
Bostono Ii L m-los mokinys. 

Detroito " & D W O " lit. a*U - * _ "Skamoata 

pilotas. Man patinka statyti 
lėktuvų modelius. Taip pat, no
rėčiau skristi lėktuvu, nes dar • * 
niekur lėktuvu neskridau. Bū- — Viekšnių apylinkėse yra ūž
damas pilotu, galėčiau nuskris- i silikęs toks posakis: "Tėve mūsų, 
U į Lietuvą ir aplink pasaulį. I smerčio (mirties) mūsų, gyveni-

Ajrvydaa Pikūnas. jmo amžino. Amen. 
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Gaisrininkai neleidžia 
bažnyčios gesinti 

Neapykanta žuvusiam kareiviui, jei jis laidojamas su bažnytinėm apeigom 
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ŽINIOS 16 VYSKUPIJŲ 
Šiauliai 
1976.HL17 d. 20.30 vai. buvo 

pastebėtas Šiaulių šv. Jurgio 
bažnyčios priekiniame bokšte 
gaisras. Buvo iškviesta Šiaulių 
m. gaisrinė ir milicija. Kai kurie 
gaisrininkai buvo neblaivūs, dir
bo nenoriai, neorganizuotai: J 
tikinčiųjų prašymus atsiliepdavo 
pašaipomis ir necenzūriškais žo-
džiasi. 
\.r-~: 

Bokštui hepsnojant. vandenį 
pyiė šalia liepsnos, o žmonėms 
maldaujant lieti į liepsną, gais
rininkai tyčiodamiesi paaiškino: 

— Negalima lieti ant bokštų 
vandens, kad neištirptų varpai. 

Buvo galima girdėti jų pašai
pas, kad greitai kris varpai, o 
mažajam bokštui nuvirtus, greit 
nuvirs ir didysis bokštas. Nors 
gaisrininkų mažinu buvo atva
žiavę daug, bet dirbo tik viena 
mašina, kurios šlangos buvo 
kiauros, ir vanduo daugiau te
kėjo ant žemės. Gatvėje be dar
bo stovėjo šios gaisrininkų maši
nos: UZ 34-13; LJJ 4-50; 99 
-19 ; 99-29; 27-82. 

Toliau stovintiems geriau ma
tėsi liepsnos veržimasis prie di
džiojo bokšto. Tuomet žmonėms 
prašant užkirsti kelią gaisrui to
liau plėstis, gaisrininkai pasiūlė 
prašančius perduoti milicijai. 

Gaisrui p'ačiau apėmus baž
nyčią, 21 vai. buvo iškviesta ka
rinio dalinio gaisrinė komanda. 
Šiaulių miesto gaisrininkai, nie
ko neveikdami, nenorėjo užleis
ti kariškiams gesinti gaisro ir 
įsakė kariniam daliniui atsi
traukti 200 m nuo bažnyčios. 
Tik tikintiesiems primygtinai 
prašant, kariniam daliniui pa
vyko miesto gaisrininkus paša
linti ir pradėti ištiktųjų gesinti 
gaisrą. Jų dėka ugnis buvo už
gesinta, liko sveiki visi altoriai 
ir išgelbėtas didysis bokštas. 

Šiaulių m. laikraštyje buvo 
paskelbta, kad bažnyčia užside
gė iš netvarkingų krosnių, nors 
tą dieną bažnyčioje krosnys ne
buvo kūrentos. Žmonės neabe
joja, kad bažnyčia buvo uždegta 
piktos valios žmonių. 

Vajastškte (Zarasų raj.) 

"Tiesos" redakcijai 
Mano sūnus Vilius, tarnauda

mas kariuomenėje, 1971 žuvo.: 
Dalinio vadas leido mjJio sū
naus palaikus parsivežti Vaja-i 
sSkin ir kaip noriu pasilaidoti ; 
Dar leido vieną karininką ir du I 
kareivius palydėti. Vietos tary-j 
biniai pareigūnai pradėjo mane: 
versti laidoti sūnų :e bažnyčios, 
kitaip teksią gailėti*. Net kelis 
kartus reikalavę laidoti be baž
nyčios. Neatsižvelgė nė į mano I 
skausmą, netekus dvidešimtme
čio sūnaus. 

Kai nenusileidau ir laidojau \ 
su bažnytinėmis apeigoms, tuo-: 
met nuo manęs visi atsitraukė. | 
Nebuvo nei orkestro, nei saliuto, 
neprisidėjo nei kolūki*, nors sū-
Mf prieš kariuomene čia dirbo 

• 

traktoristu ir vairuotoju. O mo
kykla savo buvusiam mokiniui 
tik trukdė. Direktorius uždrau
dė mokiniams dalyvauti laidotu
vėse, suvarė mokinius į salę, o 
kurie nešė eisenoje vainikus, 
tuos išbėgusios iš mokyklos mo
kytojos iš eisenos suvarė į salę. 
Taip buvo pareikšta neapykanta 
žuvusiam kareiviui, kadangi jis 
buvo laidojamas su bažnytinė
mis apeigomis. 

Rugsėjo mėn. buvo sudaužyta 
mano sūnaus kapo tvorelė ir 
nuo daugelio paminklų nuplėšy
tos mūkelės. Peršasi mintis, kad 
ir čia tebeseka laidotuvių nuo
taika — niekinti mano sūnaus 
kapą, kam jis religiškai palai
dotas, nes kapus apiplėšė Vaja-
siškio aštuonmetės mokyklos 
mokiniai. Taip liudija vienas iš 
dalyvių — Vaidas Saladžius. 

1976 lapkričio 5 dieną tuo rei
kalu kreipiausi j Zarasų raj . mi
liciją. Milicija 1975 lapkričio 17 
n i t ą Nr. 34 atsakė: "Vajasiš-
kio 8-metės mokyklos mokinių: 
Bagdonavičiaus K. P., G^rasuno-
vo A. K ir Juodvalkio B. J. at
žvilgiu, dėl "nukeliu" nuplėši
mo nuo paminklų, esančių Vaja-
siškio kapinėse, surinkta me
džiaga ir persiųsta svorstymui 
pagal mokymosi vietą. O dėl 
tvorelės spindulių laužymo, pa

gal Jūsų pareiškimą, kaltinin
kai nenustatyti". 

Iš to matyti, kad tvorelė apie 
kapą nebus atstatyta, nors B. 
Saladžius sakė. kad tvorelę iš
laužė A. Gerasimovas, K. Bag
donavičius, B. Juodvalkis ir A-
Vaivada. Sugėdinti paminklai 
irgi nemanoma atstatyti. Vaja-
silkio mokyklo*. direktorius J 
Kuolas visaip bondo išsisukti, o 
dažnai tik pasijuokia, kai jam 
primenama, kad sugadintus pa
minklus reikia pataisyti. 

V. Saladžius su T. Sakalaus 
kiene Vajasiškio kapuose paro
dė direktoriui J. Kuolui paslėp 
tų mūkelių visą sandėlj. Minėti 
mokiniai t a s mūkeles nulupinė-
jo su replėmis ir su geležimis 
atplėštomis nuc mano sūnaus 
kapo tvorelės. Mūkelės matomai 
buvo renkamos pardavimui. Ko
dėl vengiama išaiškinti pirkė
jus? Juk jie kalčiausi. Kam g"! 
jie sleipami? 

Kas man daryti? Ar man kreip
tis į karinio dalinio vadą, kur 
tarnavo sūnus? Ar kur kitur, 
kad mano sūnaus — kareivio at
minimas nebūtą niekinamas? 

Z. čedinienė, 
kareivio motina 

1975 gruodis, Zarasų raj., 
Vajasiškio paštas, Pūsliai. 

Vajasuk-o oažnyčia 'Pr.eškaru:^ r.uotr.i 
(Iš Br. Kviklio archyvo) 

Lietuvos vokiečių 
likimas 

— Vakarų Vokietijoje yra 
Lietuvos vokiečių sąjunga. Ji 
leidžia savo žurnalą Rauta (Rū
ta), kuris tikru vokišku akura-
tiškumu skelbia žinias apei Lie
tuvos vokiečių dislokaciją. Mini
mi apskriti tūkstančiai: V. Vo
kietijoje — 21. Rytų Vokietijoje 
— 5, po pasaulį išblaškytų — 
9. deportuotų j Rusiją — 4, mi
rusių — 11, žuvusių be žinios — 
7 tūkstančiai (tiksliai 6.887). 

Šiuo metu Lietuvoje yra apie 
20 tūkstančių liuteronų, (E.) 

RanĮjoonas. — Pavojaus pa
dėtis, paskelbta prieš 21 mėnesį 
Burmos sostinėje Rangoone, at
šaukta. Buvo paskelbta, kai bu
vusio Jungtinių Tautų generali
nio sekretoriaus U Thant laido
tuvės virto maistu, ir studentų 
kitaip nebuvo galima suvaldyti. 

Siūlo FBI 
direktorių atleisti 

Washingtonas. — Teisingumo 
departamento inspektoriai pa
siūlė FBI direktorių Clarence 
Kelley atleisti arba papeikti. Jį 
kaltina priėmus dovanų iš sau 
pavaldžių tarnautojų. Minimos 
ir dovanos : 200 dolerių verlės 
rlcšut nis stahs, 250 dol. vertės 
laikrodis, kėdė ir kt. Valstybes 
gynėjas Edward Levi kol kas 
nesiėmė prieš Kelley akcijos. 

Los Angeles. — VVillism. ir E-
mily Harris. Patrfcijos Kearst 
bičiuliai, buvo nuteisti nuo 11 
metų iki gyvos galvos. Rasti 
kalti vagystėmis, žmonių grobi
mu. Už tuos pačius nusLkalti-
mus Patricija bus teisiama ki-

1 tais metais. Prieš nuosprendžio 
! paskelbimą jiedu paraikė, kad 
i yra ir būsią visą gyvenimą re-
| voliucionieriai 

Kosyginas pa ai įrauks? 
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•*3K&r. •* s-•H ; 

> . ****** *1& -
. - • • v •. 

* ^ * ? . > ^ 

v . Maskva. — Maskvoje plačiai 
- : v į ; f ^ # ~ kalbama, kad Aleksejaus B n y 

- • ^ a a « i » > e g m o pasitraukimo iš jittmjum 
pareigų reikia laukti kiekvieną 
dieną. Jo sveikata bloga. T&cng 
žinių gauti negalima, nei | lo
kius klausimus niekas 2 Krem
liaus didžiūnų nenori t eateglai 
atsakyti 

j 
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Dažnai minimos Ugandos laukinė gamta, antelopių kaime: 

CARTERIS VYSKUPU PARAMCS 
NESUSILAUKS 

Washingtonas. — Demokratu bendros nuomonės neprieita, 
prezidentinis kandidatas Jimmy Su Carteriu pasikalbėjime da-
Carteris laimėjo paramą iš AFL j lyvavo Nevv Yorko kardinolas 
- CIO prezidento George Meany, i Cook, St. Louis kard. Carberry, 
bet nelaimėjo B katalikų vys-1 Youngstown (Ohio) vysk. Malo 
kupų. Meany jam pažadėjo vi
sokeriopą paramą rinkiminėj 
kampanijoj, įjungti visą galin
gą darbininkų organizaciją. Car-
teris taip laimėjo senatoriaus 
Edwardo Kennedžio paiadą įsi
jungti j kampaniją. 

Arkivyskupas Joseph Bernar-
din, Amerikos vyskupų konfe
rencijos pirmininkas, sakė, kad 
jis nėra patenkintas menka 
Carterio opozicija neštnmui nu
traukti. Nežada reikalauti tai 
'rašyti j Konstituciją. Su arki
vyskupu buvo dar penki įtakin
gi vyskupai, šnekėjosi visą va-

Rusai tikros tiesos 
apie Libaną nežino 

Maskva, — Libano ambasada 
Maskvoje sovietų Užsienio rei
kalų ministerijai įteikė paneigi
mą viso to, kas Sovietų Sąjun
goj skelbiama opie Liby.ną. So
vietų piliečiai turi netkrą su
pratimą apie padėtį Libane, 

ne. arkiv. Maguire iš N. Yorko; Nuolat kartojama formulė, kad 
ir vyskupų konferencijos gen. 
sekretorius vysk. Rouch. 

Katalikų vvskupų vadovybė 
panašų susitikimą turės ir su 
respublikonų prezidentiniu kan-
d'datu Fordu. 

Martin gazolinas 
bus pigesnis 

Washingtonas. — Martin Oil 
Service kompanija per 24 mė 

landą. Po susitikimo abi pusės: nesius gazolino pirkėjams turi 
pareiškė, jog pasikalbėjimas bu
vęs nuoširdus ir atviras, bet 

grąžinti 1.6 nr'L dolerių be to, 
Fordo administracija ją nubau
dė už kainų pakėlimą 226,000 

už civilinį karą atsakingi "reak
cionieriai", ir nukenčia tik pa-
iestiniečiai. Ambasadorius An
trina Jafcre sako, kad yra prie
šingai. Jauni palestiniečiai pri
versti griebtis ginklų ir nuo pa-

Amerikos pastangas 
vadina '"imperializmu'* 

Maskva, — Kaip sow_ — nst* 
tina Amerikos pasta..gu baUdift-
gai išspręsti pietinių afrikoi 
valstybių problemą, ma.::.-.e H 
Tasso pareiškimų: "PMtamoJH 
metu ypač akivaizdu, kad JAV 
imperialistai labai i m k i Afn-
l:a, pirmiausia jos pietiniu regv> 
nu. Tai rodo karštlig •-- --' n Ame
rikos diplomatijos aktyvumas, 
Kissingerio susitikirr. a* ra ra
sistinio režimo vade v i Vcrste-
riu. Didžiuliai Afrikai g u r i a i 
turtai kelia apetitą ir-^riaiis-
tams. Savo ekspar.s.o-: st:r.;us 
planus jie taip pat a: .:.-i- mėgi
na pateisinti vadina rra_s;aiS stra 
teginiais sumetimais". 

Maslcs-a. — So\let-4 Fąrunga 
aiškiai remia I^ibiją, Mho 'Wall 
Street Journal" Remia \-isuose 
ginčuose su arabais, labiausiai 
su Egiptu ir Sudanu. Sudanas 
neseniai apkaltino Libiją sabo
tažais ir bandymu padą- yti. per* 
versmą. 

Sovietai pakartotinai pareika
lavo Siriją pasitraukti iš Liba-

lestiniečių užpuldinėjimų saugoti j no. Neatrodo, kad sirai paklau* 
savo miestus ir kaimus. | sytų. 

STALINAS ENCIKLOPEDIJOJ 
NEGARBINAMAS 

Maskva. — Išėjo Didžiosios; Apie Aleksandrą Solženieiną 
sovietų enciklopedijos noujo lei-j nei žodžio. Buvęs pasaulinis šach 
d:mo 24-sis tomas su raide "S", matų meisteris* Boria Spasski 

dolerių. Grąžinimas bus aMiktas j Visiems buvo įdomu, kaip bus aprašytas 17 eilučių, bet nemi-
tokiu būdu: gazolino galionas Į įvertintas Stolinas. Ankstesnėj j nima, kad titulą iš jo paveržė 
bus pardavmė.įamas 1.6 pigiau 1D37 metų laidoj Stalinas buvo amerikietis Bobby Fisher. Ame-
visose 12 valst'jų, kur Martm j susilaukęs 10 kolumnų aprašo 

su puslapio didumo nuotrauka. 

Indijoj laisvę 
dar labiau suvaržys 

New Delhi — Premjerė Indi-
ra Gandhi rūpinasi parlamente 
pravesti konstitucinį paragrafą, 
kuriuo būtų uždraustas toks vei
kimas, kurį vyriausybA laikys 
"priešvalstybiniu". Itea pačiu 
būtų užkirsta galimybė teismui 
atšaukti vyriausybės suspenduo
tas laisves. Parlamente didelę 
daugumą turi Gandhi partija, 
tai konstitucinis priedas lengvai 
praeis. 

NATO laivyno 
manevrai 

Norfolk, Va. — Kitą savaitę 
Atlante bus NATO laivyno ma
nevrai. Dalyvaus apie 200 laivų, 
30 povandeninių, 300 lėktuvų. Iš I 
anksto yra žinoma, kad aplinkui 

I maišysis ir sovietų laivai, seks j 
manevrus. 

Beirutas. — Libano krikščio- l 
nys nušovė keturis palestinie-1 
č'.us, bandančius sulaikyti kitus 
libaniečius nuo įsidarbinimo Iz- ; 
racly. Izra^'is laidžia Hhanie- I 
eiams pereiti sieną, nusipirkti ; 
ma sto, leidžia ir dirbti. 

Londonas. — Auks^ kaina' 
Europos rinkoje krinta. Vakar | 
viena uncija biivo verta 103.25! 
dol. Reikia atsiminti, kad buvo 
ne taip senia:, kai uncija kaina- į palestiniečiai partizanai Libano pilietiniame kare, Beiruto gatvių kauty-
vo netoli 200 dolerių, aese. Naudoja sovietų prieštankines rake*.as iA.\i 7, 

turi savo stotis. Į tą sąrašą įei
na Illinojus, Indiana, Michiga-
nas, VVisconsin, Ohio, Pennsyl-
vanija. Californija ir kt. 

Moterų karininkių 
bus nedaug 

West Point, N. Y. — I West 
Point karo akademiją čiais me
tais pirmą kartą istorroj buvo 
priimta ir 119 merginų. Vyrų į-
stojo 1,366. Po pirmų savaičių 
sunkaus treniravimo ir 10 mylių 
žygiuotės merginų liko 102. Po 
10 dienų prasidės mokslas kla
sėse, ir nežinoma, kiek jų liks. 
Bent altuonios pareiškė, kad pa
sitrauks. 

šioj laidoj teksto pal'kta ma
žiau negu pusė. o nuotrauka paš
to ženklo didume. 

Encikl opedi jo j pripn žįstami 
Stalinui nuopelnai karo metu ir 
kaip komunizmo teoretiko, bet 
kritikuojami jo pol'tiniai apsi
skaičiavimai ir klaidos, įskaitant 
ir priverstinę ūkio kolektyviza
ciją bei negatyvius charakterio 
bruožus. Už klaidas Stalinas la
bai nesmerkiamas, nes "partija, 
dalyvaujant ir pačiam Stalinui, 
apsirikimus ištaisė". Stalino as
meninis kultas nepagiriamas: 
"Jis buvo nukrypęs nuo kolekty
vinio vadovavimo principų ir 
pradėjo per daug vertinti savo 
darbus". 

rikietis rašytojas John Stein-
beek kritikuojamas, kad rėmė 
Vietnamo karą. 

Airija prieš IRA 
Dublinas. — Airijos premje

ras Liam Cosgrove paprašė par
lamento naujų įgaliojimų dar 
griežčiau kovoti su IRA, tero
ristų organizacija, sėjančia nea
pykantą. Jos veikla persimetė 
iš šiaurės Airijos į Airijos res
publiką. 

Kompromisas del B-l 
Washingtonas, — Kongresas 

rado kompromisą su B-l bom
bonešio statyba. Pilna statyba 
bus leidžiama nuo vasario 1, e-
cant naujam prezidentui, o iki 
io laiko bombonešio statybai lei
džiama išleisti tik po 87 roiV 
dolerių per mėnesį. 

KALENDOPJUS 
Rugsėjo 2: Antoninas, Kalis-

ta, Brjtem's, Tugaudė. 
Rugsėjo 3 : Simeonas, Bronis-

lava, Sirputis. Mirga. 
Saulė teka 6:16, leidžias 7:24. 

ORAS 

Daugiausia saulėta, bet vėsu, 
apie 70 laipsnių. 

-



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1976 m. rugsėjc m. 2 d. — 

PASKUTINIS SUBATVAKARIS DAINAVOJE 
Dainavos stovyklavietėje jau 

daug metų /eikia nerašyta tai
syklė, virtusj neatšaukiama tra
dicija, kad kiekviena atskira sto
vykla užbaigiama kultūriniu 
renginiu. Dailusis žodis — groži
nė literatūra (proza, poezija, hu
moras), solistai — vokalistai ir 
instrumentalistai, vienokio ar ki
tokio koncerto formose, džiugino 
stovyklauti bebaigiantį. Priedui, 
beveik visada auditorijoje pama
tysi ir specialiai atvykusių tam 
rakami viešinių ir svečių iš Flint, 

vių, gebėjusių, daugiausia tradi- ' 
ciškai nusiteikusią klausovų salę, 
priversti galvoti ir įsijungti į ne-! 
maironiškai ir neaistiškai skam- ; 
bančius poezijos posmus. 

Mirga Pakalniškytė, Eglė 
Juodvalkytė, Vitalija Bogutaitė 
ir Teresė Pautieniūtė, atskirais 
išėjimais, savu individualiu bū
du, tikrai beomamentiniu, bet 
didžiai gyvu žodžiu, prabilo į su
sikaupusią ir imlią auditoriją, 
kuri, nemeluotu nuoširdumu su
tiko ir priėmė šį moteriškąį po-

Ann Arbor, Detroito, Toledo, e z i n į kvartetą. Kur, kada ir ko
kia proga lietuviškoji Amerikos 
dalis galės vėl išgirsti šias ketu
rias poetes kartu? Vargiai. Šiuo 
metu laukiamas naujausias Vita
lijos Bogutaitės lyrikos rinkinys. 
Leidžia "Ateities" leidykla. 

Labai gera, kai poezijos vaka
re matai ir girdi patį autorių, 
gyvu žodžiu perduodantį auten
tišką savo kūrybą. Tai itin priar
tina kūrėją prie klausytojo, pa
deda geriau suprasti ir įsisavinti 
mintį bei jausmą, atveriantį ra
šytojo kūrybinės versmės dalį. 
Xe būtinai kiekvienas autorius 
turi būti rečitatyvines aukštu-

J'ackson ir kitų artimesnių ir to
limesnių vietovių. Kaip jau įpras
ta, toki meno vakarai vyksta šeš
tadieniais, tad, tenesipiktina Bos
tono lietuviai, jei mes ir Čia to
kias renginius norėtume pava
dinti bendru subatvakarių vardu. 
Tiesa, kai kuriems mūsų bendri
nės kalbos grynintojams tas žo
dis 'subatvakaris" nėra jau taip 
mielas ar patikimas. Ne išimtis 
buvo ir šiemetinės ateitininkų 
sendraugių poilsio ir darbo sto
vyklos užbaigtuvės, rugpiūčio 
mėn. antroje pusėje vykusios 
Dainavos kalvų aplinkoje. Dva
sine stovyklautojų atgaiva besi
rūpinusiam literatui Kęstučiui 
Kebliui, tegu ir greitosiomis, pa
vyko sutraukti ketvertą, tarkime, 

I ! H r I i l H i \ M ^ woRM>-wu>t n \ n . v 
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mas pasiekęs aktorius, vis dėlto 
visada btrs prasmingiau gfrdėti ir 
prieš save matyti originalą, bet 
ne kauke (vaidybine) ir patosu 

Llinois senatorius Fir^nk D. Savickas 'spiria kamiio^ i) ir 15 wardo aldermanas Ken Jaitsy (stovi dešinėje) 
atidarys žaidynes Utuanicos futbolo klubo veteranų prieš New Yorko LF klubo veteranus pirmadieni, rug
sėjo Q d. 11 vai. Marąuette Parko tiMMjfl 
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• Redakcija «raiB*ii«iu» >mx> -«VP 
nuožiūra Nesunaudotu traip.sn»ų 
nesaugo. |uo& grąžina uk £ anks
to susitarus Redakcija už skelbi
mu turini aeatsako Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą. 

terpretacija gali būti net r De 
jokio priekaišto, tačiau bent 
kiek praradusi paties autoriaus 
(ir tik jo!)- mistiką, žavesį ir pa
čios minties eleganciją. Koks gi, 
tegu ir pats geriausias aktorių? 
būtų pajėgus imituoti poetinės 
sielos kūrybinį dvelktelėjimą. To Jono h Teresės Bogutų propa 

moderniosios mūsų lyrikos atsto- apsišarvavusį aktorių, kurio in

dei, šis subatvakaris Dainavoje 
praėjo meninės tikrovės pažini
me. Vakarą nuotaikingai ir pa
kiliai baigė pianistas Manigirdas 
Motekaitis", ypač klausytojų įver
tintas po Šopeno ir Bramso kūry
bos interpretacijų. Tuo baigėsi 
ne tik sendraugių stovykla, bet ir 

šio sezono vasariniai suoatvaka-
riai Dainavoje, kurie visad lieka 
tokie originalūs savąja atmosfe
ra gal ir nepakartojami didmies
čio salių aplinkoje. 

Vėlų vakarą, besidomintieji 
dar turėjo progą susipažinti su 

guoiamo video teatro įrašais. 
Matėme dalį Pennsylvanijos lie-
fuvilkosioS fštorffbs ir pasikalbė
jimą su bostoniečių "Peklininku" 
A. GiJ«aw«*. ši, mūsų tarpe, be
veik dar naujovė — video juosta, 
kol kas dar juoda - balta, gali tu
rėti žymų vaidmenį, įrašant lie
tuviškojo gyvenimo kroniką. At
rodo, kad "ai yra mažiau komp
likuota u i filmavimą sistema. 
Galinti turėti eilę privalumų, no
rint kai ką palikti mūsų ateities 
kartai' ir iŠVfs išeivijos lietuvių is
torijai. Ir vėl, atrodo, pirminė 
iniciatyva turi iškili :š privalų 
rankų ir piniginių,, 
bendrinių instituciji?. 

RASTAS PAVOGTAS 
RUBENSO PAVEIKSLAS 

Rubenso garsųjį paveikslą "Ap 
reiškimas Marijai", kurį Lm. 
sausio mėn. pavogė iš Strassbur-
go Meno Kūrinių muziejaus, at
rado Kylio mieste, Vakarų Vokie
tijoje. Šis miestas yra antroje Rei
no usėje, netoli Strasburgo. Pa
veikslas žinovų vadinamas "ne
parduodamas" dėl jo pasaulinio 
išgarsėjimo ir didelės vertės. Pa-

"tiiiliHiilliUUhlUimUllUIHUilUiUlilJUlUlilHllimHIIHĮIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIHIbr 

DU ANNA BALIONAS 
KZX: A*JSV \osirs :? 

GERKLES LIGOS 
2858 West SSra .Street 

Valandos pagal tusytai-JT-t 

DU K, G,~BALUKAS 

w ne iš 

sJiašertJa ir sKMer^ Ugo§ 

644S So. Poia*W Boad *Cr»wiorO 
veikslas rastas sandėlyje pas se- L ^ ^ B a i W h l ą ) > t e L LC V*44« 
nų daiktų pardavėją, nes polici- p, 
ja buvo gavusi žinutę kur ieško- Jei 
ti. Šis pardavėjas ištardytas ir pa
leistas, nes laikomas tik figuran-
tu šioje byloje. Policija uoliai i 
irško dabar vagies, kuris tą pa-
v?ikc.lą iš Prancūzijos atgabeno 
į Vakarų Vokietiją. (f) 

oeatHt»«>pta, d u m b H M n4-WMM 

OR, VL BUŽYS 

v'aU ji r m a u iMntO U k«4' v. 

tetaigos a- boto teL 552-1 te i 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

IWJ S. *9tt> Coart, Clcerf. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

fAakvmp Tt** IT krit* 

T«L oflno b boto: OLympte %4l» 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

1443 So, SOth A ve.. Cicere 
<A«dieo '-S 'aJ ir «-» v«I «&k. 

ifiakyrus trediadlenlti* 
įeAtadleuuus 12 tkl 4 vai p o p M 

Al. Gimantas 

Motina visada atleidžia; tam 
juk ji atėjo ir į pasaulį. 

A. Durnas 

Organizations and companies 
X-rnas 

W>ta<1 t«K- » HO » * 1 

Tel. REHanc* 5-1811 

OR WALTER I. KIRSTU* 
l i e t u i 4J i\fnwii% 
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OR. PETER T BRAZIS 
1YDYTOJAP fft CHlRI'Rf.A-

place your commercial 
:^ir meilė ir gj-adis (^rba ia- toy orderg now. 

viea, lauk šedevto. įPL.\YHOUSE TOY COMPANY 
— Gfcufes Beade Te!. — 568-7180 
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Dalis Al. Zaiparacko rėmėjų reeultatų laukimo metu. Matyti Butkūjaai, Bankauskienė, Zaikauskai. Racka. 

Nuotr. J. Urbono 

LIETUMSK 
NUKELIAMAS TAUTOS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

nutnojo ranka, agitatoriai nar
siai keikėsi ir ieškojo savo 

KeHoe priežastys vertė L B l ? ^ . G a l s u n k i a u ^ i a i P ^ 
Detroito apylinkė* vaidybą tau! J f*^ 1 1 1 ^ l s « > J e n o P a t s ^ S * 
tos šventės minėjimą nukelti į Į ^ r a c k a s . Bet jis jaunas ir 

rugsėjo 26 d. Rugsėju, k a i p ! ž a u n u s l d ^ h s ^ ^ dar neprara-

j ir visokeriopos vietinės respub 
į likonų organizacijos neveiklu-! S 
į mas padėti — buvo pagrindi-1S 
I nės pralairn-ėjimo priežastys. ' s 

"Didžiuojuos jūsų puikia tai 1 
į ka, kurf pravedė rinkiminę agi g 
! taciją pasigėrėtinai gerai. Be s 
jūsų pagalbos mes niekad nebū = 
tume pravedė šios taip gerai E P** paskutinius r metų sūrių 
išplanuotos ir tikslingiausios | S ^ y ^ tvarko jų sūnus Allan An-
apitariios" sako Alsia Žana- S dnUis* ^ ^ d a b a r vadovauJa M i ' agitacijos , saKO Algis z<apa- _ ^ . P a r r a c h e e g e k o r p o r a c i i a L 

• T \BI KlHV>k. k«htTH-U» pel^TJH 

OR EOMUMD i CIAR4 
OPTOAIETRiSTA*. 

H M W«t Jl»t Street 
TeL - W t-e4M 
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- . 4 »p*ta :*-S -»L 
5r-

i —A 

h f a Cheese (SCRIAI) p 
jaa virš 40 metų. 

LB mėnuo, šiais metais išsi
skirs įvykių gausumu ir lietu
viškos kultūros reprezentavi-
mu. Tai 5-ji tautinių šokių 
šventi, liettrviųf BSeerrtermial 
paroda Detroito tarptautinia-
institnte ir kiti mažesni paren
gimai. Apylinkės valdyba nori, 
kad minėti renginiai kuo ge
riausiai pasisektą, jtros remia !į!f 
ir tikisi, kad rezultatai bus ge . ' ' 
ri. Rugsėjo 26 d. minėdami tau 
tos šventę, galėsime visi drau
ge susirinkę pasidžiaugti tų 
darbų vaisiais ir pagerbti 
tuos, kurie dirbo tautos labui. 

Tautos šventės minėjimas 

: dęs gyvenimiško optimizmo, 
dar neišeikvojęs savo ryžtingn-
gum.6, greitai atsigavo, nuo
dugniai apžvelgė visą rinkimi
nę ruošą bei veiklą ir rado, kad 
jo ir visų bendradarbių pralai
mėjimas nėra didelis ar bevil
tiškas. Skirtumas tarp laimėju 
sio John Olsono ir pralaimė
jusio Aigio tik 1856 balsai. J. 

6992 balsus, o 
Algis Zaparackas — 5136. Jei 
būtų pasiųsta dar keli tūkstan
čiai laiškų ir išnešiota j namus 
daugiau rinkiminės informaci
jos, laimėjimas būtų mūsų. 

E Sis natūralus sūris dabar yra 
S pardavinėjamas po visą Ameriką 
£ ir yra siunčiamas ir į Havajų sa-
E tag 

rackas. 
"Suprantama, kad šioji rinki 

mų agitacija daugeliui iš mū
sų buvo naujovė ir pirmutinė. 
Tačiau faktas, kad pralaimėjo- f_ 
me, teneatima jums drąsos. J « | | ANDRULIO sūrį gydytojai reko-
visi taip susikaupę, atsidėję, ir IE menducrja savo pacientams kaip 
save užmiršę dirbsime vėl ka- | <«etai ir sveikatai pataisyti, 
da nors, būkite tikri, kad lai- Į § 
mėjimas bus mūsų" 

= H f *"WTr. i s i r*M r H V V " : 

"Dar kartą, visiems mano rė 
mėjams, bendradarbiams ir pa
dėjėjams nuoširdžiausia mano l 
padėka". 

Kaip matome, kand, į kon-15 
gresą Algis Zaparackas po pra 
laimėjimo visiems rėmėjams dė 
kojo per radiją, o dabar vi
siems talkininkams ir bendra-

. . . Ąrf % 
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Algis Zaparackas rado, kad 
Ivvks rugsėjo 26 d 12.30 vai I B l e n i t a parama, kandidato var. • darbiams išsiuntinėjo padėkos 
Kultūros centre. Paskaitą skai^ d o nepakankamas išgarsinimas laišką. M. Stonys 
tys dr. Bronius Nemickas. Me- t " T~»iT*I ir~ITPH " *m^mZ" 
nmę programą attiks tautinių 
šokių grupė "Šilainė", vado-j 
vaujama Galinos Gobienės. ir 
Stasio Butkaus šaulių kuopos 
kanklininkės, vadovaujamos Da 
nutės Petronienės. Minėjime 
dalyvaus organizacijos su vėlia j 
vomis. S. G-kas 

w 

s Allan Andrulis Jus prašo Jeigu 
S viet«s maisto kraiituv&e negalėsite 
E gauti Andrulio sūrių, tai kreipkitės 
E j centrą: 
\ MICH1GAN FARM CHEESE 
I DArRY, INC, 
f Foontaln, MicMgan 4941« 
H 1«L — (6t«> 4S2-S301 

ir jūs gaubite pastų. 
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DR. I. MCiKAUSKAS 
GYDYTOJ K'.S ?R r-HmiUGA? 

Specialybe vidaus Kgr* 
34A4 Wte»t 7l^t Street 
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ALGIS ZAPARACKAS 
PERŽVELGĖ SAVO 

RINKIMINĘ VEIKLA 
IR PADĖKOJO 

Pralaimėti pirminiai rinki
mai buvo smūgis ne tik Algiui 
Zaparackui, bet vfsiems jo rė-
mėjaos» agitHtorisjnft, rinkimų 
komitetui ir visieas Hetuviam. i a e u ž g c a o • g a l i a ,Q a p i o t ^ _| g^^^ j . f^^ n į j ^ 
Daugelis lietuvių pesimistiškai1 N'uotr. K. Sragauekc 

AUan Andrulis sveikina atvykstančias J 5-tą raufinbi šokių švente 5 
i ^vieCla atsilankyti | Marijos Metrikienės parduotuvę: FARM FOOD E 

: COMVA1TY, Igll West 47th SU Tel. YA 7-S3S3. nuo 10 vai. rvto iki 2:00 | 
į vai. popiet. Pensininkams duodama nuolaida, fti krautuvė atstovai - £ 
: Andrulio sūrius iaa virš 40 mttų. čia įsitikinsite koki skanus tie sūriai, = 
t tafluantys energiios ir sveikatos. E 
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0R. I, A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRt"ROUA 
in<Vi ^f> STomtj.m V>»n<» 

Kngpiūcio 22 d. prie Dainavos Vssiulių sodyboje suruoštoje Sfc. 
sotjTiti kuopos cp î̂ TTt̂ jfe, aktorfu* K. Gr'rrn* t* rumf^i JW 
Alanto knvgoB "Rotnaa Kaianta' dektenaoja — Aasžaeoji 
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FRANK'S TV ano RADIO. LNC. 
« • 90 . HALSTED JTREET TEL. - GA t-7BI 
RADU0 TR STĖRĖ0 APARATŲ PARDAVUiAS TK TAISYMAS 

OBSEIJS S?ASTRrJKIMAS IVATRIAUSTU TELRVrZTJT; APARATŲ 
tPAL*jW* TELBVtZUOS AJP.AJLATAI 1 
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