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NIJOLĖS ŠADONAITES LAIŠKAI 
iŠ SIBIRO 

Turiu per dieną pasiūti 70 porų pirštinių 

"...Dėkinga tiems, kurių pa-j 
stangomis aš čir? patekau. Daug; 
ką sužinojau, daug ką patyriau, į 
ir viskas tik i naudą. Juk Gera- j 
sis Dievas geriausiai žmo, ko 
man reikia"... 

* 
"Už šešių dienų bus pusė me

tų, kaip išvedė iš Vilniaus, o at
rodo, visa tai buvo taip nese
niai, t a rs i vakar. I r viskas sto
vi akyse — mano "garbės" pa
lyda, mano likimo draugai, ku
rių buvo daug (jie visi krimina
listai) , o a3 tik viena — politinė 
kalinė; paskutinis atsisveikinimo 
žvilgsnis į miestą, tiksliau į pe
roną ir visa kelionės romantika, 
kuri neaprašoma — ją reikia 
pačiam išgyventi, kad galėtum 
pajusti gyvenimą ir suprasti 
meilės reikalingumą ir vertę. 
Man y ra galimybė tą romantiką 
išgyventi dar kartą. — kai veš 
l ištrėmimą. O Tu gali man tik 
pavydėti, nors t e nereikia — vi
sa tai ne tavo sveikatos žmo
nėms. 

I r kaip gera, kad mūsų gyve
nimo laiveli vai.moja gerojo Tė
vo ranka. Kai J is prie vairo — 
niekas neba'su. Tada. nežiūrint 
kaip sunku bebūtų gyvenime, 
mokėsi kovoti ir mylėti. Tr galiu 
pasakyti , kad 1975-ji metai pra
skriejo kaip akimirka, bet jie — 
mano džiaugsmas. Ačiū Gera
j am Dievui už juos". 

"Mūsų ceclr labai daug dul

kių nėra. nors medžiaga, i š ku
rios siuvame pirštines, dulka 
stiklo dulkėmis. Darbas vargi
nantis savo monotoniškumu, o 
dar prisideda dažni mašinos ge
dimai — reikia kant rybės . Me
chanikas ateina ne kasdieną, 
dažnai tenka laukti, kol pata i 
sys, o norma mūsų nelaukia... 
(Reikia pasiūti per dieną 70 po
rų pirštinių). 

"Kovo 3 d grąžau iš ligoninės. 
Pagaliau, atrodo, ats is tosiu ant 
kojų. Jūsų diagnozė teisingiau
sia — didelis nusilpimas. 

Mane "atostogos tęsėsi ilgo
ka i : kai spalio 18 d. j a s pra
dėjau, ta i lapkričio mėn. dirbau 
tik 6 dienas, gruodį praleidau 
ligoninėje ir tik jo pr.baigoje 
siuvau 4 dienas. Sausio mėnesį 
padalinau per pusę — pusę 
dirbau, o kitą pusę ne. Vasa r i s 
ligoninėje ir kovo t r y s pirmo
sios dienos. Dabar siuvu pama
žu, su pertraukomis, pajutusi 
silpnumą, ilemu i kiemą pasi
džiaugti grynu oru. sau"e. Nor
mą padarau, nes dirbame vie
na pamaina. Siūti galiu pradėt i 
6 vai. ryto, o baigci 22 vai. Taip. 
kad kol kas viekas sek? si pui
kiausiai. Visi mane myli, ir aš 
stengiuos: tuo pačiu atsilyginti . 
Esu laiminga ir patenkinta" . 

" P a s mus daug senučių ir li
gonių, tedėl džiaugiuosi, kad 
mane atvežė na<?al manu ^ašau-

I kimą — slaugyti i r mylėti. Ir 
j nors labai Jūsų i r Lietuvos iš-j 
! siilgau, sunku b u s iš čia išva-
j žiuoti. gaila bus palikti žmones 
į kurie man tapo labai artimi ir 

brangūs. Bet juk mumis visais 
; labiausiai rūpinasi Gerasis Die 
vas"... 

"Laiškus gaunu ne tik nuo pa
žįstamų, bet Lr nuo tų, kurių nie
kada nebuvau rutikusi. žmonių 
neras padėti kuo kas gali taip 
jaudina. Kiek daug jautrumo ir 
nuoširdumo širdyse. K^ip visa 
tai džiugina, kelia nuotaiką ir 
skatina būti geresne, būti verta 
tos didžios meilės". 

* 
"Dešimt mergaičių iš Kaune 

rašo: "Mes esame su Jumis ir 
užtariame Jūsų reikalus pa 

. Dievą. Nepaiūžkite! Viską, kas 
žomilka, pakelia didelėc dvasios 

' žmonės. Geriausi linkėjimai nuc 
! t au tos !" 

* 
Nsž'ūrint sunkiausių lagerio 

I gyvemmo sąlygų, Nijolės laiš
kai pilni giedrio" nuotaikos, per
sunk' i meile ir didžiausiu susi-
į-ūpinimu nam škiais ir visais ki
tais. Savo vargais , sunkumais. 

menku lagerio maistu Nijolė 
į niekrda nesiskundžia. — atvirkš 
i čiai — džiaug'asi viskuo, ką jai 

duoda Geras 's Dievas. Prašo tik 
| viena — ~".i'du! 

nOIFPlMIPKĄPAivaF 
Amsterdamas. — Olard'jos 

premjeras den Uyl paskelbė, par 
lamen*e Donner komisijos kelių 
šimtų puslapiu raportą apie prin 
co Bernhardo r o ^ Lockheeds 
papirkinėjimo byloje. Komisijos 
i r Olandijos vyriausybė paskel
bė, kad princas yra įsivėlęs į ne
švarias aplinkybes, perkant ka
riškus lėktuvus Olandijos ka
riuomenei, kad jis turį bematant 
atsistatydinti iš visų iki šiol ei
t ų pareigų ir f j šių. suristų su 
Olandijos kariuomene. Komisija, 
t i rdama net šešis mėnesius, nu
statė , kad jau i962 m. buvo iš
mokėta princui vienas milijonas 
dolerių, padaivtas per įvairias 
slaptų bankų sąskaitas, kurių 
savininkus neprtsisekė dėl su
prantamų aplinkybių išaiškinti. 
Donner komisija atidengė taip 
pat t a r p kitų dolerinių sumų ir 
paties princo ranka rašytą 1974 
m. laišką Lockheeds ginklų — 
lėktuvų fabrikams, kur princas 
už savo patarnavimus firmai, už 

tos Maldos buvr 20 3 b<l. dol. 
B-3 Orion lėktuvų pirkimą Olan-
i ' jos karo laivynui, pareikalavo 
išmokėti jam vieną milijoną do
lerių. 

Princas S e m h a r d a ts is ta tydi 
no, o premjero den Uyl praneši
mas nustebino ne vien Oand i jos 
gyventojus, bet visą pasaulį, t . 

Vagystes ir įsilaužimai 
Washmgtooas. — Vagystės , 

plėšimai, įsilaužimai, kredito 
kortelių vagystės ir įvairios ap
gavystės Amerikos prekybai 
1975 m. kainave 19.1 bil. dol.. gi 
apsisaugojimas nuo t o viso kai
navo 4.5 bil. do1. Taigi viso su
sidaro per 20 bil. dol. 

Reikės Vakaru 
pagalbos 

Bostonas. — "The Crlstian 
Science Monitor" dienraš'is pa
skelbė Paul VVohl straipsnį apie 
Sovietų Sąjungos šiemetinį der
lių. Rašoma, kad, nepaisant So
vietų dikta tor iaus Brežnevo pa
sigyrimo, kad šiais metais už
teksią duonos, vistiek Maskva 
ir jos pavergtos satelitinės vals
tybės turės pirkt i grūdų. Rytų 
Europa turėsiant i pirkti 5 - 6 
mil. tonų grūdų, o Sovietų Rusi
ja taip pat tu rės importuoti mi
lijonus tonų grūdų. Piiyginus 
pagal 1975 metus , šiais metais 
Sov. Rusijoj derlius yra 8 proc. 
mažesnis. Lenkijos min pirm. 
pavaduotojas Tadeusz Pyka skel 
bia. kad mėsos pristatymas lie
pos mėnesį buvęs laba mažas 
ir šiuo metu d a r labiau suma-
žėio. 

SOVIETAI APIE NATO TANKUS 

JAV keturių žvaigžižių generolas Alexander Haig, vyriausias NATO kari
nių pajėgų vadas, drauge su Vak. Vokietijos karo aviacijos insppektorium 
gen. Limbergu aptaria karinius reikalus 

Maskvos priekaištai 
Japonijai 

Maskva. — Sovietų Rusija 
paskelbė gana ilgą ir piktą prie-
kali tą Japonijai, kad ši priėmė 
ir negrąžino lėktuvo MIG-25, 
kuriuo atbėgo sovietinis leite-

Laimejo Moynihan 
New York. — Buvęs JAV am

basadorius Jungtinėse Tautose 
Daniel Patr ick Moynihan laimė
jo demokrati : partijos nomina
ciją, nugalėdamas liberalę Bella 
Abzug. J is ture? rinkimuose nu
galėti respubl'konų kandidatą 

nantas. Lygiai taip pat piktai, J a m e s B u c k l e y > 
puo:a Ameriką, kad ši suteikė 
lakūnui pabėgėlio teises. Sovietų 
Sąjungos oficialūs asmenys skel
bia, kad Įeit. Belenko pritruko 
Įniro ir todėl turėjo nusileisti Ja
ponijoj, ir t ada buvo narkoti
kais apsvaigintas ir išgabentas 
j Ameriką. Sovietai dėjo didžiau-

Sacharovo kelione 
į Sibire 

Maskva. — Ševiotų mokslinin
kas. Nobelio premijos laurea tas , 
disidentas. Sacharovas buvo mi

siąs pastangas, kad japonai grą- Į vykęs iš Maskvos 5000 myliu 
aplankyti S birar ištremtą moks 
lininką Andrei Tverdcnmlebovą. 
dirbant', Jakutijos kaime lent-
piuvėj. Šis 36 metų amžiaus fi-
z'kas buvo nuteistas praėjusį 
pavasarį 5 metams kalėjimo už 
reikalavimą daugiau laisvių. 

žintų lėktuvą. 

Neatiduos salų 
Maskva, — Sovietų Rusija 

Įspėjo japonus, kad jei s e ir to
liau reikalaus Sovietų Sąjungos 
antrojo pašau'inio karo metu 
užimtų keturių salų. tai pablo
gins abiejų kraštų santykius. 

Tokio. — Japonijoj susirūpin
ta oro gynybos apsauga po to, 

Gražiausi pastatai 
Amerikos archi tekto nuo-

Nepaisant, kad nuolat kalba
ma apie Sovietų Sąjungos ir JAV 
draugystę, komunistinė spau
da toli gražu nėra labai draugiš
ka Amerikai ir nuolat skelbia į-
vairius duomenis apie JAV gink
lavimąsi. "Tiesa" paskelbė ilgą 
straipsnį apie Nato apsiginklavi
mą ir naujausius tankus. "Tiesa" 
rašo: 

Nato bloko vyriausias štabas 
Briuselyje, pasikonsultavęs su 
Pentagonu bei VFR gynybos mi
nisterija, nusprendė rekomen
duoti Šiaurės Atlanto sąjungos 
šalių kariuomenėms naujo tipo u-
nifikuotus tankus. Juos bendrai 
gamins Jungtinių Valstijų bei Va
karų Vokietijos ginklavimosi 
koncernai. 

Šiuo kompromisu buvo išspręs
tas senas ginčas. 

Prefendentų tebuvo du — Vo
kietijos Federatyvinėje Respubli
koje gaminamas tankas "Leopar
das"' ir Jungtinėse Valstijose su
kurta kovinė mašina H M - 1 . 

"Leopardas" — tai ' 'Tigro" ir 
"Panteros" (hitlerinio vermach
to tankų) įpėdinis. Jį gamina 
Bavarijoje esanti firma "Kraus 
Marei". Ši firma priklauso Fliko 
koncernui. "Leopardas" jau seno
kai teikiamas VFR sąjunginin
kams NATO bloke: jais ginkluo
tos Italijos, Danijos, Olandijos, 
Belgijos armijos. Nors Vokietijos 
Federatyvinėje Respublikoje eg

zistuoja 1961- metų įstatymas, 
| draudžiantis ginklų eksportą 
(1971 metais priimtas jo papil
dymas leidžia parduoti ginklus 
Nato sąjungininkams), VFR 
ginklavimosi koncernai stengiasi 
išplėsti savo ginklų realizavimo 
rinką už Vakarų Europos ribų, 
puola šį įstatymą, draudžiantį 
eksportuoti ginklus. Šių metų bir
želio mėnesį firma, gaminanti 
"Leopardus", gavo pirmą stam-

kai nepastebėtas atskrido So-! mone, gražiausiai JAV archi-
•ietų Rusijos lėktuvas MTG-25.! tektūrinis pastatas y r a VVash-

mgtono Kapitolius, tačiau pra
vestas apklausinėjimas paredė, I 
kad visuomenė išrinko šiuos pa-
s ' a tus gražiausiais: ta i Virginia ; 
universiteto centras Charlotes-
ville, Rockefellerio centras New 
Yorke, Dulles vardo aerodro-1 
mas Chantillyn : Va., "Fal l ing 1 

i Water" rezidencija Bear Run., 

Ck. Lietuvos 
kraštotyros muziejai 
"No tik kraštui pažinti — Vi

suomeninai kra l to tyros muzie
jai ugdo internacionalizmą ir 
tautybių tarybinį patriotizmą". 

j Ka'endorius 

Rugsėjo 16 d. : Kipras, Liuci
ja, Rigimundis, Normante. 

Rugsėjo 17 d.: Roberas Bei., 
Kolumbo, Mantvinas, Sigutė. 

Oras 

Chicagoj ir apyl. šiandien da
linai debesuota, temperatūra a-
pie 75 laipsniai 

i Tokia antrašte "Valstiečių Laik-j p a > C a r a o n K r i e g c o t t & C o 
i raščio" liepos 27 laidoje pasiro-; p a s t a t a s chieageje, Seaeram pa-
! dė straipsnis a?ie Lietuves smul- J ^ ^ N e w Y o r k e ) g ^ g p ^ 
; kesnių v.etovb kraštotyros » Sodety pastatas Philadelphijoj, 
j Z iejus. Jo autorius, paminklų j Bostono N a u j o i . : n6esto r o t u S ė > 
i apsaugos pareigūnas, dėsto, kuo: ^ ^ bažn j rh Bostone, Lever 
atskirų vietovių kraštotyros mu-į H o u s e N e w y o r k e > B n ) o k l y n o 

; ziejai turėtų domėtis, tuo ir tru-į t j l t a s > R o b l e R o u s e Chicagoj, 
j pūtį "praplėsdamas" į kraštoty- ] J o h n s o n p a s t a t c s Racine, Wiac., 

r '*" I Fordo fundacijos pas t a t a s New 
Yorke. Grand Central s to t is 
New Yorke, Glass House rezi
dencija, Conn., Gateway a r k a 
St. Louis, Monadnock p a s t a t a s 
Caicagoje. 

Kataliku mokyklos 
Japonijoj 

Tokio. — Katalikiško?ios mo
kyklos Japonijoje ;gyja vis di-

į desnę reikšmę kraš to gyveni-
(Kaip žinia, prieš kiek laiko j me. Katalikų ii 'a ik omas mokyk -

vyzdingus muziejus, kurie ren
ka medžiagą ap:^ sovietinius ka-

j rius. kritusius "šlaisvinant k raš 
| tą, vietinius komunistus ir pan. 
j M. Melnikaitės vidurinės mo-
į kyklos muziejus esąs pagirtinas, 
j nes : "Kraštotvros būrel'o ir mu
ziejaus veiklos centre — patrio
tinė ir internacionalinė temati
ka. Nebe pirmi metai kraštoty
rininkai... renkn medžiagą apie 
fašistinų okupantų piktadary
bes Zarasų kroate". 

bų užsakymą (už daugiau kaip 
400 milijonų dolerių) iš už van
denyno. 135 tankus užsakė Ka
nada. Netrukus Australijos vy
riausybė nutarė pakeisti pasenu
sius anglų gamybos tankus 
"Centurion". Konkurse dalyva
vo JAV, VFR, Anglijos ir Prancū
zijos firmos. Australijos vyriausy
bė nusprendė pirkti "Leopardus". 
Užsakymas — 87 mašinos. 

Vašingtonas ir JAV kompani
jos sunerimo, kad Vakarų Vokie
tija nekliudomai susiglemžia pel
ną, kuris anksčiau neginčijamai 
priklausė Amerikos koncernams. 

Tiek JAV, tiek VFR koncer
nai stengėsi įpiršti savo ginklus 
visoms NATO šalims. Tai atiti
ko ir Šiaurės Atlanto sąjungos 
štabo Briuselyje norus standarti
zuoti agresyvaus bloko ginklus. 
Tačiau kurį iš siūlomų tankų pa
sirinkti? 

Štai tada 1973 metais JAV ir 
VFR gynybos ministrai pasirašė 
'"džentelmenišką susitarimą". 
Kuris tankas geresnis turėjo nu
spręsti lentktynės bei šaudymai 
poligone ir pagaliau abiejų t an
kų kovinė dvikova. Buvo net nu
statyta dvikovos data — 1976-ųjų 
rugsėjis. Tačiau ji neįvyko. Matyt, 
Voncenrai "Dženeral motors" ir 
"Kraisler", kad ir rungtyniauda
mi tarpusavy, nesuskubo sukur
ti galinčio su "Leopardu" konku
ruoti tanko. 

Bonos gynybos ministras G. 
Leberis ir jo kolega Vašingtone D. 
Ramsfeldas pasiūlė iš JAV bei 
VFR modelių mazgų sukurti 
"tanką-hibridą" ir tuo padalinti 
5 milijardų dolerių prizą (už tokią 
sumą užsakymų turi gauti nuga
lėjusi firma). Šis pasiūlymas ir bu
vo priimtas. 

Vokietijos Federatyvinės Res
publikos spauda su kartėliu rašo, 
kad ir šį kartą lėmė ne mašinų 
techninės savybės, o rūpinimasis 
galingųjų Amerikos koncernų 

1 pelnu. Šioje srityje bundesvaras 
turi liūdną patirtį: neseniai nu
krito 185-tas per kyšius įsigy
tas "Lokhido" kompanijos nai
kintuvas "Starfaiter". O ir praė
jusiais metais "amžiaus oro mū
šį" JAV koncenro ' 'Dženeral dai-
nemiks" naikintuvas YF-16 lai
mėjo tik Vašingtono politinio 
spaudimo ir šantažo dėka." 

Nepaisant nuolatinių kalbų 
apie detente, Maskva su dideliu 
malonumu skelbia žinias apie A-
merikos ir Nato ginklavimąsi, 
kad taip galėtų pateisinti savo 
milžiniškas sumas, skiriamas 
ginkalvimuisi. 

TRUMPAI IS VISUR 
l V. Vokietijoj š i a h metais kos pasekmės vis mažiau ski-
35,000 naujų s tudentų pa- i riasi, nes moterys vis pasiekia tik 

t eks į 34 universitetus ir 80 ki
tų aukštųjų mokyklų, nors pra
šymų y r a 80,000. 

— J A V filmų rinkėjai iš fil
mo " J a w s " ' gavo 102 mil. dol. 
pajamų, iŠ "Sound of Music" 
78 mil. dol., i§ Gone With the 
VVind — 73 mil. dol., The Exor-

geresnių rezultatų ir vejasi vy« 
ims, nors šie taip pa t gerina re
zultatus. 

• Amerikoje 1975 m. buvęs 
rekordinis bankrotų ska ;čius, vi
so 254.484. 

• JAV-se" rūkančių moterų 
cist - - 73 mil. dol., The Sting — i skaičius didėja. Pr ieš 6 metus 
72,100,000 dol.. Towering Infer-' rūkančių merginų t a rp 13 ir 17 

Lietuvo s k a n d i s , k a i į t a ^ į £ Ž Ž « r*ką i T i T l I » ~ « f " ? ! * ? / 6 f0r* ~\ ^ ****£ ^ 2 K I 
kraštotyrininką. _ studentai \ ir baigiant universitetu, t t o me- i ̂ " ^ f o l

V J h e G r a d u a t : - 49. i dabar jau 27 p r o c ^ I s to skai-
. . . . ... ... - i , ° - „„ r-OA «.-v.i 978 dol., Doctor Zivago — 46 ciaus surūkančių bent pakeli i 

pradėjo domėtis partizanais, uz- ; tu lanko daugiau, negu 280 tuks wmM A1 ' K. ^ .,= „ : , j ^ i I A: » __L^^*„ - - T ^ 
rašinėdami jų dainas i r 1.1. Ne-Į tančių moksleivių, š i s 

ūnas i r 1.1. Ne-į tančių moksleivių. Sis rkaičius 
žinoma, a r rr e tas st-aipsnis y r a juo būdingesnis, kad ka ta-
t u i i tiesioginj ryšį s u tais įvy-; likai Japonijoje sudaro gyver.to-
kip.is. tačiau jis ir panašūs skel-1 jų mažumą: i j šimto dešimties 
bimai rodo. >kiom sunkiom milijonų japonų gyventojų, ka-

mil. dol, Airport — 45 mil. dol. i dieną yra 40 procentų. Moterų 
• Skelbiama, kad lengvojoj. tarp 18 h* 34 metų amžiaus skai-

btletikoj vyrų ir moterų techniš-! čius pakilo iki 25 proc., o smar 
kiai rūkančių pakilo ligi 6 1 % . 

leiviai. P e r mokyklas katalikų • Italijoj ir Jugoslavijoj dre-
jąlygom turi d oti tikrieji kraš- ; talikų Bažnyčiai priklauso tik j Bažnyčia ir krikščionybė Japo-: bėjo žemė. 2uvusių skaičius, 

tyrin'jikai. partija varžo | 380 tūkstančių žmonių. Taigi, • nijoje įgyja vis didesnę reikšmę į bent kaip buvo vakar praneš ta , 

Modem.škai įruoštas Vakaru 
r>ra<iojama5 žvalgybos reikalams 

U f t t t l l j U i K«.t\J cl* tClv̂ i jos lėktuvas "Tomado", 
jų veiklą, Jul ' 
paabejoti, ka 
nacionalizmą. 

agrjstai galima katalikų išlaikomas mokyklas 
ndro turį inter- ' dėl jų aukšto mokslo lygio dau-
kraštotyra? E . I gumoje lanko nekatalikai moks-

k raš to gyvenime. Kiekvienais • nebuvo didelis. 
metais nemažas japonų skaičius • Sovieto Rasi j a vėl į erdves 
priima katalikų tikėjimą. t pasiuntė porą astronautų. 
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63 VYČIŲ SEIMAS 
Aukso medalis Kovalevui 

VySų 63-sis visuotinas suva-jVimo metu buvo išstatyta para
gavimas (seimas) Daytone pra- &, kurią kun. K. PugeviSus at
ėjo labai sėkmingai. Dalyvavo įgabeno iš Philadelphijos. 
daugiau kaip 200 delegatų, gar-į _ Vakare įvyko iškilmingi pie-
bės narių, kunigų, jaunųjų vy5fų|.tus, kurių metu pagrindinę kal-
k svečių S plačiosios Amerikos. H l a b a i palankią lietuviams, pa-
Šia proga pateikiame svarbes
nius suvažiavimo įvykius. Sių me-

sakė Cincinnati vyskupas Joseph 
Bernardin. Kalbos pabaigoje jis 

tų suvažiavimui buvo parinktas užsiminė, kas darytina, kad pa 
šūkia'; "Amerikos laisve — Lie 
tuvoe viltis. 

Vyčių suvažiavimas prasidėjo 
ketvirtadienį, rugpiūčio 26 d., 
anksčiau atvykę, trečiadienį tu
rėjo progos aplankyti "Kenley" 
vaidinimą, o prieš tai visi kartu 
papietavo. Dalyvavo apie 100 da
lyvių. 

Ketvirtadieni centro valdyba 
posėdžiavo, o suvažiavimo pir
mas susirinkimas prasidėjo po 

vergtieji atgautų religinę laisvę. 
Jam įteiktas gražus, meniškas 
medžio drožinys: ūkininkas veži
me, traukiams žirgo. Mrs Lauret-
ta Stukas ir Rita Pinkus buvo pa 
kelti vyčių garbės narėmis. Prof. 
Aleksis prisegė joms medalius. 
Miss Rosemary Klatt, pasižymė
jusiai jaunai vytei, buvo įteikta 
mokslui tęsti stipendija. 

Labai gilų įspūdį visiems pa
darė paskyrimas lietuvių draugui 

I THE UTHVAMAN WOIUuD-WIDE DAILY 

Seco'-č e --s Postage paid at Chicago, nitaois. Published daily. 
BjSjBSSt Sundays, Legsl holidays, days after Chrlstmas and Easter 

by the litbaania* Cstholic Press Society 

S~_^criptlOD Rates: $28.00 - Cbic&go and Cook County. Ulinota. 
Hsewfaere In U.SA. $26.00. Canada $28.00. Forelgn 
Countries — $29.00. 

I 
MMB laidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume-

B * M -siunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, 
I m -* Jo mokestį, atžymima, iki kada skaitytojas yra uisd-

"Draogo" ii anksto 
setams 6 mftn. S mftn. 1 mea. 

Chicago Cook, DL $28.00 $15.00 $1000 $4.00 
Kanadoje $2800 $15.00 $10-00 $4.00 
gjtor $2600 $15.00 $10.00 -#a 
Užsienyje $2900 $17.00 $11.00 — 
Savaitinii $1800 $10.00 — — 

! 

a h M i dirba kasdien | • Redakcija straipsnius taiso sava 
&3C - I 30. šeštadienius I nuožiūra. Nesunaudotų straipsaAi 
s:.iC — 2-'.*'. S 

a -.;_•; :::stradja dirba kas
as*, „ o 8:30 iki 4:30, sėsto-1 
dieniai -uc S:3C k- ;2:0C 

go, Juos grąžina tik is anks-
1 to susitarus. Redakcija už skelbi

mų turinj neatsako. Skelbimų kai-
ooj prisiunčiamos gavus prašymą. 1 

pietų. Vyčių pirmininkui sunkiau! Sergejui Kovalevui aukso meda
lio. Kovalevas šiuo metu yra bol
ševikų kalėjime, nuteistas už pla-susirgus, o pirmajai vice-pirmi-

ninkei susilaukus jauno vyčio 
(M. Skabeikis), suvažiavimą ati
darė Juozas VVhite. Išrinkus įvai
rius komitetus, sekė sveikinimai, 
dalis rezoliucijų ir valdybos na
rių apyskaitos. Vakaras praleistas 
Daytono priemiestyje, medelyne 
— piknikų vietovėje, kur vyčiai 
turėjo progos susipažinti, pasis
tiprinti, išsidainuoti ir pasišokti. 

Penktadienio rytą pirmutinėje 
sesijoje buvo prisimintas ir pa
gerbtas vyčių "Spiritus raovens" 
a.a. kun. Jonas JutkeviČrus. Labai 
sumaniai Juozas Boley priminė 
būdingesnius momentus iš jo 
veiklos ir sudarė progą dar kartą 
išgirsti jo keletą uždegančių ir 
patrijotiškų kalbų. Retas kuris 
nešluostė ašarų nuo savo veido 
klausydami jo žodžių. 

Kun. A. Jurgelaitis pravedė re
liginį pašnekesį apie bažnyčią 
anksčiau ir dabar. Buvo eilė 
klausimų. Popietinėje sesijoje bu
vo pristatytas vietos pramoninin
kas ir veikėjas John Yesk, kuris 
įdomiai kalbėjo kaip sėkmingai 
palaikyti ryšius su kitais, kaip 
pasiekti jaunimą. 

Vakare lietuvių klube buvo su
ruošta lietuviška vakaronė su 
lietuviškais užkandžiais, išstaty
ta gausiai lietuviškų meno da
lykų, medžio drožinių, gintaro, 
lietuviškų koplytėlių, kai kuriuos 
buvo galima įsigyti, ilaugintos 
rūtos, parodyta kaip dažyti vely
kiniai margučiai etc. Antrąją 
programos dalį išpildė vietos tau 
tinių šokių grupės "Vėjeliai", pa
šokdami 13 šokių. Visi šokėjai, 
didi ir maži. buvo maloniai pri
imti. 
Šeštadienio rytą kongresmanas 

Whalen kalbėjo Lietuvos reikalu, 
davė praktiškų patarimų, kas da
rytina dėl padidėjusių siuntinių, 
mokesčių. Tam buvo įteikta me-l^'138 **~K 

I seimas. niška, lietuviška kvplytėlė. Po 
to kalbėjo, dr. Kazys Bobelis iž 
Chicagos, atvykęs su šeima, AI-
tos pirmininkas. Kalbėjo Lietu
vos laisvinimo reikalais, apie da
bartinę pavergtos Lietuvos padė
tį. Ragino visus dėtis bendron tai 
kon pavergtos Lietuvos labui ir 
nepavargti. Jo kalba buvo labai 
gitai priimta ir išreikšta padė
ka trž jo nepailstamą darbą. Po
pietiniame susirinkime priimta 
visa eilė labai svarbių rezoliucijų, 
Išrinkta nauja valdyba. Daugu
ma buvusių valdybos narių suti
ko pasilikti pareigose sekantiems 
metams. Kun. Jurgelaitis vėl bus 
dvasios vadas, Tony Miner — 
pirmininkas, nors auo metu yra 
sunkiau susirgęs. Jis sutiko ir to
liau vadovauti vyčiams. Ketvir
tadieni, penktadieni ir šešudie-

tinimą LKB kronikos. Jo veiklą 
pristatė kun. K. Pugevičius, o 
aukso medalio jo vardu priimti 
specialiai atvyko Simas Kudirka, 
su viltimi kad šis medalis bus 
jam asmeniškai perduotas, kai 
Kovalevas nusikratys vergovės 
pančiais ir atsidurs laisvame pa
saulyje. Kovalevui buvo skirta 
tuščia, neužimta kėdė, ant stalo 
jo paveikslas, papuoštas lietuviš
ka ir amerikietiška vėliavomis ir 
gėlėmis. Labai įspūdingas vaiz
das. 

Iškilmingiems pietums suma
niai vadovavo Mrs. Elinor Slu-
zas. Pietūs su programa užbaigti 
giesme Dieve, laimink Ameriką 
ir Vyčių himnu, kuriam akom-
ponavo jo kūrėjas prof. Alek
sandras Aleksis, palydint jo žmo
nai Marcelei ir visai publikai. Po 
to buvo šokiai ir žaidimai. 

Sekmadienio rytą Vyčiai ir vie
tos lietuviai labai gausiai dalyva
vo Šv. Kryžiaus bažnyčioje, kuri 
buvo sausakimšai pripildyta. 
Koncelebracines Mišias atnaša
vo kunigai: Antanas Jurgelaitis, 
Kazimiera*; Pugevičius ir Vaclo
vas Karaveckas. Pamokslininkas, 
dvasios vadas kun. Jurgelaitis ra
gino visus nepagailėti jėgų dėl 
pavergtos Lietuvos. įgyvendinti 
Lietuvos vyčių idealus ir padirbė
ti Nijolės Sadūnaitės labui, kad j? 
būtų greičiau išlaisvinta. Prieš 
Mišias penkiolikai vyčių buvo į-
teikti ketvirtojo laipsnio ženklai 
ir prisaikdinta naujoji vyčių cent
ro valdyba. 

Po raišių dar kartą keliavome 
lietuviu kluban. kur buvome pa
maitinti, pasidalijome viena kita 
mintimi; palinkėta geros kelio
nės, su viltimi susitikti kitais me
tas Providence, R.I., kur numa-

vLsuotinrs vyčių 
K. K. 

KVIETIMAS Į TAUTOS 
ŠVENTĖS MINĖJIMĄ 

LB Detroito apylinkės valdy
ba kviečia Detroito ir apylinkių 
lietuvius dalyvauti tautos šven
tės minėjime. 

Minėjimas įvyks rugsėjo 26 d. 
12:30 vai. Kultūros centre, South 
fielde prie 9-tos mylios ir Beech 
Daly kelio. Programoje bus dr. 
Broniaus Nemicko paskaita, tau
tinius šokius šoks '"Šilainė", va
dovaujama Galinos Gobienės, ir 
kanklių muziką atliks Stasio But
kaus šaulių kuopos kanklininkės, 
vadovaujamos Danutes Petronie 
nės. 

Tą dieną pamaldos vyks 10:30 
vai. lietuviškose bažnyčiose, kur 
dalyvaus organizacijos su vėlia
vomis. Visuomenė kviečiama kuo 
gausiau dalyvauti pamaldose. 
Ypatingai kviečiamas jaunimas, 
nes tautos šventė yra didžiosios 
lietuviškosios šeimos šventė. 

kas, K. Pugevičius. 
Prezidiuman buvo pakviesti: 

Juozas VVhite, Rita Pinkus, Vic-
tor August Sekretoriavo — 
Anne Kassel ir Mart Martus. 
Tvarkdariai: Andy Rozger ir Je-
rome Jankus. 

Suvažiavimas išklausė ei
lės sveikinimų. Raštu buvo vi
siems atstovams padalinti įvai
rūs centro valdybos bei komisijų 
metiniai pranešimai. 

Gyvu žodžiu išsamų praneši
mą iš pernai Pietų Amerikoj į-
vykusio III Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso pateikė Vytautas 
Radzivanas. Jo pranešimas raš
tu sudarė neploną knygą. 

P. Radzivanas savo pranešime 
siūlė, kad vyčiai reikalautų, kad 
ateityje JAV-ių lietuviai panai
kintų reikalavimą (kurio, atrodo, 
kiti kraštai nesilaiko), kad ats
tovais į Pasaulio Lietuvių jauni
mo Kongresą būtų išrinkti tik 
laisvai lietuviškai kalbantieji. P. 
Radzivanas motyvavo savo pasiū
lymą, tuo, kad kitų kraštų lietu
viškas jaunimas, kad ir nemo
kėdamas laisvai lietuvių kalbos, 
vis dėlto daug laimėjo, dalyvau
dami tarptautiniam kongrese, ir 
kad buvo paskatinti pasimokyti 
kalbos. 

Kiti konstatavo, kad nemokėji
mas, lietuvių kalbos išjungia as
menį iš efektingo dalyvavimo 
tarptautiniame kongrese. Klausi
mas nebuvo statomas balsa
vimui. 

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Vyčių suvažiavimo proga, Stouf-
fer viešbučio prieangyje išstatė 

per ir Teresė Trainis. Ji pranešė iš Philadelphijos Eucharistinio 
kad pirmoje sesijoje dalyvauja Kongreso atgabentą Seselės Kazi-
80 atstovų, 6 altematai, 16 sve- J merietės Mercedes Lietuvos Ken
čiu, 4 kunigai, 11 junjorų; atsto- i čianSos Bažnyčios nuotraukų pa-
vaujsma 21 kuopa iv 4 apygar- rodą, kuri susilaukė nepaprasto 

rų visibutjrje buvo laikomos šV. dos. Dalyvauja kunigai: A. Jur- susidomėjimo ne vien iš Vyčių,. 
MSiof, pušiai laukos**. SuvaiU- • gelaitis, V. Kaiari**, VL Kaztvec- ,'ott ir & kitataučių praeiviu. /CrV į 

LB Detroito apvlinke prašo 
visus lietuvius, pagal galimybę, 
tą dieną paskirti aukų Bendruo
menės reikalams. Aukos bus ren
kamos pagal tam tikslui paruoš
tus aukų lapus. 

LIET L'ViSKL JV PARAPIJŲ 
PARENGIMAI 

Dievo Apvaizdos parapijos ta
ryba rugsėjo 25 d. Kultūros cent
re rengia metinius pietus. Pra
džia 7 vai. v. Pietų kaina 12.50 
dol. asmeniui, pensininkams 9 
dol. ir studentams 6 dol. Vietas 
rezervuoti iš anksto pas Mariją 
Petrulienę, tel. 255-5222, arba 
Gerald Zaeger — tel. 332-1046. 

Šv. Petro parapijos festivalis, 
ruošiamas parapijos tarybos, 
įvyks rugsėjo 18 ir 19 dienomis 
parapijos salėje. 

Šv. Antano parapijos gegužinė 
po stogu įvyks spalio mėn. 31 d. 
Detroito Lietuvių namuose. Lai
ke parengimo dalyvių mašinos 
bus apsaugotos. 

Šv. Kazimiero parapija vVind-
sore š.m. spalio 17 d. rengia 
metinius pietus, šios parapijos, 
kurią išlaiko negausūs VVind-
soro lietuviai, metiniuose pietuo
se visuomet dalyvauja nemažai 
Detroito lietuvių. 

KITI PARENGIMAI 
Be minėtų parapijų renginių, 

LB Detroito apylinkės kalendo
riuje spalio mėnesį yra užregist
ruoti numatomi įvykiai. 

Spalio 10 d. Rapolo Valatkos, 
buv. radijo valandėlės vedėjo, 
pagerbimas — Kultūros centre. 

Spalio 16 d. 25 m. Ateitinin
kų veiklos jubiliejus — Kultū
ros centre. 

Spalio 23 d. Žiburio lituanis
tinės mokyklos metinis balius — 

Kultūros centre. 
Spalio 24 d. 12:30 vai. Stasio 

Butkaus šaulių kuopos kultūri
nė popietė Lietuvių namuose. 

Spalio 30 d. Literatūros vaka
ras Kultūros centre. Rengia LB 
Detroito apylinkė. S.G-kas 
ŽffiURIO LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS PRADEDA 
MOKSLO METUS 

LB Detroito apylinkės Žibu
rio lituanistinės mokyklos nau
jus mokslo metus pradeda rug
sėjo 18 d. 9 vai. rytą Kultūros 
centre. Bus susipažinimas su mo
kytojais, tvarka, vadovėlių par
davimas ir pamokos iki 1-os vai. 
p.p. Veiks dvylika skyrių, ir, jei 
susidarys tinkamas skaičius vai
kučių, darželis. 

Sekmadienį, rugsėjo 19 d„ abi 
mokyklos organizuotai dalyvaus 
šv. Mišių aukoje Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje. Mokiniai ir mo
kytojai renkasi prie vėliavų aikš
telės 10;20 va i 

Mokyklos vedėjas 
ŠILAINĖ IR TOLIAU 
AMBASADORIAUJA 

Vyto ir Birutės Rauckių ir Ur
šulės Railienės iniciatyva, kurie 
sudaro visą ImPay City, Michiga-
ne, lietuvių koloniją, Šilainė lie
tuviškais tautiniais šokiais vėl 
garsino lietuvių ir Lietuvos var
dą to miestelio Jubiliejinių metų 
festivalyje. 

Nors programa buvo pradėta 
pavėluotai, ko turėtume vengti, 
mūsų tautinių šokių stebėti bu
vo susirinkę pusė to miestelio 
gyventojų, kurių ne vienas pir
ma kartą turėjo progą matyti 
mūsų tautinius šokius bei išgirs
ti apie Lietuvą. Tai nuopelnas 
V. ir B. Rauckių ir U. Railie
nės, o taip pat Šilainės šokėjų 
su jų vadOve Galina. Tarp kit
ko, tas trejetukas ir sudaro visą 
to miestelio bei apylinkės lietu
višką koloniją. Padėka ir mūsų 
Šilainei ir jos vadovei Galinai 

(Nukelta j 5 pusi.) 
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Įstaigos ir boto teL 652-1881 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1487 S. 49tfe Ooart, Cicere 
^j^i- 10-12 ir 4-7 

yHAS DR. ANKA SA 
AKT?; AL'SU NOSIES E 

8JEF YZJ?_ S LIGOS 
28o& VVest ičrd Street 

V ai ar dos i ^ / i l suBitarimą tfekvro* tw* \T fe* 

DR. K. G. BALUKAS 
i~'^--.-vi i moterį? Ilgos 
i i » ) f : v , ' . f . J Cnirurgija 

6443 š e . Pala-k: R.ac • -•--' .rt 
MedK-su 3tu:jmg). TeL LU S-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

I«4 neatsiliepia, skambinti S74-8004 

DRrVL BLAŽYS 
PLAUČIŲ TB VIDAUS LIGOS 

Si&r- w.e!-,<s Medical Oeuter 
#1X2 6o. 5i.t<izie Avenue 

Vai.: plrmad., antrad. Ir ketrirtad 
6 iki 7:SD vaL v&k&ro. 

Sefitad. nuo 1 Iki 3 va i 
Pagal susitarimą 

Ofiso teJef. WA 6-2970 
teL W4..brook &-3048 

reL ofiso Ir bato: OLymple 2-4lfi§ 

0R: P, KISIELIUS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

1448 So. SOtti Av«x. Cicero 
Sasdlen 1-J Tai. Ir 6-8 yal. *»*. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 1k1 4 vai. popiet 

TeL Ofiso HZ 4-5S4B. rei. ^-ll& 

DR. PETER T. BRAZiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8434 West 7lsr Street 
VaL pirm., ketv. 1 lkl 6 •. popiet 

AJitrad.. penkta*. 1-5, tr«£ Ir sefitad 
Uk susitarus. 

iŠ 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą peremf 

DR, EDMUND E, G>AR 
OPTOMETRISTAS 

n©fi Wesi 5I»t »r*^--

V a i : 
*etv. 1-4 Ir 
10-4: fteSta 

susitarimą; pirmad. ir 
7-9: aatrad. Ir penkt 

01%. tM 

DR, L DEOKYS 
n^ n n o j * IR runa ne,I 

3po*:iajj V — Servu, Ir 
Em*ctn£c ligos 

R A ^ T O R D MKDICAJL BtTLDlJJG 
•440 So. Pnlaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

TeL BEUanc* 5-1811 

OR WALTER J, KIRSTOK 
(lietuvis gydytojas) 

8825 West SBth Street 
Vai.: plnnad., antrad., ketrirtad. k 
penktad. nno 12-4 vai popiet tr «-» 
vai vak. Seitad. pagal susitarlnaa. 

o trečiadieniais uždaryta , 

DfURE^FKUfAS 
GYDYTOJA IR CHTRURG2 
RtDIRII, IR VAIKC UGOS 

sPExnALisrr£ 
MEDICAJj BCTUJUIG 

71M South b e s t e n i Avenoe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

Iki 1 vai. popiet. 
Ofiso teL RE 7.M68; rezfcL SSOvfflt 

Ofiso RE 4-1818; Rertd. PR 8-8801 

DR. J. MUKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos • 
2454 West 7ls* Street v 

(71-os ir Campbell Are. kaaana*) 
Vai.: plrmad., antrad, ketvirtad. ta 
penktad. S iki 7 v. p p. Tik susttamt 

O P T I C A L S T TJ D I O 
VIOLETA EAROSArrG 

785-4477, Res. 246-2838 7051 So. Washtenaw, teL 778-«7«« 
į Pritaikomi akiniai pagal tfyilirtoįu 

receptus. 
Didelis akinių rėmu pasirinkimas. 
Vai.: pirm., antr.. penkt. li>-fc.30. 
Ketv. 18 v. vak. šeSt. 10-4 v. p. p. 

Trečiadieniais uždaryta. . 

BssM. >M. — 61 8-6878 

m, 'ii. M į . i M-EISINAS 
AKUSFKl A M MOTERŲ UGOS 
GINEKC LODINS CHIRURGIJA 

oagai soiš*»JirH Tia. Jei ne 
nl: M; 2-0001. 

-

To? BF %.^*. 

DR A, i . SLIVECKfiS 
T--r~: |fi IR CHIRURGAS 

Specialybė AKI^. Ug-» 
3907 We*t ;»3H ^>=*t 

DAR KAI KAS APIE VYčiU 
W0ĖĄ 

Sužinojus, kad darbštus vyčių 
pirmininkas. Antanas Mrner yra 
sunkiau susirgęs ir negalės seime 
dalyvauti, pasiųsti jam linkėjimai 
greitai pasveikti. Vice-pirminin-
kai Pilypas ir Marijona Skabei-
kiai negalėjo dalyvauti, kadangi 
susilaukė sūnaus. Taigi trečiajam 
viee-pirmininku i Juozui V/hite 
teko pareiga atvykusius pasvei
kinti. 

Mandatų komisija sudaryta iš 
Sophie Nieminski, Monika Kas-

Ofiso t»L — FU 8-2228 
DR, JANINA JAmVUiUS 

t O K H \ 

W e t — 282-4421 

DR. ROMAS PETKUS 
AKJT; LIGOS — C H I B t E G I M 

Ofisai: 
111 SO. WABASH ATE. 

4200 XO. CENTRAL ATR, 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK ŪuSĘ 
0PTOa£E?TRISTAS 
(Kalbs lietuviškai) 

m* W. 71st St. — TeL 7874141 
Tikrina akis. Pritaiko akfcatas Ir 

"Oontart lennes^ 
Vai. pairai susitarimą. Uždaryta trsi 

»<W? .»«• sS--i i -r« 

"mk 

ad . antrad.. ketvirtad. Ir penki 
12 lkl S vai. Ir nuo 5 lkl g vai 
• M - - * lkl 4 vai 

Ofm. p o ~JW*; B>>7. G A 3-~T 

DR, A JEMr'NS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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ILGALAIKIAI LAIMĖJIMAI 
Visa, ką mes veikiame, yra ge- liausiąs kūrinys yra J. Dauman-

ra. Ir tautinių Šokių šventės, ir to knygos ' 'Partizanai" vertimas 
suvažiavimai, mokslo simpoziu "Fighters for Freedom". Vie
niai, organizacijų susirinkimai, nas ne lietuvių kilmės karinin-
tarybų posėdžiai, koncertai yra kas, priskirtas prie ambasados 
mūsų gyvastingumo, mūsą pajė- Saudi Arabijoje, praneša, kad jų 
gumo liudijimas. Kai kurie iš pa- bibliotekoje esanti ši knyga šiuo 
vergtos tėvynės asmenys stebisi, metu arabų jaunimo labiausiai 
kad čia mes tiek daug dirbame, skaitomas leidinys. Kaip žinoma, 
negaudami jokio už tai atlygini- šis leidinys taip pat gerai buvo 
mo. Kada pavergtoj Lietuvoj ra- įvertintas ir "Ubrary Journal" re-
šytoja'ms apmoka ne tik už dar- cenzento. Jau vien dėl šio leidi-
bą, bet ir už tai, kad jie yra rašy- nio verta džiaugtis, kad leidykla 
tojų sąjungos nariai, kada vi- egzistavo, ir reikia stengtis, kad 
si vedėjai ir šokėjai yra apmo- ji toliau egzistuotų, o jos egzista-
kami, mes visa dažniausia dir- vimui šiandien susidarė sunku-
bame be jokio atlyginimo. Tai mų. Leidyklos vadovas rašyt. St-
mūsų duoklė tėvynei, nes mes Zobarskas savo išsiuntinėtame 
čia esame liudyti, kad ji yra pa- rašte knygos rėmėjams rašo: 
vergta. "Nemalonu prisipažinti, bet 

Kai komunistiniai laikraščiai mus buvo ištikusi nelaimė. 
saukia, kad mūsų tautinių šokių Compusetting Co., kuri buvo su-
šventė turėjo ir politinį atspalvį, tikus išleisti penkias mūsų kny-
mes to nesigėdiname, nes aukš- gas, į kurių paruošimą buvom 
tųjų svečių, gubernatoriaus, se- investavę 25,000 dol., staiga pa-
natoriaus, kongreso narių ir net stebėjo, kad visos jų surinktos, 
pačios prezidento žmonos daly- bet dar neišspausdintos knygos 
vavimas mums suteikia toli gra- dėl blogų chemikalų nubluko. 
žu nemažą garbę, nes tokie aukš Compusetting bankrutavo, o 
ti svečiai nevyksta į eilines va- mes pasilikom be pinigų ir be 
karuškas. knygų. Tik po daugelio pastan-

Tačiau dauguma tų švenčių ir gų, kantrybės ir nemigo naktų 
suvažiavimų, nors ir gerai pavy- vėl pavyko viską iš naujo atsta-
kusių ir mus stiprinančių, yra ryti. Ir "The Lithuanian Short 
trumpalaikio pobūdžio ir nega- Story: Fifty Years" didžiulė no-
lima, didžiuliais organizaciniais vėlių antologija, į kurią sudėti 
pasisekimais besidžiaugiant, už- net 30 autorių rinktiniai kūriniai, 
miršti, kad yra kuklesnių, bet sa- ir antros kartos lietuvaitės Eve 
vo esme ilgiau išliekančių kul- Bates "Sudiev — Good Bye", 
tūrinių ar visuomeninių darbų, vaizduojantis prieškarinės lie-

NETIKĖTUMAS RYTŲ AZIJOJE 
JAV pasitraukus iš Indokinijos iškilo grėsme rytų ir pietryčių Azijai 

Seniausios kultūros didžiausias 
žemynas, siekiantis 29,5 proc. pa
saulio sausumos, turintis 57 proc. 
visų jo gyventojų, vienu mostu 
atiteko Sovietų ir kom. Kinijos 
įtakon. Šie kraštai nesutaria dau
geliu klausimų, bet ypač ryškiai 
kovoja dėl žemyno pasidalinimo. 

Kinai ir rusai, bendradarbiavę 
penkmetį dėl teritorinių ginčų, ta
po didžiausiais priešais. Sovietai 
panaudoję savo ūkinę pajėgumo i 
persvarą talkininkavo pramonės 
įmones kurti, siuntė ūkio žino
vus, karius ir ginklus į Azijos 
kraštus. Per trumpą laiką išug
dė milžinišką karinį laivyną, 
pradėjusį supti Azijos žemyną In
dijos ir Ramiajame vandenyne . 
Visa tai liečia Ramiojo vandeny
no pakraščių ir ypač salų valsty
bes, žaliavų kraštus, svarbias 
strategines sritis. 

Kinija visa tai mato , bet ji 
priversta tenkintis tik piktžodžia
vimu, gerais santykiais, pvz. su 

GEDIMINAS GALVA 

Gera, kad pirmuose dienraš
čių puslapiuose paminimos lie
tuvių šventės. Gera, kad kolum-

tuves imigrantes pergyvenimus 
Amerikoje, ir A. Landsbergio 
"The Lašt Picnic" ir pagaliau 
neseniai paruošta antologija "Se-

nistai iškelia pavergtos Lietuvos lected Post - W a r Lithuanian 
klausimą, kad primena pasauliui Poetry" jau būtų galima atiduo-
lietuvių persekiojimus, bet mums ti spaustuvei. Pastebėtina, kad 
Teikia ir ilgalaikių mūsų darbų poezijos rinktinė bus dviem kal-
liudijimų, kad mes nebūtume tik bom, lietuviškai ir angliškai. Ir 
grynai archyvuose likę žmonės, šios knygos galėtų greit pasiro-
Reikia, kad paliktume didės- dyti, bet reikia apie keturiasde-
nį~ ar mažesnį įnašą ne tik šimt tūkstančių dolerių. Ir lei-
visuomeninėj veikloj, bet ir dyklos vedėjas tikisi, kad tokia 
kultūroj. Vienas iš tokių pašto- suma bus galima sutelkti, norint 
vesnių, nors, be abejo, taip pat atstatyti bankroto paliestą darbą, 
laiko atžvilgiu ribotų, darbų yra 

Azijos paskatins revoliucinį sąjū
dį daugelyje žemyno kraštų. 
Maskvos, Pekino ar Hanojaus pa
skatinti komunistiniai sąjūdžiai 
gali pradėti puolimus. 

Šiam reikalui būtina paliesti 
netikrovišką JAV užsienio politi
ką. Nbconas teigė, kad JAV ne-
sikiš į Azijos kraštų vidaus rei
kalus ir gins kraštus nuo išori
nio užpuolimo. Jis puoselėjo min
tį, kad laisvojo pasaulio "stul
pai" — Europa, Japonija ir piet
rytinė Azija rūpinsis Azijos sau
gumu. Deja, tie "stulpai" netu
rėjo net mažiausios įtakos pasau
linėje politikoje . 

Bereikšmis JAV užtikrinimas 
I 

Direktorius Broekmeijeris ryš
kiai išsitaria apie dabartinę JAV 
užsienio politiką Azijoje: "Prez. 
Fordas teigia, kad JAV nebeina 

Lietuviu tautiniu šokiu šventes atgarsiai 
Baltuosiuose rūmuose 

GRAŽINA KRTVlCrTrENĖ 

pasaulio policininko pareigų, bet 
Taisu (Siamu), nors jo vyriau-j jis pažada ginti nekomunistinių 
sybė be pasigailėjimo naikina ki
nų pakurstytus partizanus ir ieš
ko atsparos JAV. 

JAV politika Azijoje 

Po karinio, politinio ir diplo
matinio JAV pralaimėjimo Indo-

kraštų suverenumą ir nepriklau 
somybę. Toks paviršutiniškas pa 
žadas yra bereikšmis. 

Abi JAV užsienio politikos link 
mes pateikė H. Kissingeris, kurio 
apgavystės 1973 m. Paryžiuje ne
pamiršo nė viena Azijos šalis. Ne 

kinijoje turėjau progos š iame! komunistų valdomuose Azijos 
dienraštyje priminti, kad W a -
shingtonas praras įtaką Azijoje, 
išskyrus šalutines atsparas, gina
mas amerikiečių. 

Žinomo Olandijos instituto 
Azijai tirti direktorius M.W.J.M. 
Broekmeijeris, grįžęs iš ilgos stu
dijinės kelionės žemyne, pareiš-

kraštuose JAV valstybės sekreto
rius H. Kissingeris yra labiausiai 
neapkenčiamas politikas. Po An
golos įvykių JAV neteko pasiti
kėjimo nekomunistų valdomoje 
Azijoje. Azijiečiai yra susirūpinę 
šiais prezidento rinkimais JAV. 
Jie nepasitiki demokratais, izolia-

Fordui rinkimus laimėjus, lau
kia, kad Kissingeris būtų paša
lintas iš Valstybės departamen
to. Azijos nekomunistinės valsty
bės, jausdamos komunistinių 
kraštų grėsmę, yra nusistačiusios 
kai ką daryti". 

Nekomunistinių kraštų 
pasimetimas 

Korėja, Taivanas, Indonezija, 
Malajai, Singapūras ir Taisąs jau 
čia komunistinių kraštų grėsmę 
ir labiau susirūpinę savo sau
gumu už Vakarų Europos kraš
tus. Jų apsiginklavimas menkas 
kovoti prieš užpuoliką, o ūkiš
kas ir politinis bendradarbiavi
mas per silpnas sutartinai pasi
priešinti. 

Rytų Azijos milžinas — Japo
nija yra neapsiginklavęs ir pri
klauso nuo užsienio žaliavų šal
tinių. Japonija skiria apsiginkla
vimui tik 0,8 proc. tautos paja
mų. Jos "karinė pajėga" gali tar
nauti tik savo kraštui ginti. Ja
ponai turi ganėtinai ūkio prie
monių apsiginkluoti, bet jie to 
nedaro, nes vis dar tiki į taikos 
sambūvį. Korėja, Taivanas ir ki
ti nekomunistiniai Azijos kraštai 
jau nebetiki taikos sambūvio 
reikšme. 

Pietų Korėjos padėtis yra ypa
tinga. Krašte vyrauja diktatūros : 
priespauda, siekianti sutelkti vi-! 
sas jėgas kovai prieš Šiaurės Ko-' 
rėją. Ji gali ištverti tik naudo- ! 

Baltuosiuose rūmuose spau
dos skyriuje yra vitrina, kurio
je skelbiama prezidentu ir po
nios Betty Ford dienotvarkės, 
kurias skaito ne tik Aaierikos. 
bet ir viso pasaulio žurnalistai, 
akredituoti prie Baltųjų rūmų. 
š . m. rugpiūčio 31 d. buvo iška
binta "For immidiate release, 
White House Office of the Press 
Secretary to Mrs. Ford' sekan
čio turinio skelbimas: 

Mrs. Ford nedarys Penktąją 
Lietuvių Tautinių šokių šventę 
Chicagoje rugsėjo 5 dieną, šven
tė įvyks Tarptautiniame Amfi
teatre sekmadienį, 2 v. p. p. Ti
kimasi, kad šventėje dalyvaus 
apie 12,000 asmenų. 2000 lietu
vių šokėjų iš Jungtinių Ameri-

kė spaudai: JAV pasitraukimas iš ; cinės politikos šalininkais, bet, 

mui kryptelėjus, abiejų kraštų 
naftos ir dujų šaltiniai gali pri
vilioti užpuoliką. 

Filipinai, neseniai užmezgę di
plomatinius santykius su Sovie
tais, priklauso ASEAN — penkių 
Azijos kraštų politinei organiza
cijai, kuri yra bereikšmė gintis 
nuo komunistinių kraštų užpuo
limo. Prezidentas Marcos tikisi, 
kad JAV gins kraštą nuo užpuo
liko. 

Salų valstybė Indonezija, tu
rinti 127 mil. gyventojų, nepap
rastai turtinga žaliavomis, Mala
jai ir Singapūras, didžiausias uos 
tas pietrytinėje Azijoje, netiKri damasi amerikiečių šarvais. Siau-' , . , . . , , .. ... . ,,. T. j uel savo saugumo. nnes Korėjos diktatorius Kim II i -r . ?. t. 

r. . ' , _ . . . . laiso padėtis mažiausiai sau-Singas jau butų pradėjęs naują 

mūsų knyga, ne tik lietuvių, bet 
ir anglų kalba. 

I amerikiečių leidyklas patekti 
su savo veikalais kartais neįma
noma. Tai liudija kad ir tokių 
kaip milijoninės Praegerio lei
dyklos išleista Vardžio knyga 
"Lithuania under the Soviets", 
Lippincott leidyklos išleista Ar-
monienės "Leave Your Tears in 
Moscow". Tačiau ne retu atveju 
prasimušti į amerikiečių leidyk
las gana sunku. Iš kitos pu
sės, net ir tokiai turtingai Prae-
ger leidyklai Lietuvių frontas tu
rėjo šiek tiek primokėti, kas yra 
įrašyta ir pačioje knygoje. Bet 
šiaip net ir reikšmingas knygas 
gana sunku į svetimas leidyklas 
įsiūlyti, nes čia leidyklos žiūri 
grynai iš biznio taško, o, kaip 
žinoma, didžiausią pasisekimą 
dažnai turi leidiniai ne būtinai 
savo verte išskirtiniai. Lietuviš
kam reikalui šioje srityje į talką 
yra atėjusi Stepo Zobarsko įsteig
ta leidykla Manyland Books. ku-

Be abejo, nuo tokių dalykų ne
galima apsidrausti, kai žinai, kad 
bankrutuoja net ir tokios įmonės, 
kaip gaminančios alų.Net vien 
1975 m., kaip skelbia amerikie
čių spauda, Amerikoje buvo pa
skelbta 2.54,484 bankrotai. Lei
dyklai kaip ir po gaisro reikia 
keltis, juo labiau, kad suma nė
ra neįmanoma, kai mes sutelkia
me daug didesnes. Reikėtų, kad 
ši leidykla išliktų, nes jau 

technikos mokyklos mokomajame paršavedžių šėrimo dalis paršelių bu-
ūkyje. Hidrotechnikos ir melioracijos. vo neišsivystę, mažo svorio ir atjun-
mokslink) tyrimo instituto eksperi- Į kyti vidutiniškai svėrė tik 12—16 ki-
mentiniame ūkyje, čia per šešis šių logramų. kai tuo tarpu tų pačių ra-
metų mėnesius krito 13-28 procentai jonų pirmaujančiuose ūkiuose atjun-
paršelių. Nuo 6 Iki 18 procentų ver- komi paršeliai svėrė 20 ir daugrau 
šelių krito septyniuose Anykščių ra- j kilogramų. 
jono ūkiuose ir dešimtyje — Kėdai- Nemaža trūkumų rasta ir'auginant 
niu- : gyvulių prieaugi). Antai Anykščių 

Išanalizavus kritimo priežastis,! rajono "Atžalyno" kolūkyje verše-
nustatyta, kad svarbiausioji — ne už-' liai žiemą buvo laikomi nešildomose 
krečiamos, bet daugiausia virškina- į patalpose. Vasaros stovyklos neįreng 
mojo trakto ir kvėpavimo organų Ii-1 tos, ir daug veršelių serga broncho-

; gos. Jas sukelia blogos kokybės pa- pneumonija. Anksčiau veršeliai buvo I 
Sarai, drėgmė tvartuose, nešvara, girdomi tik du kartus per parą. To-Į 
Antai Anykščių rajono Jakšiškių ta-j dėl mažėjo galvijų prieauglio priesvo1 

rybiniame ūkyje paršavedės laiko-! ris, jie krinta, šiais metais ūkyje kri j 
mos blogai {rengtose patalpose, pa- to 16 procentų veršelių. Dėl to per 
sigendama švaros. j praėjusius ir šiuos metus kolūkis tu-

Nors ūkyje yra vasaros stovyklos,' rėjo daugiau kaip 16 tūkstančių rub- Į 
tačiau dar birželio mėnesį paršave-1 lių nuostolio. 

karą, jei Kinija ir Sovietai nebū
tų jo sudrausminę. 

Netikrumas prieš akis 
Japonija šiuo metu vengia di

desnių įsipareigojimų ginti Azi
jos kraštus. Taivanas saugus iki 
1079 m., kai pasibaigs 25 m. su 

gi. Jo vyriausybė pareikalavo 
amerikiečius karius pasitraukti, 
bet nesugeba rūpintis savo sau
gumu. 

Azijos kraštai atviromis akimis 
žiūri į galimą komunistinių kraš
tų užpuolimo pavojų, bet šiuo 
metu neturi priemonių ir tinka-

darytoji sutartis su JAV, jei ne- j mos organizacijos nuo priešo gin 
bus anksčiau nutraukta. Šiuo me-1 lis. Nereiktų nustebti, kad Azijo-
tu Taivanas jau ieško naujo glo- Į je vienas kraštas po kito patek-
bėjo — Sovietų. Pietų Korėjos hrj tų komunistų valdžion, jei So-
Taivano 
tarptautiniam 

padėtis panaši, nes, 
politiniam veži-

vietams ir Kinijai išmuš palan
ki valanda. 

kos W s t y b i ų . Kanados, Brazi
lijos, Venecuelos, Vokietijos, D. 
Britanijos išpildys lietuvių liau
dies šokius. šventės įvyksta 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se kas ketveri metai, š iais me
ta i s ši jve-ntė yra Amerikos lie
tuvių įnašas J Amerikos dviejų 
šimtų metų sukakties minėji
mus.. Festivalis y r a įregistruo
t a s Amerikos revoliuciios dvi 
šimtmečio administracijos. 

VVashingtono dienraščiai "The 
Washington Star" rugsėjo 1 d. 
ir "The VVashington Pos t" rug
sėjo 2 d. įdėjo neilgas žinias a-
pie prezidentienės vykimą iš Co 
lorado į Chicagą a t idaryt i penk
tąją Lietuvių tautinių šokių 
šventę. 

Jūsų korespondente ta proga 
sveikino keli artimesni Baltųjų 
lūmų korespondentai Sodžių ir 
raštu, prisiųsdami iškarpas i5 
laikraščių ir Baltųjų rūmų skel
bimą apie lietuvių šokių šventę. 
Prezidentienėm įstaiga suteikė 
progą jūsų korespondentei po 
šventės grižtį lėktuvu su prezi
dentiene iš Chicagos į Wash-
ingtoną. apstmokant jai pačiai 
kelionės išlaidas (deja. t a privi
legija nepasinaudojau, nes norė
jau pamatyt i visą šok'ų šven
tę) . 

Prezidentienės įstaigo? parei
gūnės, man grįžus iš Chicagos 
ir nuėjus į Baltuosius rūmus, 
perdavė gražiausius ponios Ford 
pareilkimus ir jo s susižavėjimą 
šokiais bei įspūdingai pravesta 
masine lietuvių šokių švente. 
Ypač ji grožžjcsi ja i padovano
tu puikiu lietuvišku tautiniu 
kostiumu ir pačiu Audiniu. 

Girdėdama prezidentienes į-
staigos pareigūnės tokius šaltus 
atsiliepimus, paminėjau, kad at
skira kuri lietuvių tautinių šo-
Idų grupė galėtų parodyti Bal
tuosiuose rūmuose tam tikromis 
progomis savo taut inius šokius 
ir daugiau lietuvių liaudies pa
sireiškimų. Pareigūnė žadėjo pa
remti šį pasiūlymą. 

dės buvo tvarte. Neretai kiaulės gau
davo blogų pašarų. Žindukliai papil
domai buvo šeriami nereguliariai, ir 
daug jų krito. Kritusių kiaulių baJan 

Dėi blogos tvarkos gyvulininkystės 
fermose šiais metais eilėje išvardin
tų rajonų ūkių sumažėjo penimų gy
vulių priesvoriai, tai įteigiamai atsi-' 

; liepė mėsos gamybos ir jos pardavi- į 
se ilgesniam laikui laimėjimų, j metus ūkyje sudarė apie 6 tūks tan- j j^ yaistyoej rodikliams 
vien tie jos išleisti kūriniai atne- į ̂ mi vertė per praėjusius ir šiuos j 

Leidykla yra išleidusi ne tik mū
sų beletristikos ir poezijos ar la
bai vertingą Geručio 'Li thua
nia 700 Years", bet ji taip pat iš
leidusi ir ne lietuvių autorių vei
kalų. Jie yra būtini leidyklos fi
nansams ir vardui stiprinti, 
kad nebūtų manoma, jog tai 
kukli, parapiniams reikalams 
skirta leidyklėlė. 

Mūsų pastatai ir gražios užei
gos, mūsų pasirodymai festiva

lius rublių. Ne mažesnę ekonominę 
žalą padarė netinkamos kiaulių lai
kymo sąlygos bei Šėrimas Hidrotech
nikos ir melioracijos mokslinto tyri
mo instituto eksperimerrtinTriam ir ki
tiems išvardintiems ūkiams. 

Rajonų liaudies komitetai jparei-; 
goti sustiprinti gyvulininkystės pro-1 

i dūktų gamybos ir gyvulių išsaugoji- j 
mo kontrolę 

R. SAVICKAS, Lietuva* TSR Liau-
Eilėje ūkių dėl nepilnaverčio'. dies kontrolės komiteto mspektorios" NATO kariai kažkur Europoje karinių pratybų metu 

APTIKTOS SENOS KAPINĖS 

Nederlandų archeologai mėgė
jai rado prie Elbės žiočių virš 
šimto gerai išsilaikiusių urnų, 
spie 2000 metų senumo. Jų gru
pės vedėjas pareiškė, kad radi
niai rodo, kad šioje vietovėje tu
rėjo būti saksų gyvenvietė. Toli
mesni kasinėjimai turės šią nuo
monę patvirtinti, kad čia tikrai 
saksų gyventa. Ta i bus pirmas 
kartas, kad rasta senųjų saksų 
genties gyvenvietė. Archeologai 
mano, kad saksai iš Holsteino 
pirmiau gyveno prie Elbės ir Ve-
zerio žiočių ir iš tenai persikė
lė į Angliją ir į istorinę Sakso
niją, (t) 

ri, kaip amerikietis kritikas teigia, liuose, mūsų sau suruošti vaka-
savo leidiniais įrodė, kad Lietuva rai yra svarbūs ir reikalingi, bet 
nėra vien tik pokarinis produk- jie ateina ir praeina. Todėl turė
tas, bet 700 metų valstybė, turinti tume paremti ir tuos, kurie ryž-
sayo rašytojus ir mokslininkus. tąsi išvesti į gyvenimą ilgiau iš-

* liekančius kultūrinius darbus. 
Manyland Book leidyklos vė- Al. B. 

Spaudoj ir gyvenime 

BENDRAS ARKLYS VISADA LIESAS 
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tą karttį girdėjom. — Man atrodo todėl, — atsakiau, — kad tiesa vi-
— Mes be pietų. Kiek čia galim sėdėti. j sada greičiau suvokiama širdimi, negu protu . 
Kalbėtojas, matyt, pametė siūk) galą, nes ir, salei — Še tau! — pasakė vienas senukas, pakildamas 

aprimus, stovėjo ir tylėjo. iš vietos. — Surietė į ožio ragą! Pa ig ta ! Einu namo. 
— Nu, davai. davai! — paragino jį balsas iš salės. : Pakilo dar porą žmonių. 
Atsistojo komjaunimo sekretorius, mūsų valdy- — Mes susirinkimo dar n e b a i g ė m ! — s u š u k o sek-

bo8 kasininkas. | retorius. Prašau neišsiskirstyti. O jūsų paskaitų skai-
— Jūs Skaisgiryte, sakote, kad šmeižtas, — tarė tyti čia niekas neįpareigojo, — ta rė man piktai. — Kas 

jis, atskleisdamas prieš jį gulėjusią bylą. — Mes viską iš tamstų norėtų pasisakyti dėl draugės Skaisgirytės? 
išsiaiškinsim. Ateikite čia prie stalo. Pirmiausia šaky- Jei nėra daugiau norinčių pasisakyti, eisim prie antro-
kite, — salė aprimo ir sukluso, o man smarkiai daužė- jo dienotvarkės punkto — draugės Blažauskaitės pra-

Ką tik grįžau iš vilką jočių susir inkimo, kuriame si širdis, — tiesa ar šmeižtas, kad jūs vaikštote į baž- nešimo "Marksistinės pasaulėžiūros formavimas". 
Į susir inkimą buvo pakviesta nyčią? Pranešimas arba paskaita buvo grynai nurašyta 

AUŠRA IŠEINA į GYVENIMĄ 
Dviejų draugių laiškai 

RAupma* i š okupuotos I ie tuvoG 

M A R I J A V I N C E B Y T * 

Mieloji Virginija, 

mane " a p s v a r s t ė . 
— Bažnyčią lankau, — atsakiau, — tai tiesa, iš laikraščių. 
— Ir jūs bažnyčios lankymą laikote geru dalyku? 

— Paklausė nustebęs sekretorius. 
— Taip. 

Taip dabar pavergtoje Lietuvoje. 
Nežiūrint bendrai lietuvių darbštumo 
ir jų didelio sugebėjimo tvarkyti sa
vo reikalus, kai jiems iš šalies pri
metama svetima sistema ir jie pa
daromi tik bernais, arba samdiniais 
vad. "komunizmo statybai", tada 
nei iš to tunkantieįi visokiuose ko
mitetuose sėdintys varovai, nei bol
ševikiniai "mokslo eksperimentai" 
»r "priešakinė technika" užguitiems 
žmonėms nieko nebepadeda. Rezul
tatai gaunami, kaip aprašyta Vilniu
je leidžiamoj "Tiesoj" š. m. rugpiū-
ČU 25 d. 

••Vargu ar reikia aiškinti, kokią 
dMelę įtaką gyvulių prieaugliui turi 

rootechninės be* veterina-

tam skirtamis didelis dėmesys, pa
siekiami geri rezultatai. 

Tai dar kartą patvirtino patikrini
mas Anykščių ir Kėdainių rajonų 
Piliakalnio, Šėtos kolūkiuose, Anykš-
šių rajono sodininkystės tarybinia
me ūkyje nuolat rūpinamasi gyvulių 
priežiūra, šėrimu. Tad neatsitiktinai 
čia gyvulių kritimas minimalus: per 
šešis mėnesius — tik 0.6 — 1.9 pro
cento veršelių ir 3.9 — 4.7 procento 

beužteko! Gatvėje keliais ėjote. 
— Netiesa, — atsakiau, - gatvėmis nevaikščio-

visa mūsų brigada ir nemažai kitų s ta tybininkų. 
Šitas sva r s tymas m a n buvo ne t ikė tas . Labai nu

stebau, kai p i rmininkaujant i s paskelbė, kad svar
biausias susirinkimo dienotvarkės punk tas esąs 
"Draugės Skaisgirytės elgesio ir esamos padėties aps
vars tymas" . 

"Komjaunimo organizaci ja y r a viso mūsų jauni
mo avangardas , — p radė jo t a s d raugas . — Nenuilsta- J8U-
mai partijos vadovau jama , komjaunimo organizacija — Mes gavome iš "Komjaunimo tiesos" laišką, 
t apo koviniu būriu, p i rmuoju mūsų šlovingosios par t i - Klūpėjote gatvėje prie Aušros Vartų? — j i s pakėlė ma-
jos padėjėju: Svarb iaus ias komjaunimo organizacijos šinėle rašytą lapą. 
uždavinys yra komunis t in is jaunimo auklėjimas ko-1 — Prie Aušros Vartų klūpėjau, — atsakiau, 
munistine dvasia. Todėl -visai ne tenka stebėtis, kad — O kas dar su jumis klūpėjo? 
draugės Skaisgirytės — ne komjaunuolės klausimą — Žmonės. 

"Didingosios TSKP programos sudėtinė dalis yra 
ugdymas komunistinės visuomenės žmogaus, harmo
ningai derinančio savyje gilų idėjiškumą, platų išsila-

— O per Naujuosius Metus jums ir bažnyčios ne- vinimą, mora'inį tyrumą ir fizinį tobulumą", pylė 
kalbėtoja. 

Nutarė, kad mane reikia auklėti ir tą darbą už
krovė vargšei Danielei. "Užprotokoluoti, kad draugė 
Virtautaitė Danielė įpareigojama aiškinti draugei 
Skaisgirytei apie religijos žalą žmogui, skiepyti mate
rialistinę pasaulėžiūrą ir padaryti Skaisgirytę sąmo
ninga, tarybine piliete". 

— Paš... aš jums, — burbtelėjo negarsiai Danielė. 
— Bet daugiausia nuo jūsų. Skaisgiryte, priklau-

paršeHų. į imasi svarstyt i komjaun imo organizacija. Draugė — Iš kur pas jus t a s viduramžių tvaikas?! — ta- s v 8 . a r jūs panorėsite tapti pilnaverčiu žmogum, nau-
Kas kita Anykščių rajono Andrio- | Skaisgirytė gal kaip tik dėl to ir pasuko į kl> stkeles, rė jis. kapodamas žodžius. Visa tai yra pasenę ir at- dingu savo kraštui, savo tėvynei, a r i r toliau liksite 

niškio, "Draugystės keliu, Surdegio,' kad nepriklauso šiai šlovingai organizacijai ir laikosi gyventi dalykai tamsoj. 
Staškūniškio ir Naujasodžio tarybi- atskirai nuo kolektyvo. — Dievas ir tiesa nesensta. — pasakiau. Grįžtant iŠ susirinkimo, prisivijo mane inžinierius. 

— Komjaunuoliai v isada budi ir y r a pasiruošę — Tik bobutės: moterėlės, daugiausia bemokslės. Toks draugiškas jis man — tegu a š nenusimenanti, 
suteikti draugams pagalbą. — tęsė kalbėtojas . išpažįsta aukščiausią. Kodėl, jūsų nuomone, bainyčio- n«prapul3ianti. 

— Užteka tjį poteriii:— ataiiiepė iš salė*. — Sim-j je visada motery, daugiau, negu vyru,? . __ įfioM daugiau} —s 

keltos velėnos" 
M. Melnikaitės 

"Naujo gyvenimo", 
"Ąžuolo" "Varpos" 

sąlygos lenuose. Tik ten, kur Į kotukuuse, Stapaberiės profeaiote 



MOŠŲ KOLONIJOSE 
DRAUGAS, fertvirUdiaais, 1976 m. rugsėjo m. 16 CL lyvauja u amerikiečių parodose, 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Įįur, yra gavęs įvairių atžymėiimų. 
Taip pat kviečiamas i apylin-, 
kių amerikiečių mokyklas paro
dyti mokiniams savo kurinių. 

rankšluostinės ir vandens malu- S i»" »•'-" S i m a s> br iku i , k'u-
W a t e r b u r y , C o n n . no paveikslų fotografijas. 250 ei- H a m e i1** ! a i k 3 d i r b o ' Ukvida-

!u5ių straipsnyje aprašyta trum- vusis. liko ta prasme bedarbis. 
SIMAS A U G U T I S AMERIKIE- oa S. Augaičio istorija (pabėgęs Taigi dabar gali laisvai visą savo | tikrinamąjį bagaže prie r< 

^HTCPAl ino iF nuo rusų), jo kūrvba ir būdas, k u - ^ ' ^ ^";- **o tvarkingai sody- j no aparato, kuris jį per.; 
C1Ų bPAULX^jt H u o naudojasi kaldamas vary- b a i * a t s i d ė t i kūrybai. - B. i. per 3 sekundes 0.003 millren JIS naudojasi kaldamas var>' 

Didelis Waterburio laikraštis Je paveikslus. _ 
"The Sunday k S. Augaitis nieko nedaro ma- _ ž o d ž i a i v r a drabužiaf, ku-

siikai, kiekvienas darbas yra uni- r;a l s d ė v i m i n t y s , — tik drabu-
kumas. Jis su savo kuriniais da- žiai. Samuel Butlėr 

madienio priede aprašė ir įdėjo 
6 dideles iliustracijas, kurių vie
na spalvota priedo viršelyje — 
Simą Augai:į-

Simas Augaits yra menininkas 
— visądirbis, kuris savo sielą ir 
gabumus įdeda į medžio droži
nius (koplytėles, lėkštes, šaukš
tus, žiedus servetėlėms ir k.), va
rio vamzdžių kombinacijas (žva
kides, stovus) ir vario juostoje iš
kaltus paveikslus. Simas dar mar
gina Velykų margučius ir pie
šia bei braižo įvairius raštus tau
tiniais motyvais. 

Be to, restauruoja senienas — 
baldus (pvz. kėdes, skrynias, pa
veikslų rėmus ir kt.). Jis įsigijo ir 
rūpestingai atnaujino 100 metų 
senumo vargonus, kuriuos dabar 
laiko savo lietuviškai stilizuoto 
namo rūsyje. Taip pat jis ir ge
ras fotografas, turi ir savo mažu
te foto laboratoriją. 

Laikraštis įdėjo vario plokšte
lėse iškaltus Raudonės pilies, 
plasnojančios gulbės, žirgo su 
dvirate, iv. Šeimos bėgimo, 

RENTCĖNO APARATAI 
BAGAŽUI PERŠVIESTI 

Genevoje lėktuvu aerodrome 
yra įrengti amerikk-'ių firmo»vpa-
gaminti rentgeno aparatai lėktu-
i-ų keleivių bagažu: peršviesti. 

Linijinis transporteris p: 
e-

įeeia 
rent

geno intensyvumu. Vaizdą* ma
tomas televizijos ekrane. Toks 
peršvietimas nekenkia lagami
nuose esančioms foto juostoms. 

jrn 

CLASSI F! ED GU IDE 
tfl^CfcLLAMeoUS 

K A M y D A Ž Y M A S 
U Lauko ir ii Vidaus 

Taip pat atlieku ir įvairius kitus na
mo taisymo darbus. 

JONAS PITPJRKAS — 656-6329 

PARDAVIMUI 

HELP WAXTED — MALĖ AND FEHAUE 

Ivalrhj prekių 
>w»ngfeg H mot* 
COSMOS PARCEUį, EXPBESS 

Dėl išvykimo J Australiją parduo
dant *>wMailT virtuvės stalas ir 4 kė
dės; komoda su veidrodžiu, 3 gra
žus staliukai (vienas saliouinis su stik-
Ju), elektrine lempa dubose). 2 fote
liai didelis veidrodis. Kreiptis pas K. 
Baltrušaitienę, $48 W. 34th St., 
Bridgeporte. 

B £ A L E S T A T E 

J 0 I N US I N GAN A D A 

SQUASH RACQUETS PROFESSIONAL 
The Royal Glenora Club urgently requires a Squash Racquets Professiooal 

to commence work m mid September or October. The succeaful candidate will 
arirninister a totai prograra inciuding a fu!l compliment of lessons. ladders and 
leagues, and will report to the sports director. The Royal Glenora Club ia a 
multi-purpose sport and recreation club with an active membership of 1200 fa-
milies. The Club possesses 4 singles squash courts and 1 doubles sąuash court 
among other falilities inciuding the sports of Tennis, Racąuetball, Handball, 
Curling, Sk&ting, Badminton, Bowling and Swimming. The successful candidate 
will also have the option to instruct Racąuetball and/or Tennis on a limited ba-
sis. Remuneration Salary plūs Commission — $16,000 — $20,000. Reply in writ-
ring 

Keo Oleschnk, Sports Director 

ROYAL GLENORA C L U B 
P.O. Box 3180, StatioayA" 
EdmontoR, Alberta, Canada 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
«SSS S, Habte* 8L J*fca«i B M M 
«801 W Mtb 8t. Coiemgo. • SO«2t 

Telef. 92J.HS7 — BMĮtfl 

oooooooooooooooooooooooooc 
HMU REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai freegin vonias. 
virtuves irnaujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dalau. 

i Zigmas, teL 776-0882 po 6 v. vak. 
K>OOOOOOOO<XXXXXXX>OOOOOOOO< 

Savininkas parduoda 3-jų mieg. 
mftr 'Tane*'' narna. Pilnas rūsys. 4-
tas -paneued" miegamas rūsy. 2 maa. 
garasas, patio. Tinkuotos sienos. 

VYRAI ER MOTERYS 

G A F E T E R i A HELP 
MORNING HOURS AND 

NOON HOURS 
S A L E S 

MORNING HOURS AND NOON HOURS 
P O R T E R S 

MORNING HOURS AND 
NOON HOURS 

ALSO EVENTNG HOURS 

42S-1876 SEARS, ROEBUCK & C0. 
Pbone — 291-4270-1271 

1353 Lake Cook Road 
NORTHBROOK, ILLINOIS 

oooooooooooooooooooaoooooo 

V A L O M E 
Plauname ir vaškuojame 

visų raštu grindis. 
J. BUBNYS — TeL BE "-i 16* 

ooooooooooooooooooooooooeo- į 

Erdvus m3r 3-jų mieg. bunga»w. 
Į vakarus nuo Califorma ir €2-os. 
Nauji <»T"r"'';""" langai ir garažas. 

1% aukšto mūrinis. Puošnus bū
tas savininkai ir geros pajamos. Ar
ti 50 ir Talinas. 

Pelningas investavimas — 3-jų 
apartmentų medinis. ir .patalpa bizr 
niuį. 2emi taksai. Brighton Pke. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income Tas 

2051 W. 6Srd Street — 436 7878 

Parduodami 2 namai — Vienas 2-
\ jų butų prie Anesian ir 39-os, antras 
j 4 butų 67-os ir St. Louis apyi. Skam-

M O V 2 H G \m m-im _ 
SER£XAS perkraosto balde* ir kJ. j milMIlIlHlllllllHlliUIIUIiiUiUUiiftIIUili 
tos daiktas. Ir ii toli miesto tmm 
mai ir palna apdranda. 

TELKF. — WA 5-8668 

' 
I 

Nu. dieno: v. 

gaisrininkams ir gretai 
būtino reikalo atveju sk 

ai DaGaiDč' 
O I mkite 911. 

ExperfetH*d or 

DISHVVASHER 
- For large restaurant dtata. 

Contact TOM LYNGH 
M A R C ' S B t C B O Y 

Lake, Cook & Waukegan R*. 
Phone — 4&8-2450 

BUKAITIS REALTY CO 
PIRKSIT — MRDUOSIT 

NTJOMOSIT 
ĮVAIRŪS DafiUDLMAI 

Maloniai Jums patarnaus 
BALYS BUDfttmS 

4868 Archer Av. — 254-5551 

185th £ Archer Av. — 257-5861 
iiiiUiiiiniiiiituiuiHiniinjiimiiuimirnr 

CRYSTAL LAKE 
IR APYLINKĖSE 

Namai — Bizniai — Sklypai 
žemė investavimui 

E S S E X - C O S T E L L O 
R E A L E S T A T E 

Laima Kinderiene 
ofiso tat an—9šmm 
Namų teL 815—4»-3738 

VERTINGU NAMŲ 

VlentetelS stffiaaa • m m t a r t į t 
metu rausvo m tiro rezidencija ir 3 
auto garažas. Puikiu vtta.ua »1SJULS 
Marquette Parke *29.7So.»». 

a batq moderniai jM»c*a« a»m*< 
u4 Kedzia, Klimai pko. viri $4.000 
pajamų. Kainuoja $S0,0M.OC 

4 baUj nfinte --pnt 1fcri» BMI 
Nauja* gaiu Mldjraiaa, oanja elek n 
8 auto maro garaSas. t«4.99fl.00 

Art Hî Kor -. fcruno nn«- */«Wo i i 
metų 7 kardharlv r<?«tdencija ir 2 
auto caraSas. 3aviBiakaa ligoni* par
duoda ni I52-TOG.0O. 

MOrt«1« - m«»»t1»rt«» tw»JamTi *aain*V 
2 botaL Ptrk?yat tikras raduura SSar-
ąu<-tte Parke. $29.900.00. 

19 me»| dfdeita 3 aokSro MIMM 
tr 2 auto maro garažas. "Radianf' 
Aildymas. VarauerM Park«. 
$3S»f>no.OO. 

TT*«A* M M arti 8v. KrrMaue H-
soniafta. Pigūs. 

VAL0IS B U i ESTATE 
$625 w. 71 Street 

tai. 7f7-7Stol arbt »ŠT-»ttM 

EXECUTIVE 
SECRETARY 

Mušt have some knowtedge of book-
keeping. Good typing. Shorthand 
helpful. Mušt be abie to handle oer-
respoBKlence. 

Box 477 
223 W. Washington SL, 

Chicaga, I1L 10(06 

C O O K 
Wanted for delicatessen and cater-
ing. Full or part time Call week-
dąys — 

TeL 275-6100 
5247 No. Clark St., Chicago 

HELP WANTED — MOTERYS 

WANTED CLEANING W0MAN 
2 or 2 days per week in home near 

Belmont and Lake Siore. 
Call LA S-M65 between 10 and naon. 
HOL'SEKEEPER Full time for mature 
single business man; no chiJdren or 
pets. Beautiful Lake Shore Dr. apt, 
private room & bath. Mušt matntain 
apt. Some light cooking. 238-01«* 

-

HELP WANTED — VYRAI 

Z PR0DUCT10N L!ME 
MECHAMiCS . 

To Operate Mateer Burt LeabeleK, 
White Cap CapperSį Etc. 
Eatcellent Starting Salary and Ex-
cellent benefits. 

Mušt Speak English 
VTTA FOOD PRODrCTS 

flB W. Lake S t , Chicago, HL 
Phone —• 666-8S11 

An eonai opportuuity empiorsr 

IŠN1 < K h r 

Naujas 911 greitosios pagalbos patarnavimas jau veikia nuo šio ryto. Dabar Chicagos 
gyventojams tereikės nelaimes atveju atsiminti tik vieną telefono numeri pasiekti policiją, 
gaisrininkus ir greitąją pagalbą. 

Paskambinus 911, tarpininkas priims informacijas ir tuojau iššauks atitinkamą 
pagalbą. Chicagos "911 pagalba" bus veiksmingiausias susisiekimo būdas nelaimėje. 
Paskambinimas nemokamas. 

911 vartojamas tik būtino reikalo atveju. Kai padėtis nekritiška ir pagalba ne tuoj 
pat reikalinga, skambinkit policijai ir gaisrininkams 744-4000. 

Atminkite, nelaimėje iššaukti policiją, gaisrininkus ar greitąją pagalhą, 
skambinkite 911. Tuo greičiausiai atsiras reikiama pagalba. 

ISMJOM. 5 kamb. (3 nrieg> botas 
2-m* aakSfe. Mar*ne»e Pke. Skaftl-
bstt po 4:30 v. popiet. 7*4*1 

aukšt. Marcuetta Plfe. Škarf»fc*nt 
po 5 v. v.; šavaitgaifeis vfcta 

te!. 475-356C 

BCTT/ NCOMA\TM.\S 
Namo pfortdmaa — Par4av4n»ii — 

Valdymas 
&m#j4hna4 "•• faMew# Tas 

Notartatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i . B A C E V I Č I U S 

64ia So. K***» Ave. — 77R-S2M 

ISnuom. aauiei defcorw*W 4 tmm 
butas bei&mente. Kair-pinis namas. 
Bngbton Pke. Suaugusiems. 254*7287 

n t v i s i n 

City of CNcacfo 
Illinois Bell 

M. A. S I M X 0 S 
>OTABY P r a J O 

I.S«0>re TAX SERVTCE 
4250 S. Map!ewood, teL 254-7450 

T*l» pat daromi VERTIMAI, 
GUONTT: lfiki^etlmaĮ_ pijilomi 

PtLIBTTPftP 
kitokį 

PftASTMAJ Ir 
biaaltai 

' » » * • •* • * « » * » » « « > « « « . , . » - » - » - « • » . » • < 

HKATINft 
CONMnONTNG 

D. 2nkanska« 
4444 S. Western k\ 

TeL — VT 7-JM47 

SIUNTINIAI [ LIETUVA 
ir kitus kraštus 

y , , ¥ . ,,.- , - , , * . N E M L V « A S - 4 « ® Archer Avm. 

Nonrtfe.li pirkti, p a r f ^ a r ^ ^ " • " " ^ M«- » " « * > 
Mainyti samus, tamfciskafi-fame ^ 
mzm Bearia PL Ir Zt^go: !L Btm^tą "Drmog,-, tookit. 

711 8»h St , MIwni aeAch. JTL 
tM. S W ' m*> MtiMBB DaiOaskaitTtt 

•^*»-*-m» * r ma i i i ».*-** J » » »«,i «• 



Laiškas iŠ Buenos Aires 

DEVYNIOS DIENOS ARGENTINOJE 
DR. GR. VALANČIUS 

ke slurbfau argentin?fka arbata 
"mate" elegantiškoj Artūro Mi 
čiudo rezidencijoj, raudonu Men-
dozos vynu užsigerdamas. Namuo 
se ( žmona, dvi dukros, uošviai 
Svenčioniai) gyva gyviausia lie-

VEIKLAUS IR KŪRYBINGO 
;TUVIO NETEKUS T TT"" 

i_J-J VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Perversmas su sienų ir bankų vietos skerdyklose, vilnų valvk-! ™* k a l b * ir dvasia. Nesutarėme 
•- tik dė! vieno dalyko: kaip per-uliarymu man buvo naudingas. 

"Užšaldytas" Buenos Aires met
ropolijoj, niekur kitur skubė
ti nė negalėjau, o tik laukti ir 
ž-valgytis, o čia daug ko yra pa
matyti. Jei ne svetingi marijonai 
Avellanedoje, būčiau turėjęs var
go ir didelių rūpesčiu. Jokių sve
timų pinigų ir čekių niekas ne
keitė, visi lūkuriavo. Nežinome 
kainos — atsakydavo. Verčiausi 
kun. Aug. Steigvilo 5000 pesų 
(17 dol.) paskola, o topazo ak
menuką ir dvipusį gyvatės ir žvė
riuko rankinuką lauktuvėm pir
kau doleriais. 

Prieš perversmą brazilai bū
riais keliavo Argentinon pigiai 
supirkinėti savo pačių ametistus, 
akvamarinus, topazus ir turmali-
nus, o po perversmo viskas radi
kaliai pasikeitė. Akmenukus, 
brangesnius kailius, žalčio, kroko
dilo rankinukus begalėjai pirkti 
tik už dolerius. Atseit, aukšta kai
na ir tik pirkliui apsidairius, ar 
gatvėje nematyti policijos ar ka
reivių patrulių. Užkampiniame 
Puerto Iguazu 6000 gyv. mieste
ly dolerių neėmė ir niekas ne
drįso keisti. Tik keliolika krautu
vių apvaikščiojus, vienoje "pa
sigailėjo" ir labai žemu kursu iš
keitė 2 dol. bent pavalgyti, kol 
kitą dieną keitu persikėliau Igua
zu upe Brazilijos pusėn. 

Jau Titicaca ežero laive "Inca" 
buvau įspėtas tik Argentinoj bet 
ką tepirkti. Infliacija padarė tą 
kraštą pigesniu net už taip pat 
infliacinį Peru. Mano nesėkmė — 
nesuspėjau, o tik savuosius teiš-
naudojau. Avellanedoj teėmė tik 
savikainą už maistą — 320 pesų 
arba 1 dol. dienai. 

Šis svarbus Argentinos lietuvių 
židinys vertas minėti labai geru 
žodžiu. Jie čia su pasiaukojimu 
dirba*didelį darbą lietuvybei jau 
nuo 1939 metų,- atvykus pirmiem 
liet. marijonams (Jakaitis, Ven
gras. Andriušis), ir vėliau- Cia il
gokai darbavosi a. a. vysk. P. Bra
zys, Vyt. Palubinskas ir kiti. 25 
tūkstančių parapija suskaldyta į 
2 dalis. Dabar klebonauja taura
giškis kun. Juoz. Petraitis, o švėkš
niškis kun. A. Steigvila klebonau
ja Šv. Jokūbui netoliese. Jis su Vo
kietijos katalikų pagalba baigia 
statyti dailią mūrinę bažnytėlę, į 
kurią kasdien dviračiu (motori
zuotą "dėže" tik Pijus Gudelevi-
čius tevairuoja) važinėja. Kuni
gai Margis, Šimanskis tvarko ma
rijonų lizdelius provincijoj. Ai
man čia jie vargsta daugiau kaip 
Avellanedoj. Vargsta su šypsniu 
ir pasiaukoję. 

Tolimame Buenos Aires prie
miesty, Avellaneda, su daugiau 
pusmilijoniu gyventojų susitelkė 
gausus būrys lietuvių. Jie dirbo 

lose. o vėliau nuėjo į amatus,! 
savus verslus. Visi turi nuosavus I d u o t * S'^ius sveikmimų pianis-
namus. sunkiu darbu pasistaty-1tei Raimondai Apeikytei. I ją isi-
tus. Našlė V. Deveikienė su dviem mylėję visi, kur tik lamaausi, 
sūnum (26 metų Juozas yra SLA; ??ač trijų generacijų Šleivai, Mom 
pirmininku) turi metalo fabrike- : tevideo, Valavi 

\u Xf t :LA .?( ĖmL I 

i į. Buv. paskutinis "N. Romuvos* 
admin. Bukauskas su Šeima sėk
mingai prekiauja mieste. Sintau-
tiškis Pijus Sakalauskas Avella
nedoje turi valgių ir gėrimų už
eigą. Kiti dar geriau įsikūrę. Ofi
cialus Argentinos lietuvių skai
čius su Rosąrio, Berisso, Cordo-
bos, Santa Fe, Mendozos ir kt. 
mažom kolonijom, kadaise siekęs 
47,000, dabar gerokai sumažė
jęs. Vien Buenos Aires priskaiio-
ma 20,060, iš kurių apie trečda
lis Avellanedoje su artimais La-
nus, Adrogue ir kitais priemies
čiais. 

1942 m. marijonai pastatė ne
mažą mūrinę Aušros Vartų baž
nyčią, vienuolyną, vėliau ir mo
kyklą su sale. Mokyklą veda 4 se
selės kazimierietės. Atskiroje pa
talpoje įkurdintas muziejėlis su 
gausiais folkloriniais eksponatais. 
Didelis kiemas su lietuvišku kry
žium viduryr, prisodintas įvairių 
gėlių ir medžių. Padarytas tar
tum miniatiūrinis botanikos so
das. Visa tai guli ant darbštaus, 
amžinai užsiėmusio Pijaus Gude-
levičiaus pečių. 

Nuo 1948 metų marijonai lei
džia savaitraštį "Laiką", nuosa
voj spaustuvėj spausdinimą. Gied-
rininkė Onutė Kairelienė — Luk
šytė jį sumaniai redaguoja, o tas 
pats Pijus administruoja. Jame 
rašo vietos žurnalistai Z. Jukne
vičius, Leonardas Sruoga, kun. A. 
Steigvila ir kiti. Skaitytojų turi 
1500. Taip pat yra Ožinskio lei
džiamas "Argentinos Lietuvių 
Balsas", neseniai mirusio Kostan-
to Norkaus daug metų redaguo
tas. Keliolika kitų lietuviškų 
laikraščių gyvavo trumpus am
žius ir vienas po kito išmirė. 

1938 - 39 metais Pietų Ameri
kos lietuvius lankė adv. R. Skipi
tis, gen. Nagevičius, dr. V. Juo
deika. Nagevičius ieškojęs lietu
viškų laikr. redakcijų. Nustebo 
jas radęs batsiuvio P. Ožinskio ir 
siuvėjo J. Padvalskio dirbtuvėse 
Pastarasis leido, o Juknevičius ir 
kiti redagavo., "Laiko" pirmtaką 
katalikišką "Švyturį", kovojusį su 
Ožinskio - Norkaus "A. L. Balso" 
radikaliai liberališkom idėjom. 
Esą, tai šiedu iŠ kažkur buvę fi
nansuojami. Atvirai komunistuo
janti spauda ("Rytojus", '"Mo
mentas", "Darbininkų Tiesa") 
nusmukusi ir vos beegzistuojan-
ti. Apskritai, Argentinos lietu
viai (tik apie 10 proc. jų org-
joms tepriklauso) šiuo metu ga
na vieningi, patriotiški, nors LB 
vardo kažkodėl vengia. 6 SLA 
skyriai veikia ir kaip LB apylin
kės. 

Dviejų čiagimių brolių Mi-
čiūdų lenktyniavimas lietuviškos 
veiklos nestabdo, o dargi skatina. 

Paulo ir būrys argentiniečių. Jie 
ir man buvo taip mieli, kad prieš 
jų vaišingumą sukilusį "protes
tą" kun. Ant. Lubicko karčių me
tylių arbata tesustabdė. O kun. 
Myk. Juodka juokėsi, kai aš rai-
čiausi. 

Įdomus buvo pašnekesys, neva 
tai intervievv, su Argentinos liet. 
kat. veikėju veteranu Ignu Pad-
valskiu. 85 metų senukas turi 
fenomenališką atmintį. Papasa
kojo visą istoriją nuo 1912 metų, 
kai jis Argentinon atvyko. Jau ta
da radęs keliasdešimt lietuviškų 
šeimų, susispietusių į dr-ją "Die
gas", su kurios vėliau stipria: pa
raudusiais vadovais aštriai susi-
rėmes. Lietuvio kunigo ir pamal-. 
dų tada nebuvę. Kunigai Jani- \ P^S^ie, sulaukęs vos o5 me-
lionis,Bumša atsiradę daug v ė - j ^ J o netekimą skaudžiai per-
liau. O ir šie nieko nepadėjo. Ne! gyvena ne tik seimą, bet ir visi 

timieji !r bičiuliai drauge su 
vist Australijos lietuvių ben
druomene, kariai velionis skyrė 

s u savo jėgas ir visus talen
t e 

A. a. Petras PiUca 
Australijos lietuvių bendruo

menė rugpiūčio 28 d. neteko 
taip visiems čia labai reikalin
go kanberiškio — Petro Pilkos, 
kuris mirė staiga pačiame savo 

lemton loterijos (koplyčiai sta
tyti) aferon įsipainiojęs, Janilio-
nis persikėlė Brazilijon. Bumša 
grįžo Lietuvon. Teko laukti, kol 
1939 m. atsirado marijonai. 

Padvalskis gana karčiai prisi
mena Lietuvos konsulus bei dip
lomatus (Skinkį, Kučinską, Dau
kantą, Aukštuolį, Blavėščiūną), 
kurie atvežė valstybinių lėšų lie
tuviškai mokyklai įsteigti ir liet. 
namams nuomoti. Jie atsivežę ir 
tautininkų valdžios parėdymą 
lietuvius savaip rikiuoti, tvarkyti. 
Tada jų buvo jau didelis skai
čius. Su 1925 — 1930 metų cha
otiška imigracijos banga tūks
tančiai priplūdo Argentinon, 

gyvieji Australijos lietuviai. 
Palikęs Lietuvą pačioje savo 

jaunystėje, svetimose padangė
se jis nuo lietuviškojo kamieno 
niekada ir niekur nenutolo. Bu
vo gimęs Giedraičiuose, Ukmer
gės apskr. Buvo linkęs į dainą, 
plunksną ir aplamai visuomeni
nę veiklą. Pokario metaia Vo-

ATRASTAS PASLAPTINGAS 
LOBIS 

Bulgarijoje, Juodosios jūros pa
krantėje, archeologams kasinė
jant romėnų tvirtovę Mareiana-

I polį, rastas unikalus lobis-dau-
; giau kaip 20 tūkstančių antiki
nių monetų - auksinių, sidabri-

! nių, žalvarinių. 
Bulgarų istorikai, tyrinėję tokį 

Į nepaprastą lobį, stebisi ne tiek 
i monetų gausumu, kiek tuo, kad 
Į ant monetų iškalti visų Romos 

imperatorių aivaudai. Nepraleis
tas nė vienas Romos valdovas. 

Archeologai nustatė, kad pi
nigai buvo užkasti į žemę V am
žiuje, užplūdus į Balkanus kla
joklių ordoms. Bet kas juos pa
slėpė? Kolekcionierius ar banki
ninkas? Jei bankininkas, tai kam 
jis parinko monetas tik su impe
ratorių atvaizdais? Juk antiki
niais laikais buvo labai paplitę 
piniginiai vienetai, vaizduoją die
vų ir deivių, mitologinių būtybių 
profilius. Tačiau vieningo atsaky
mo kol kas mokslininkai neturi. 

* 3 

Česlovas Prenskis 
Rugsėjo 16 d. sueina vieneri tukini metai, kai staigi minis iš

skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą. tėvą ir senelį. Liūdnam prisimi
nimui šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos Ši šeštad.. rugsėjo 
18 d., 9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mi
šiose. 

Giliame liūdesy likę — žmona Juzefą, sūnus Romas su šeima 

ir uošvė B. Sperbeiienė 

Rastoji numizmatinė kolek
cija dabar saugoma Varnos ar
cheologiniame muziejuje. Nu
mizmatai iš daugelio kraštų krei 

kietijoje jį galima buvo matyti piasi čia, prašydami konsultaci-
ir Čiurlionio ansamblyje, ir jų. 

jm 

lis jų skurdo, avis Patagonijoj 
ganė, durininkais, tarnaitėmis už 
pusdykį dirbti nuėjo. Vaikai nesi
mokė, apleisti. 

Lietuvos valdžios "globa" įne
šusi ir daug erzelio, kuris tepasi-
baigęs tik paskutinio pasiūminio 
dr. K. Graužinio laikais, Sovietam 
spaudžiant Urugvajun išsikėlu-

Wiesbadene "Dainavoje". 
Visos šios gerosios velionio 

savybės ypač išsiskleidė Aus
tralijos lietuvių tarpe. Jis čia . 

x i 4. *• ». kiek maža jis težino, kada vaikas organizuoja ir šoka tautinius,. 
šokius, dirba skautuose, vado
vauja sporto klubui, veikia 

J ^ T T ^ I ^ ^ ***** neati-
ti-ūkdamas nuo jaunimo. 

Reiškėsi ir spaudoje kaip ra-; 
šytojas ir publicistas. Turėjo 
tr lentingo pasakotojo plunks
ną. Savo sukurtomis pasako
mis 1958 metais buvo laimėjęs 
Kanados lietuvių Kultūros fon
do skirtąją jaunimo premiją 

lirusio. Keliskart trum- Australijoje velionis Petras Pu
pai iš Brazilijos lankėsi diplomą-1ka r e i s k ė s i fr k a i P sc&nos v e i " 
tai dr. P. Mačiulis ir P. G a u č y s . ^ ^ ^ ė J 3 3 čionykščiam mūsą 
Pastarojo Avellanedoje spausdin-' teatrui. Populiariausios jo Geriausi importuoti • Vak. Voki* 
tos naujos knygos "Anglų rno- į "Pabaigtuvės" Sydnėjuje buvo ujo* fanpilai; Ir plunksnos impor-
velė" 10 egz. Pijus įkimšo man į statomos net kelis kartus. tuotos iš Lenkijos, 
čemodanan, kurį su šiltais rūbais j Augindamas tris sūnus, ve-į $i0M NUOLAIDĄ GAUSITE 
(per šaltus Andus nebekeliausiu) I l 0 n i s visada buvo labai arti atsineš? H skelbimą, kai užsisakysi-
paštu pasiunčiau namo. 3.50 dol. į jaunimo. Jis ir mirė pakely su «• anktodę iki rugsėjo 30 d. 
už 16 kg. siuntinį —''pigiau kaip jaunimu į Naujosios Zelandijos 

kalnus paslidinėti. 
Šiandien šio mielo, sumanaus) 

5r darbštaus žmogaus liūdi joi basadoje dirbusi n yenecuelon J m o n a Q n a ^ ^ N e r į g ^ ^ 
nas, kuriuos jis taip neseniai 
buvo išleidęs į Lietuvių jauni
mo kongresą Pietų Amerikoje, 
ir jauniausias Danius, budi ar-

Laidotuvių Direktoriai 
6345 SO. WESTERN RVENUE 

TRYS MODERNIŠKOS 
ATE-CONT) t'IONED KOPLYČIOS 

— Net profesorius supranta, 
ek maža jis težino, 

ima kelti klausimus. 
N. C. Griffith! 

S i s H E SALE 
150 FAMILIES 

iMtltMfetoMi Shopptng Center 
(South Matf) Oakton £ Waukegan S u 

Nile*, Illinois 
Sept. 16 ,17 , 18. Hrs. 10 a.m.-5 p.m. 

IŠPARDAVIMAS PŪKINIŲ IR 
PLUNKSNINIŲ 

ANTKLODŽIŲ 

MAitNOMS VISTA 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR S 0 N U S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS: 

2533 West 7f st St. Tei. GRoveahHI 6-2345-1 
1411 Sft. 50fh A ve., Cicero T0wnha!l 3-2108-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STAI^TI 

grybai", o jie juk niekur nepigus 
Apie liet diplomatus kalbant, 

labai šiltai prisimena JAV am-

PALATTNE DRAPERY 
4241 So, Archer Avenne 
1326 No. BDftv&okee Avenue 

Skambinti — 276-6260 

Gobienei, kurie jau daugiau kaip 
dvidešimt penki metai įvairio-1 Julius vadovauja Lietuvių Cent-
mis progomis gražiai reprezen- j rui, kuris turi didelius mūrinius 
tuoja lietuvius ir garsina Lietu- j namus su sale ir visais priedais 
YOS vardą. prie J<*> o Artūras sumaniai pir-

Sekantis Šilainės pasirodymas' mininkauja ALOST (Arg. Liet. 
bus rugsėjo 18 d., Jackson, Mi-
ehigan, tautybių mugėje, o rug
sėjo 25 d. Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapijos baliuje, Detroite. 

Po programos visi šokėjai ir 
svečiai buvo susirinkę erdvioje 
ponų Rauckių rezidencijoje, kur 
visi buvo maloniai priimti ir pa
vaišinti. 

Jonas Urbonas 

Visais kelionių reikalais prašau 
kreipti* j 

Daną Anužiene, telefonu M1-2555, 

FISH TRAVEL AGENCY. INC. 
Orchard Lake Rd. 

>o Hills, Mi. 48018 

Suplanuojamos atostogos, užsako
mi vieSbučiai. masinos, "charters". 
LAktuvn, bilietus užsakant, galima 
naudoti ^isas *'charas cards". Pa-
tsrmvlssi išnešama* 

org-jų ir spaudos tarybai), ati
tinkančiai Altai. Stipriai lai
kosi tradicinis SLA Susiv. Liet. 
Argentinoje, turintis nuosavą na
mą, salę, aikštę. 

Nuostabiausia ir gražiausia tai, 
<ad SLA nuo pat 1914 metų va
dovauja trijų generacijų Stalio-
raičiai. Senelis pionierius miręs, 
su tėvu ir dviem sūnum susipaži-. 
nau. Pasigėrėtini auklėjimo vai
siai šeimoje su stipria lietuviška 
dvasia. Jaunieji puikiai kalba lie
tuviškai ir degte dega lietuvišku 
entuziazmu. Jie visi (3 centrai — 
mūrai — salės) mielai aprodė 
man savo buveines. Parodė savo 
nuosavą lizdą ir kat moterys bi-
nrtietės. Sutelktom jėgom pasta
tyto senelių židinio kieme pikni-
kavo apie 60 iš visur suvažiavu
sių lietuvių su vynu h* viščiu
kais. 

Vakaro vėl per metalinę pyp-

persikėlusį dr. Vyt. Dambravą 
Jis ambasadoriaus Lodge atsisvei
kinimo kalbon "įšmugeliavęs" 
lietuviams panegirikos žodžius, 
kuriuos šis aukštų argentiniečių 
auditorijai neatsikvėpęs perskai
tė. Dambravam prašė nuvežti i 
Caracas didelį glėbį sveikinimų. 
J. Padvalskis papasakojo daug įdo
mių dalykų, kurių trumpame 
laiške negaliu atpasakoti. Jis pats 
1922 — 1930 buvo grįžęs Lietu
von, bat jam labai nepasisekė. 
Su Vilimu nusipirkęs autobusą, 
vežiojo keleivius, prie Vilkijos 
įvykusi skaudi nelaimė, žuvo 8 
žmonės. Draudimo neturėjo, iš
leido visas santaupas, jų pritrū
kus sėdėjo kalėjime, grįžo Argen
tinon. Čia iš labai kuklios pensi
jos gyvena vaikų ir vaikaičių pa 
remiamas. Kun. Augustinas Steig
vila pasikalbėjimą užrekordavo 
"Laikui" ir archyvui. 

\!0sy kolonijose 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

TELEVIZ IJOS 
M I 6 L I II A S TV 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DJUMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330 • 34 South California Avenue 

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

Telefoną* — YArds 7-1741-2 

Ir Paprastos Radijai, 
S t o n o ir Oro Vė*Uotavai 

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

2346 W. S8th S t . tei. 776-1486 
•oooooooooooo-o-o^oooooooooo^ 

Grand Rapids, Mich. 
Mokslo metu pradžia 

i x>ooooooooooooooooooooo-o-co-

P L U M B I N G 
Vontoj. virtuvės sinku ir vandens 

Grand Rapids lietuviškoji mo- I MU^tavų specialistas. Virtuvės ir 

BEŽDŽIONĖS MĖGSTA 
CUKRŲ 

Dėl cukraus trūkumo Angli
joje Šervūdo zoologijos sodo ad
ministracija buvo patekusi i gana 
keblią padėtį. Beždžionės katego
riškai atsisakė gerti nesaldinta 
kakava ir labai įtūžusios laistė 
ją tiesiai į lankytojų veidus. So
do direktorius buvo priverstas 
kreiptis į miesto gyventojus, pra
šyti atnešu" beždžionėms nors 
kiek cukraus. 

kykla pradės savo darbą rugsė
jo 19 d. Tėvai, kurie suintere
suoti savo vaikų lietuviškumu 
ir lietuvių kalbos žinių praplėti
mu, prašome paskambinti tėvų 
komiteto pirm. N. Baniukaitie-

"nei tei. 874-7358, arba mokyki. 
vedėjui Pranui Turūtai, telef. 
453-2288. Pamokos pradedamos 
9:30 vai. r. 

Mokyklos vadovybė 

vonios kabinetai Keramikos ir kt 
plytelės Glass blocks Sinkoe varaz 
i ž a i išvalomi elektra Kreipti* pc 
•i vsi vsk 

8 E B A H N A S - T76-OŽO* 
'VOOOOOOOOOOOOOOOOO O00000<"~ 

tpMmoka skalbtis dlen. DRAUGE 
o«s Jis platinusiai skaitomas lie 
tuvių dietL-iūi-s^ GI skalbimų kai 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetufiu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S307 SO. LITUANICA AVE. T«l. YArds 7-MM 

STEPONAS C. LACK (LACKAW1CZ) Ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE * Tei. Vlrgfrda 7-6632 
2424 W. 6Wi STREET Tei. REpublic 7-1213 
11020 Sontbwest Hlgbway, Palos Hills. m. Tei. 974-4419 

PETRAS BIELIŪNAS 

4341 SO. CALIFORNIA AVE. TsL LAfsysMa 34573 

POVILAS J. RIDIKAS 

3254 SO. HALSTED STREET Tei. YArds 7-1911 

JURGIS RUDMIN 

3219 SO. UTUANTCA AVE Tei. YArds 7-1138-Sf 

VASAITIS • BUTKUS 

1446 $0. Sttfa Ave., CICERO. ILL. Tei. • M W 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1976 m. rugsėjo m. 10 d. 

. X Al. Baranausko romano 
• "Rudenys ir pavasar ia i" ant ro-
• ji dalis baigiama spausdinti. 
Net rukus Liet. Knygos klubo 
nar iams apie ją bus išsiųstas 
pranešimas. 

X Į Lietuviškos Knygos klu-
" j | |bą įstojo Janina Binderis i š 

X Vasario 16 gimnazijai rem-. Highland Park , 111, i r Jonas 
t i komiteto paveikslų ir kitų da- Juodelis iš Germantovvn, N. Y. 
lykų paskirstymo, įvykusio rug 
sėjo 12 d. Jaunimo centre, Chi 
cago, UI., laimingieji buvo: mo-

CHICAGOJE !R APYLINKĖSE 
BALTIJOS TAUTŲ 

BICENTENNLAL 
MINĖJIMAS 

Rugsėjo 18 dieną, šeštadienį, 
Estų namuose, Prairie View, 

kun. dr. A. J iūka , A. Zailskai-
tė, L. Pupelytė ir A. Venclovas. 

Premijos dvigubos: atskiros 
moksleiviams ir atskiros studen
tams . Nelaimėję premijų bus 

T11 . , . . . . . Z . ki tam atžymėti. Pinigus premi-
111., įvyksta jungt ims lietuvių, . * , . . .. . . ~. 

• • . . , „ , -,i joms suaukojo nuolatiniai Ci-
atvių ir estų J A V nepriklauso- . . mybės minėjimas. 

Į šj minėjimą yra pakviesta 
daug amerikiečių valdžios parei
gūnų ir politikų. Šiais rinki
miniais metais y ra 

cero geradariai, kur ie niekuo
met neuždaro savo širdžių i r 
piniginių kultūriniams reika
lams. Dėkojame jiems. Ateiki
me ir pasidžiaukime jaunimo 

ypatingai darbu. Įvertinkim jų pastan-

X Aukomis po 4 dolerius 
"Draugą" pa rėmė: Juozas Škė-

kinė Vida Kliknaitė. laimėjusi « •» Antanas Bajerčius, Joe 
dail. Vlados šiugždaitės - Fitz- i Mikulis; po 2 dolerius aukojo: , 
pa tnck dovanotą paveikslą "Gė-,f< i f e s t i v a l l 0 m e t u Ford City apsipirkimo centre, prie 76 ir Cicero gatvių, greta kitų tautinių šokių grupių ir chcrų. j pasikalbėti. \ i s ą mmejimo ž o d ž i u p r a d ė s muz. E m . Pakš-

! Pasirodymai vyks 6:30 vai. po pietų, nuo rugsėjo 16 ligi 24 dienos, išskyrus rugsėjo 18 ir 19 d. Nuotr. B. Norkaus programą praveda gerai žino- taitė. 
mas lietuvių veikėjas Algis Re-. B e p r e m i j ų įteikimo ir pre-
S*3- mijuotų rašinėlių skaitymo, tu-

ruošianio f 
gera proga su jais susitikti ir g a s p o p į e t ę t rumpu įvadiniu 

lės", U. Skinderienė — daiL An-jba* a č i ū 

tano Petrikonio paveikslą, ab-j x Kazys Pr i šmantas , Los 
straktą, Grožvyda Giedraitytė j Angeles, CalifM žinomas kultūri-
— radio aparatą - žadintuvą ir įmokas į. lietuviškų knygų pla-
dr. A. Šaulienė — tautinių r a s - j tmtojas, pra tęsdamas prenume-
tų pagalvėlę. Į ^ t ^ atsiuntė auką "Draugui" . 

x Balzeko Lietuvių Kultūros Dėkojame, 
muziejaus moterų vienetas kvie-
6 * visuotinį susirinkimą su ar-

iŠ A R T I IR T O L I 
; A. VALSTYBĖSE 

batėle sekmadienį, rugpiūčio 19 D1-. parėmė savo dienraš. j 10 
d., tarp 2:30 ir 5:30 vai. p . p . d o l e n i i a u k a - ***>** a č i Q -
muziejaus patalpose. Viešnia x Juzefą Prenskienė, Chica 

— Kun. Vilimas Valkavičius 
(H'olkovich) atsisakė iš admi
nistratoriaus pareigų Šv. Mo
tiejaus par. Marlboro, Mass. 

Mary ue M e t a kalbės te- g c , m., p a r ė m ė savo dienraštį L ^ į į ^ k o l BogtODO k a r . 
ma : <;Whis:lestop' parodyda- 1 0 dolerių auka. Labai ačiū. Z J 1 ! 2 - t i n ^ i n , 
ma, ka:p moteris gali apsiginti 
užpuolimo atveju. Popietei x J - Vidmantas, žinomas Eli-
pirmininkaus Blanche Kezes. za te tho , N. J. lietuvių visuome-
Rengimo komisijai vadovauja n ė s v e i ^ė jas , savo dienraščiui 
Irene Norbut ir Rose Pietkie- P ^ k y r ė 9 dolerių auką. Taria-

dinolag paskirs jo įpėdinį. 

— Mrs. Rose Sanders, muzi-

wicz. komiteto narės O. Landon, 
A. Prusis ir E. Yanchus. Vieš
nių priėmimu rūpinasi L. Dar
gienė ir I. Baltramaitienė. 

x Patikslinimas. Vakarykš
čiame "Drauge" korespondenci
joje apie Violetos Rakauskaitės-
Landienės koncertą buvo netiks
lumų. Solhtės uošvis niekada 
nėra kovojęs Lietuvos part iza
nų eilėse, kaip rašoma, o y ra 
buvęs tik karo belaisvis ir vė
liau atvykęs į okupuotą Lietu
vą, čia vedė ir iš čia repatriavo 
į Vokietiją. TJZ 

kė, sutiko nuo š. m. rudens pa- j cinkų sendraugių stovyklą Dai-
dėti Phoenix, Ariz., lietuviams, | navoje ir perdavė per Zaparac-
jų pamaldų metu giesmes paly- j kų radio programą rugsėjo 6 d. 
dėti vargonų muzika. Ji jau j šia su žmona ir teta iš Chicagos 
grojo ir giesmės darniai skam- visą savaitę dalyvavo stovyk-

Programos meninėje dalyje rėsime progos pamatyt i Nijolės 
dalyvaus viena iš Chicagos lie- Sadūnaitės teismo inscenizaciją, 
tuvių tautinių šokių grupių, kurią atliks Cicero jaunimas, 
latvių dainininkai ir estų pa- š ioj popietėj, kuri vyks rug-

— Ona Bajoriunaitė - Jasienė j kur bus palaidoti lietuviškose saulinio i y g i 0 šokėjos - gimnas- sėjo aštuntosios nuotaikoj, ma-
iš Indianos lankėsi VVasagoje,; kapinėse. Velionis Argentinoje t ė s i š Toronto. Prieš minėji- tysim daugiausia j aunus vei-
Kanada, pas draugę Barkaus-1 buvo įsijungęs į visuomeninę m ą _ 3 v a i . p , p _ gražiajame dus. Pasidžiaukime jais, įver-
kienę. Grįždama buvo užsukusi ąeiklą: ėjo atsakingas parei- Es tų namų sode įvyks draugiš- t inkime jų darbą. Prisiauginkim 
Detroite pas brolį dr. Bajorių-. gas Skautų organizacijoje, Ben- k o s Baltijos kraš tų tinklinio; naujų darbininkų, kurie turės 
r_ą i r brolienę Mariją. Ona Lie-' druomėnėje, ALos Taryboje i r rungtynės. Svečiai y r a kviečia-' užimti mūsų vietą. V. 
tuvoj buvo gailestingoji sesuo. ; kitur. Kurį laiką redagavo ^ a tyk t i jau nuo 2-ros valan-

'Laiką". dos įr pasidžiaugti estų svetin-
— Seselės Margari ta ir Le- g^j^u — D u s proga papietauti 

andra, apsilankiusios savo t ė 
viškėse Š. Amerikoje, vėl 
mingai sugrįžo atgal 

— Žurn. Grinius iš Detroito 
paruošė pranešimą apie ateiti-

bėjo. 

— Petras Maldeikis, žinomas 
pedagogas ir visuomenininkas, 
y ra nuoširdžiai įsitraukęs į Ari
zonos lietuvių veiklą ir nuošir
džiai padeda. 

loję. 

ARGENTINOJE 
— Jaunimo Kongreso veikė

jai jaunuoliai Viktoras 

non. 

lai-
Argenti-

Buvo sustojusios pasisve-

ii atsigaivinti. 

NAUJAS NUNCIJUS 

Apaštališkasis nuncijus Por
tugalijoje, arkivyskupas Angelo 
Felici įteikė naujajam Portuga
lijos respublikos prezidentui 
Eaneš savo skiriamuosius raš -

Minėjimo oficiali pradžia 6 
vai., o po minėjimo bus šokiai, 

čiuoti Avellanedoje porai dienų j grojant latvių orkestrui . 
ir vėl išvyko atgal dirbti į savo j Es tų namai y ra Chicagos j tu3 Vatikano a ts tovas y ra 
namus: seselė Margari ta į R o - ' šiaurės vakarų priemiestyje — ' p i r m a s i s užsienio diplomatas, 
sario ir seselė Leandrą į Kordo- Prairie View. Važiuoti Tri- peikęs savo skiriamuosius raš -
bą. Seselė Leandrą neseniai State TolIway iki Deerfield iš-į t u s n a U j a j a m Portugalijos pre-

Barz- atšventė savo vienuoliško gyve- važiavimo. Ten pasukti į va- j sidentui, kuris tik dabar ofi-
džius ir Jonas Kunca (jun.) nimo sidabrinį jubiliejų karus (kairę) ir važiuoti i k i | , . i a l i a i ^ ^ ^ £ a v o „ f f įH|-
buvo išvykę į Š. Ameriką, kur — A. a Kazimieras Kndukis, Milwaukee Ave. Cia sukti į p a r e i g a 3 

pavadinimu Arizonoje gyvenan-; ^ - j e 
tieji lietuviai leidžia savo rei- : 

kalams biuletenį. J o adresas: 
1802 N. 21st Place, Phoenbt, 

netikslumus J A V Į į vm-osios tarybos jauno- Arizona 85006. Ligi šiol išleis-

— "Arizonos lietuvis". Tokiu j dalyvavo šaunioje šokių šven- 79 metų amž., kaimyno And- š :aurę (dešinę). Estoniaa La-
SLnkevičlaus ras tas negy- ne, kur ir yra Es tų namai, y ra I nau: 

šios n^res paliestųjų atsiprašome. Snieguolė Liaukutė tarybos sestjos 
X Pet ras Juodikis, Chicago, Chicagoje metu 

UI., atnaujindamas prenumera
tą, įteikė 12 dolerių auką savo 
dienraščiui stiprinti. Nuošir
džiai dėkojame. 

Irena Sventickaitė ir : u „„„f™; „.,^^^„4 , . . A . . . u septyni numeriai. 
• 1 / 1 ! • » 

— Žurn. Vladas Mingėla buvo 
susirgęs. Žmona Lidija rūpina-Nuotr. Jono Lrbono' . hV - . . , . , ; si savo vyru ir tikima, kad ne-

X Vincas Ausevičius, ž i n o - i t r u k u s Vladas grįš į savo pasi-
mas čikagiškis, paskyrė "Drau- : 1 1 ? 1 * veikimą ir mielos šeimos 
gui auką. Dėkui. 

x Aukų po 5 dolerius "Drau-
x Asta ir Andi šalčiai, po

puliarūs Vakarų Vokietijos lie
tuviai (estradinių dainų due- gu i " ats iuntė: 
tas) koncertuos šį šeštadienį, j G - N o r e ika , Calgarv — Al 
rugsėjo 18 d., 8 vai. v a k a r o ' ^rta., Kanadoje. 
Chicagos vokiečių sportininkų 
parengime, Roscoe Hali, 2044 
West Roscoe St., (šiaurėje 34 

ir draugų tarpą. 
— Algio ir Antano Zaparac-

• ku vadovaujama betuviška radi-
1 jo programa Detroite veikia tris 
kar tus savaitėje, pirmadienį. 

• trečiadienį ir penktadienį, 8—9 
Bernice Valantis, Palos Hills, vai. vak. Rūta Misiūnaitė daž-
inois. niausią programas praveda kar-

Kilimo nuo Ro- cesmej pusėje nevisai pusę my-
Argentinoje dirbo me- ĮJos nuo Milwaukee - Deerfield *>- •* 

F R A N K Z A P O L i S 

vas savo bute 
kiškio 
džio apdirbimo įmonėje i r j au I gatvių sankryžos. 
kuris laikas kaip buvo išėjęs į j Nuoširdžiai kviečiami visi lie-
pensiją. Lietuvoje liko velio-; tuviai praleisti malonią popietę 
nies vaikaL Argentinoje ar t i - • ir vakarą Es tų namuose, t uo 
mųjų neturėjo, t a t jo laidotu-! parodant mūsų simpatijas Pa-

iaoft^ A m Mtli »tr*» 
. l i i i a ^ l l lU iu te 

blokai vakaruose). Taip p a t ' Nuoširdžiai dėkoiame. 

vėmis pasirūpino miesto valdy 
b a Priklausė SLA organizaci
jai. 

— Daiva Babronytė de Paulis 
su sūnum Vaidučiu atvyko į Ar
gentiną, kur rūpinosi jos tėve
lio a. a. inž. St. Babronio pa
laikų reikalu. Ta proga aplan
kė savo draugus ir pažįstamus. 
Apsistojo p. Koreikių namuose 

baltijo broliams ir taip pa t 
amerikiečiams pareiškiant mū
sų solidarumą ir vieningumą. 

J . 

CICERO JAUNIMO RAŠINIŲ 
KONKURSAS 

Rug:ėjo 19 d., tuoj po lietu
viškos sumor, apie 12 vai. pa
rapijos salėje Cicero Lietuvių 

NAMŲ APŠILDYMAS 
l U a u aeoua it MMJeUu aaujtto pe 

-lud. i l ioa išvalau Uiipęs tljvuuui 
W perdtrbu dėl aujų lU*-Uu nuuleia 
Ud>iu%ii>. Kreipia 

A. BANYS — tel. 447-8806 

A. a. inž. Stasys Babronis,- D ^ i v a — ..Rambyno" ansam- Bendruomenė rengia kultūrinę 
s 1911 metais Šiauliuose,' ̂  ^ ^ & j ^ šokėjų, P ° P l e t f Visą vasarą (kai kas 

15 d. savo na- p m e t u g 0 A u . n paskutinę dieną) jaunimas 
rasė konkursui rašinėlius tema noje. 

AUSTRALIJOJE 

tu su savo humoristu tėveliu; gimę 
- . ~ ^ *u- A l b e r t u Misiūnu. Jonas Kris-j mirė rugpiūčio 

televizijos žvaigždė Harry Dett- • s ir inkimas įvA-ks sekmad., r u g s . ' č i ū n a s sekmadienių Uetuviškas, muose, Bernai mieste. Keletą 
mann. Po programos _ šokiai . 19 d., 3 vai. 'popiet 45th St. ir Pusvalandžio programas gražiai \ metų sirgo širdies negalavimu, 
Bilietai papiginta kaina po 4!Talman Ave. Narių dalyvavi- p raveda . J is pristato mokslus | nesenai buvo parvežtas iš bgo-
dol., gaunami LJTHS Club, 2622 l m a s būtinas. Svečiai, norintieji baigusius, sukaktuves švenčian-1 r inės. Velionis mokėsi Š.'auhuo-
West 69th S t (p r . ) . j įstoti , prašomi atsilankyti. Po č i u s * * į " • aukštesniąją technikos mo-

' susirinkimo vaišės Valdvba — Kristina Veselkaitė atei- į kyklą baigė Kaune, dirbo Lietu- invalidas, mirė Tudor House, klauso didele padėka. 
x Visi kviečiami į paskutini * .tminkų sendraugių stovykloje j vos kariuomenės ginklų dirbtu- Sydnėjuje, sulaukęs apie 60 me- Įvertinimo komisiją sudaro 

šios vasaros pikniką, kurį ren- Dainavoje labai sumaniai pa-'; vėse, 1944 m. pasitraukė į Vo-: tų amžiaus. Jo šeima i r gimi 
gia Lietuvos Vyčiai šį sekmacL, 

— Okupuotos Lietuvos kanki
niai ir ko jie mus moko?". Mok. 
A. Kliorienė talkino jauniesiems 

— A. a. Juozas Bartininkas, s a v o istorijos klasėje. Jai pri-

MAKU.4 \0REIK!KN£ 
VYTAUTAS ĖVtUkVStLAS 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
l*lm> (mgfUlnujainc*> goroc ru.4to 

ŽW» W. B»th SC. C»IH«««J III *0«2» 

" * t * r * t t t i i t * i > r 

V I L I M Ą 
M O V I N G 

Sta SnB»| i4t» Pl.AO 
t* «-Rr»„H»r S-IW)V 

A. Baronas (pirm.) i r nariai : 
X Dailininkė Janina Kinkienė ruošė vaidinimą suvažiavusių į kieti ją, iš ten nuvyko į Angli-1 n^g u k 0 Suvalkijoje. Palaidotas 

rūgs. 19 d. Vyčių salėje - sode- skai tys paskaitą "Moters laisva- šeimų vaikų darželyje. Gražiai į ją, iš kur 1948 m. atvyko į Ar- j rugpiūčio 30 d. Rockwoodo ka
lyje, 2455 W. 47 S t Linksmai laikio darbai" vakaronėje, kuri vaidino: Lino ir Dalios Stonių į gentiną, kur gyveno jo sesuo' P inėse. Religines apeigas atli-
praleisite laiką su draugais ir bus rytoj , rugsėjo 17 d„ 8:00 vaikučiai — Eglė, Tauras , Dai-j Apolonija, jau mirusi. Cia dir-! k 0 1 ^ . P . Butkus . 

.MiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiifiiiiimiiniiiuiiiuiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'. 

vai . vak. J . Centro kavinėje. 
(pr . ) . 

va ; Ramūno ir Marijos Girnių bo E 
— Rikandė ir Ža ra ; ; Palubins-

Įkų — Saulės ir Jono — Ginta, 
X š iaur . A m . Lietnvin S t a - ' K o v a s f Milda, Aidas, o keturio- vės "Ferrator". Liko ž m o n a ; c h o r o dalyviai, smarkiai nuken- | 

pažįstamais. Šokiams gros Ra-
monio orkestras. Bus skanių 
valgių, įvairių gėrimų ir dovanų 
laimėjimai. Pelnas sk i r iamas , 
Vyčių namo fondui. P rašome j den to S-ga ir Latvin Studentų ijkmetis Linas buvo žiūrovas; j Valerija Kasulaitytė Babronie-

nė, duktė Daiva de Paulis, anū
kai Vaidas Stasys 8 metų ir 
Daiva Marlen — 6, gyvenantieji 
Chicagoje. Duktė Daiva, atvy
kusi iš Chicagos, gavo oficialų 
leidimą padaryti kūno kremaci
jai, o pelenus išvežė į Ameriką. 

Cekanauskienės ir Simir = 
fabrikuose. Paskutiniu laiku I - Bronius .r Stasė Jnrevičia , S 
buvo dalininkas varžtų dirbtu- j S p j a u s hetuviai, = 

dal>-vauti — pradžia 12 v a i 
(pr . ) 

organizacija kviečia visus atsi- j Jolantos ir Jono Zubinų — To-
lankyt i į Latvių - l ie tuvių kon- TOas i r Andrius; Laimos ir Jono 

X PIRKT: PA- f ^ f ^ ' T
k U r i - į v y k S ^J9 ! balčių _ Pauhus i r Ingrida de

du 31 d. Jaunimo centre. Yra klamavo. Rimo ir Nijolės Gra-SKOLOS duodamos mažais mė 
nesiniais įmokėjimais i r prieina 
mais nuošimčiais. 

suplanuota įdomi ir įvairi pro
g rama . Vyks diskusijos ir pas-

. ka i tos pravestos žinomų moks-Mutual Federal Savings 2212 U- • , j « . , k . . , „ * , S J T ; Immkų: dr. Šilbajoris, dr. Ca-
dzow. dr . Penikis ir kiti. š e š -
tad . vakare įvyks šokiai, (pr . ) . 

West Cermak Road, Telefonas 
VI 7-7747. (sk.) 

X Reikalinga moteris v i r tu
vės darbams: virimui ir kepi
mui. Telefonuoti po 7 vai. va
karo 471-2157. (Sk . ) . 

R E I K A L I N G A S 
S P E C I A L i ST A S - E 

"Draugui" reikalingas spe-
cialistas-ė. kuris-i moka pa
ruošti raštus offsetui (s t r ipping V a z n e l i o P r«*yboje 
or paste-ups). Prašome kreip
tis į "Draugą". Adresas : 

X Pirmą k a r t ą Chicagoje bus 
padainuota kompozitoriaus V. 
Baumilo "Veronikos Rauda" iš 
eperos "Paskenduolė", kurios 
autor ius gyvena Lietuvoje. Ją 
išpildys solistė Roma Mastienė 
savo rečitalyje J. Centre rugsė
jo 26 d. Jai ckompanuos mu
zikas Aleksandras Kučiūnas. 
Bilietai į koncertą gaunami J. 

(pr . ) . 

žulių — Lidija ir Algio ir Danu
tės Liaugaudų — Kristutė — 
dainavo chore. 

4545 West 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

X Melrose Parko lietuviai 
gali gauti bilietus į sol. Romos 
Mastienės rečital} pas V. Lapie
nę, 145 Broadway, Melrose 

tėjo automobilio nelaimėje. Nu- S 
kentėjusieji sveiksta, automobi
lis visiškai sudaužytas. 

— Adelaidės ateitininkai sen
draugiai ruošia spalio 30 d. li
teratūros, dainos i r muzikos va
karą. 

GKUP, LIE" UVOJE 

Nuo spalių mėn. 1-os iki 1 

lapkričio 9-tos dienos Tėvų § 

Marijonų vienuolyno koply- E 

čioje Romoje bus laikoma 40 §E 

Sv. Mišių už arkiv. Ju rg io Ma- E 

tulaičio beatifikacijos bylos i 

gyvus ir mirusius rėmėjus, S 

prašan t iš Dievo sveikatos ir S 

kitų reikalingų malonių per jo fj 

užtarimą. = 
— Igno Domeikos, žinomo 

Lietuvos geologo, 175 metų gi-
imimo sukaktis (1801 m.) prisi-
; menama okup. Lietuvos spaudo-
I je. 1831 m. sukilimo prieš ru-
: sus metu Domeika buvo 25 
sukilėlių pulko vado adjutantu j | DRAUGO skaitytojai yra kvic-čiami prisidėti prie šių | 
Po nepavykusio sukilimo pasi- 1 Mišių. • 
traukė į užsienį, Prancūzijoje | Prašomi kreiptis šiuo adresu: 1 
baigė Kalnokasybos akademiją, := I 
profesoriavo Čilėje, kur reorga- į | V e T 7 *«**• Joseph Dambrauskas, MJ.C. | 
nizavo Čilės mokyklų sistemą. ' | ^ ^ ^ . Kiibourn Ave. ^ 
tyrinėjo šio kraš to geologiją ir S Chicago Jū. 60629 • 

I mineralogiją. 1867—1887 ra. j is 5 _. « I 
~ .. .. , . I Jūsų vardas u* adresas ^ = 

buvo Sart iago universiteto rek- =: H = I torius. Cia 1889 m. mirė. Ve
lionio atminimas Čilėje ir k i tur | . _ 

j tebėra gyvas. J o garbei buvo 5 = 
n . o v.. .. *, _ - Iš JAV Liet. Bendruomenės VIII tarybos I sev Chicagoje. Švietimo ko- ' , , . . x.^ x , , . , . 1 . . = 
P a r k . Rečitalis jvyks rūgs. 26 r r : . , c s ? r a n e 5 . ; r , ą s ! : a l t 0 i nž . V y t a u t į K a n ? - i S f e ?** tuometn* l s l e i s t a a P^0 ž e n k l a s , r r u k a l - | 5 Auka 5 
d. JauAuoo centre, ^i**).. j Tarybos prezidiumą pirmininkas Algis Rugienius- Mootr. J«w Vrtm»\&8t** medaia . i^uimuinMHiu»iHiuiui«MiytiuiiHiii«ifMM«HiuiiuHiH!iiMMHnwiHnuMiHiiMiiM»!' 


