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Saugumas minėjo 
ir „Draugą / / 

Kratos ir rankraŠraščių konfiskavimas 

14 » 

Kulautuva 
Balandžio 22 Kulautuvoje 

(Komjaunimo g. 12) keturi sau
gumiečiai ir du kviestiniai (Bi
rutė Vilč'nskienė ir Algimantas 
Vyšniauskas) krėtė Stasės Jasiū-
naitės butą, malkinę ir rūsį. Kra
tos metu paėmė 2 egz. po 24 
puslapius mašinėle spausdintos 
brošiūros apie Romą Kalantą, 
brošiūrą "Lietuvos nepriklauso
mybės sulikvidavimas —Tarybų 
Sąjungos grob'amosios politikos 
aktas", S. Jasiūnaitės rašomos 
"Gyvenimo apysakos" antrą da
lį, susidedančią iš 620 mašinėle 
spausdintų psl., 41 mokyklinį są
siuvinį minėtos knygos rankraš
čio ir 4 sąsiuvinius įvairių kitų 
rankraščių. 

Kratos metu vyr. operatyvinis 
įgaliotinis mjr. V. Žarskis pa
klausė S. Jasiūnaitę, ar ji gau
nanti honorarą už savo kūrimus. 
Tardomoji atsakė, kad jos kny
gos niekur nespausdinamos ir to
dėl jokio honoraro negaunanti. 

— Čia jus nespausdinate, jūs 
užsienyje spausdinate —"Drau
ge", —pasiša'pė mjr. Žarskis. 
Tačiau majoras nepasakė, kokius 
ir kieno užsienyje spausdinamus 
darbus jis turi galvoje Jasiūnai-
tė šį neaiškų primetimą paneigė. 

Pasibaigus kratai, Jasiūnaitė 
buvo nuvežta į Kauno saugumo 
komitetą tardymui. 

Kaunas 
Balandžio 19 buvo tardoma 

Elena Kilikevičiūtė ir Liucija 
Š'nkūnaitė. Jos abi buvo tar
domos dar ir rytojaus dieną. 

Arminai 
1977 balandžio 4 ir 5 dieno

mis Arminų vidurinėje mokyklo
je direktorė S. Mikelaitienė viso
kiais būdais vertė 11 kl. mokinę 
J. Bušauskaitę stoti į komjauni
mą. Grasino, kad mokinė be 
komjaunimo neįstosianti niekur 
mokytis. Direktorės Mikelaitienės 
teigimu, mokiniai ne komjau
nuoliai neturį teisės baigę vidu
rinę mokyklą mokytis toliau. 

Vienuoliktoke kategoriškai pa
reiškė, kad į komjaunimą nesto
sianti todėl, kad esanti tikinti i: 
norinti lankyti bažnyčią. 

* 

Lietuvi nepamirški 
P. Plumpa, P. Petronis, N. Sa-

dūnaitė, S. Kovaliovas, O. Prans-
kūnaitė, V. Lapienis, J. Matulio
nis nesą nelaisvės pančius, kad 
tu galėtum laisvai tikėti ir gy 
ventil 

"LKB Kronika" atitaiso 
"LKB Kronikos" 26-me nume

ryje pateko kelios klaidos: 
Rašoma, kad 1976 kunigystės 

šventimus gavo 9 klierikai. Iš tik
rųjų devyni klierikai šventimus 
gavo Kauno katedroje, o du Pa 
nevėžyje. 

"Draugo red. pastaba: nema 
ža *'LKB Kronikos" ištraukų bu
vome gavę anksčiau ir jas iš-
spausdinom, jos čia nekartoja-
mos. 

Uncom Memoriat U'ashingtone, kur rytoj bus pabartiečių demonstracijos, 
reikalaujant žmogaus teisių gerbimo ir apsisprendimo Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai 

"Siau% marics" 

Vilnius. —"Valstiečių Laikraš
tis" praneša, kad projektuojamos 
įruošti "Šiaulių marios". Jos bus 
sukurtos užtvenkus Dubysos upę 
prie Bubių, pastatant užtvanką 
ir užliejant vandeniu 400 hekta
rų žemės plotą prie Šiaulių mies
to. Mariose būsią ir pusiasalių su 
įlankomis, kur bus galima įruoš
ti poilsiavietes. Užtvankos darbai 
bos pradėti statyti dar šį rudenį. 

Ar D . Q turės 
senatorius? 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris pritaria District of Co-
ltrmbia (VVashingtonui) suteikti 
teisę išsirinkti senatorius ir kong-
resmanus. Dabar D.C. turi teisę 
į Atstovų rūmus siųsti vieną de
legatą be balsavimo teisių. Tei
sių suteikimui reikia konstituci
nio papildymo. Kiek yra žino
ma, Kongresas tam sumanymui 
nepritark. 

Nusikaltimų didėjimas 
Sov. Sąjungoj 

Londonas. — "Criminologist" 
brošiūroje išleistoj Britanijoj yra 
sovietinių problemų žinovo Ken-
ineth Shaw straipsnis apie nuo-
'lat didėjantį nusikaltimų skaičių 
į Sovietų Sąjungoje. Autoriaus 
j nuomone, chuliganizmas ir gir
tavimas ten ne tik neatsilieka 
nuo Vakarų, bet daugeliu atve
jų pralenkia. 

Izraelio tankai Libane 
Beirutas. — Libano pietuose ko

vos smarkėja, krikščionių dali
niams padeda jau Izraelio tan-
ikai ir artilerija. Izraelio daliniai 
i dar toliau įėjo į Libaną, o laivai 
užblokavo Tyre ir Sidono uostus, 
kuriais palestiniečiai gauna gink
lus iš arabų šalių. 

Valstybės sekretorius Vance 
susirūpino tokiu Izraelio įsiverži
mu ir sakė, kad tai pakenKs tai
kos reikaiara*. 

• , r . . . . . . . . » . . 

Sovietu ginklai 
Etiopijai 

Nairobi. — Sovietai dideliais 
I lėktuvais pradėjo Etiopijai ga-
Ibenti karinę medžiagą ir ginklus. 
'Diplomatiniuose skuoksniuose 

Egipto ministeris 
pas Carterį 

Washingtonas. — Pas Carterį 
buvo apsilankęs Egipto užsienio 
reikalų ministeris Fahmy ir kal
bėjosi apie 40 minučių, o su 

[žinoma, kad Antonov transporti- į Vance ir kitais administracijos 
jniais lėktuvais atvežami išardy-! pareigūnais daugiau negu 5 va-
ti MIG-21 ir vietoje bus sustaty-! landas. Pasikalbėjimų tema buvo 
ti. Vid. Rytų problemos, Genevos 

Kitomis žiniomis, sovietai lai- konferencijos organizavimas, pa-
vais atgabeno karinės medžiagos j lestiniečių reprezentavimas. 
į į Asab uostą Eritrėjon, bet uos-j 
tas esąs atskirtas nuo Addis 

iAbabos, kai eritrėjiečiai partiza-
jnai susprogdino geležinkelio til-
įtą ir perkirto sausumos kelius. 
i Atgabenta apie 100 sovietų T-55 
tankų ir artilerijos. 

Bert Lance su prezidentu Jimmy Carteriu 

Lance atsistatydino 

Lietuvis vadovaus 
Sueso atstatymui 

New Yorkas. — Bronius Ga-
runkštis iš Rego Park, New Yor-
ko valstijos, yra paskirtas vado
vauti Sueso kanalo atstatymo ir 
praplatinimo darbams Egipte 
Inžinierius Garunkštis jau nuvy
ko į Egiptą ir apsigyvenęs Kaire. 
Dirbs apie metus laiko. 

Adyginimo pakėlimas 

Washingtonas. —Prezidentas 
Carteris patvirtino atlyginimo 
pakėlimą visiems federalinės val
džios tarnautojams, viso 
1,400,000 žmonių, ir 2 milijo
nams karių. Pakėlimas bus 7.05 
proc. Tai sudarys 3.4 bil. dole
rių naujų metinių išlaidų. 

Anglis po jūros dugnu 

Londonas. — Britanijos ener
gijos departamentas pranešė, kad 
išaurės jūroje užtikti ir akmens 
anglies klodai. Iki šiol britai ir 
kiti tos jūros kaimynai iš po dug
no traukia tik naftą ir natūralias 
dujas. Anglies sunaudojimas po 
jūra bus pradėtas ne anksčiau 
kaip kitam šimtmety. 

Bukareštas, — Vengrijos lėk
tuvas, skridęs iš Is'anbulo į Bu
dapeštą, buvo priverstas leistis 
Rumunijoj, ir nusileisdamas su
dužo, užmušė 21 keleivį ir 8 
įgulos narius. 

Washingtonas. — Amerikie
čiai kasmet vis daugiau keliau
ja ne tik į užsienį, bet ir savam 
krašte Rugpjūčio mėnesį Ameri
koj gazolino suvartojimas buvo 
5 proc. didesnis nei pemai tuo 
pačiu nt ta . 

"VVashingtonas. — Pirmas dides
nio masto skandalą- Carterio ad
ministracijoj pasiba:gė, kai biu
džeto direktorius Bert Lance mr\lJ'*«•»»£ 
sistarydino. Kito T<elio ir nebuvo. 
Apie jo pasitraukimą pranešė 
pats prezidentas per televiziją 
perduotoj spaudus konferencijoj. 
Sakė Carteris, kad jo pasitikėji
mas Lance dėl to nesusvyravo. 

Lance savo rašte prezidentui 
rašė, kad jo sąžinė rami, asme
ninėse piniginėse operacijose nie
ko nusikalstamo nėra padaręs. 

Italams Kepplerio 
neišduos 

Jordanijos ir Izraelio 
derybos 

Kairas. — Jordanijos oficialūs 
asmenys Kaire patvirtino žinią, 
kad praėjusią savaitę Europoje 
jų ministeris pirmininkas Modar 
Badran buvo susitikęs su Izraelio 
užsienio reikalų ministeriu Mo-
she Dayanu. 

Bonna, — Vakarų Vokietijos 
painformavo Italiją, 

kad nacių nusikaltėlis Herbert 
Kappler nebus grąžintas italams, 
to neleidžia V. Vokietijos konsti
tucija. 

Kada_ girdimas 
Laisves radijas 

Htm Yorkas. —Laisvės radi
jo lietuviškos laidos girdimos 19 
valandą Lietuvoje 16-kos, 19-kos 
ir 25-kių metrų bangomis. Prog
rama kartojama 19:30 vai. ir 23 
vai. 25-kių, 31-no ir 41-no met
ro bangomis. 

Rytiniai pakartojimai girdimi 
6-tą valandą 31-no ir 49-nių met
rų bangomis, o 8-tą valandą 31-
-no, 41-no ir 49-nių m.b. 

Molukai nuteisti 

Assen, Olandija. — 7 molu
kai nubausti kalėjimu nuo 6 iki 
9 metų, vienas vienais metais. 
Jie tris savaites laikė užėmę mo
kyklą ir keleivinį traukinį. 

Gromyko pas Vance 

Washingtonas. — Vakar Wa-
shingtone susitiko sovietų užsie
nio reikalų ministeris Andrėj 
Gromyko su valstybės sekreto
rium Cyrus Vance ir kalbėjosi 
apie 1972 pasirašytą strateginių 
ginklų apribojimo sutartį. Sutar
tis baigiasi už 10 dienų, o dėl 
naujos nesusitarta. Spėjama, kad 
bus pratęsta dabartinė. 

Naujas bombonešis 
FB-11 

vVashingtonas. — Gynybos 
sekretorius Harold Brown prita
ria naujam bombonešiui. FB-11. 
Tai būtų su B-l motoru kiek il
gesnis lėktuvas. Senato karinių 
reikalų komitetas lėktuvui studi
juoti 1978 metų biudžete numatė 
20 mil. dolerių. 

Maskva. — Disidentiniuose 
sluoksniuose pranešama apie so
vietų psichiatro Emst Axelrodo 
suėmimą. Jis bus teisiamas už 
"parazitizmą". 

Medžiaga Belgrado konferencijai 

Tik antireligines propagandos laisvė 
Jokio religinio laikraščio ar Žurnalo, knygų ar katekizmo, kai ateistinėmis knygomis 
užversti knygynai 

Niekur pasauly, turbūt, nėra tiek 
ordinų ir medalių, kaip Prancūzi
joj, ir iš to daug kam linksma. Juo
kiasi ir patys prancūzai. "Paris -
Match" žurnalas surinko medalius, 
kuriuos dalina tik prancūzų vy
riausybe, ir sukabino ant modelio 
krūtines. įvairių organizacijų me-

! daliai j tą skaičių neįeina 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Dauguma Lietuvos katalikų, 

ypač inteligentų negali dalyvau
ti kulto apeigose, nes už tai at
leidžia juos iš darbo, pvz., mo
kytojai, ir Lt. 

Stalino valdymo metais lietu
viai, ištremti į Rusijos gilumą, 
pasigamindavo rožančiams karo
lėlius iš duonos ir, suvėrę juos 
ant siūlo, melsdavosi. Šiandien 
daugelio rankose matomi ne duo
niniai, bet nedailūs, grubūs ro
žančiai, pagaminti pogrindyje, 
ranka perrašytos maldaknygės, 
giesmynai — už slaptą maldak
nygių spausdinimą ne vienas sė
di kalėjime, pvz., P. Petronis, J. 
Gražys ir k t — tikinčiųjų butus 
puošia neestetiški, fotografuoti 
paveikslai ar metaliniai slapta 
nukalti ar nulieti Nukryžiuoto
jo atvaizdai. 

Ar tai galima pavadinti kulto 
atlikimo laisve? 

Antireliginės propagandos lais
vė reiškia, jog kiekvienas tary
binis žmogus turi teisę laisvai 
reikšti savo ateistinius įsitikin-
mus ir skelbti juos žodžiu ir per 
spaudą. Ją užtikrina TSRS Kons
titucijos 124-as ir Lietuvos TSR 
Konstitucijos 96-as straipsniai. 
Tarybų Sąjungoje antireliginės 
propagandos laisvė yra kova su 
religija ir tarsi nepajudinamas 
{statymas. Tai vienas Komunistų 
partijos programinių punktų. A. 
V r - - o , ^ašo: 'TSKP X£I! 
su' ažiuvimo medžiagoje yra duo

ti vadovaujantys nurodymai, 
kaip toliau vystyti ateistinį dar
bą. Suvažiavimas giliai išnagri
nėjo klausimą dėl religinių atgy
venų įveikimo" (psl.29). 

Religinės propagandos laisvės 
tikintiesiems piliečiams Konstitu
cija nesuteikia, tuo padaro tikin
čiuosius nelygius su ateistais 
prieš įstatymą, juos diskriminuo
ja. To pasėkoje Tarybų Lietuvos 
katalikai neturi jokio religinio 
laikraščio ar žurnalo, katalikiš
kų knygų, net katekizmo, kai tuo 
tarpu ateistinėmis knygomis už
versti knygynai, o laikraščiuose 
ir žurnaluose mirgėte mirga ateis
tiniai straipsniai, besistengian
tieji "nuvainikuoti" Katalikų 
Bažnyčią, į kuriuos katalikai ne
gali atsakyti, nes neturi savo 
spaudos. Tad Lietuvos katalikai 
negali pasinaudoti tomis teisėmis 
ir laisvėmis, kurios pažymėtos 
Tarptautiniuose susitarimuose ir 
kurias Tarybų Sąjunga įsiparei
gojo gerbti Ir vykdytL 

Todėl mes kreipiamės i Belg
rado Komisiją, skirtą patikrinti, 
kaip vykdomi tarptautiniai pag
rindiniai žmogaus teisių ir lais
vių susitarimai, pasirašyti Hel
sinkyje 1975, ir prašome mums 
padėt, kad prisiimti Tarptauti
niai įsipareigojimai nebūtų tik 
popieriuje, bet konkrečiai vykdo
mi, kad 

L terminą "sąžinės laisvė" su
prastu Ir aiškintų taip, kaip JJ 

i supranta viso pasaulio įmonėj 

2. kad žmonės turėtų ne tik 
antireliginės, bet ir religinės pro
pagandos laisvę; 

3. kad ir tikintiesiems būtų su
teikta susirinkimų, mitingų, spau
dos, žodžio laisvė; 

4. kan panaikintų švietimo 
įstatymų pagrindų tuos straips
nius, kurie varžo religijos ir są
žinės laisvę; 

5. kad išleistų iš kalėjimų ir 
lagerių visus tuos. kurie prisidė
jo prie to, kad visur būtų ger
biamos ir saugomos žmogaus tei
sės ir pagrindinės laisvės (N. Sa-
dūnaitę, P. Plumpą, P. Petronį, 
S. Žukauską, J. Gražį ir kitus). 

Helsinkio susitarimui remti 
Lietuvos visuomeninė grupė: 

Kurt. Karolis Garuckas 
Eitanas FinJieBteinas 

Ona Lukauskaitė-Poškienė 
Viktoras Petkus 

Tomas Venclova 
Lietuvos TSR, Vilnius, 
1977 balandžio 10 

KALENTUOSIUS 

Rugsėjo 23: Linas pop, Teklė, 
Kernius, Vėjūnė. 

Rugsėjo 24: Gerardas, Ema, 
Gedvinas, Vėsula. 

Saulė teka 6:38, leidžias 6:48, 
ORAS: 

Daugiausia apsiniaukę, Sil-
1 č:au, galimas lietus, apie 78 
į laipsniai. 



1 
DAUGAS, penktadienis, 1977 m. rugsėjo mėn. 23 d. j Stars komandą, kuri rudens ra-

•—————————————~—————__—__ ^ nepralaiirėjo nė vienerių 
rungtynių. Mūsų komanda, pas
kutinėmis žiniomis, žais pilnos 

į sudėties. 
Rungtynės bus 2 vai. p. p. 

Marąuette Parko aikštėje. 
10 vai. ryto žais tų pačių klu 

Vytautas Grybauskas, 
Telefonas namuose 

4144 So. Maplewood, Chicago, IL 60632 ^ rezervo komandos. 
847-172D, darbe 269-7432 

GOLEAS 
CHICAGA LAIMI 
TARPMIESTINES 

Darbo dienos savaitgalį net 

FUTBOLAS 
LITHS SUKLUPO 
PRIEŠ YOUTHS 

OLIMHNIS KUMPELIS 
Tarptautinio olimpinio komi

teto pirmininkas lordas Killa-
I nin šiuo metu Pekine, tur būt, 

122 žaidėjai iš Toronto. Roches * • * £ ***** J ^ T ^ n 
• cius Scnwaben ir vvirigea Bull 

į beviltiškai bando pralaužti gar-
__. „ . . siąją kinų sieną,.. 

~ •••-* Prieš ten itvykdarnas jis pa-
sakė: "Didžiulė olimpinė šeima 

terio, Detroito, Clevelando ir \ *;*."' " " *"°"V " T nėra pilna be Kinijos ir jos 800 
Chicagos dalyvavo metinėse ^ t h s s u z a i d e ^ ^ 2 : 2 i r }į mil. gyventoja Aš manau, kad 
SALPAS-gos komandinėse ir j *** *Tae^ sekmadieny suMu- m m p a g i g e k s s u t v a r k y t i s p 
indi vidualinėse golfo varžybo- į P0 . .1";** "Į? . , e į O S , . l e n t f e l e s tykius su Afrikos tautomis, 
S6. 
Silver Lake Country Club aikš-

T H E LITIIUANIAN \VORLD-WIDE I»AILY 
Seeond claas poetage paid at Chicago. 01. Publianod daily 
except Sundays Legal Holidays. d a y s after Chris tmas 

and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society . 

Subscription R a t e s : $30.00 — Chicago. Cook County. 
DHnois and Canada. Elaewhere in the U.S.A. $28.00 
Foreign countries $31.00. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas pre
numeratas nesiunčiami. Ant DKAUGO prie k :ekvieno skai
tytojo įdreso . gavus iš jo mokeetj, atžymima iki kada 
yra užsimokėjęs. N 

Varžvbos r y t o dvi dienas \ j f ^ * 5 *V**°* kybančius ser- ^ ^ m ^ dangti ^ 
r.enuskriaudžiant Tarwano. Už-bų Youths pasekme 2:3. Kad 

t r a irf b^vo^pra'vestos^sekln- į * " ^ ^ ^ g * * * * Y ™ ? ? davfeys"nepaprastai sunkus:." 
nuo įskritimo iš pirmos divizi- . 
jos, aš Labai abejoju. Jie silpni 
ir ne tokie karingi, kaip anks-

eiorns klasėms: A, B, C, D, jau
nių, jaunučių, senjorų ir mote
rų. 

Taip, uždavinys tikrai labai 
sunkus, nes Kinija žino savo 
svori ir 

Izidorius Straukas 90 metų jaunikait is — pirmasis čikagietis pasipuošė 
Pasaulio Lietuvių sportinių žaidynių marškiniais . I. S t r a u k a r žada ke-
iauti 1978 m. į Toronte (vykstančias Pasaul io Lietuvių disnas 

Nuotr . Jono Bagdono 

IŠ OKUPUOTOS LEETUV0S 
Rankinio sąjunga Lietuvoje 

išrinko pereitų metų 20 geriau-

1-0, o Rygos Dauguvai pralai
mėjus, dar padidina savo taškų 
skaičių pirmoje vietoje. Klaipė
dos Atlantas tuo tarpu krinta 

shj vyrų ir moterų žaidėjų, taip p r i e š Murmanską ir tebestovi 

Vvrų A klasėje, tik po per-; č i a u ^ v o m pratę m a t ^ . Liths r ^ ^ ^ ^ ( g m e a . teroofr w*m tai labai madoje) 
"*'-"•"-'- " ti Tamanąl. I r kaip jie sako: j Mmiis i d ^ u , kad sąjungos rmk .. . . y7t.*T . pralaimėjo tik del to, kad ko-ž&idimo, pirmoji vieta atiteko i *̂  . *: - , . , . T! —, - . «, „ 4. -• • * mandoje truko net keturių ge-akagiskiui M. Petrošiui, antro-1 . . *\. . . . . , T _ . ° . ,., . . _. . , .^. . . r i a u š i ų zaideių: dr. J. Rangaus. je liko Ant. Siminkevicius is _ , T,. . TLL -' V. ° -•L ^ », , , •• ^ - t A Edm. Sinkaus, Murray ir varti-Toronto. B klasėje 1. vieta A. J J į ^ ^ ^ ^ į * ^ 

kietai nusistačiusi lai- P * *? geri**"* teisėja (Pas- š e š t o j e ^ i etoje. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Smolinskas iš Chicagos, 2. Au- ninko Liths komanda kiekvieną 

gie neskuba, jų kantrybė legen-
darinė. 

Gerai, kad olimpinis komiter 
; tas bando visas problemas iš-

tinės žaidėja, dalyvavusi Mont-
reaHo olimpiadoje, A. česaitė 
yra tik ketvirtoje vietoje. 

— Fuerthe, Vokietijoje, įvy
kusios tarptautinės lengv. at
letikos varžybos nebuvo eilinės 

Ostravoje, Čekoslovakijoje. Į j o s e amerikietė Kathy Schmidt 
įvyko tarptautinis mergaičių i sumušė pasaulio rekordą ieties 
rmktiinų turnyras. Sov. Sąjun- \ metime, numesdama 69 metr. gustiaas Simanavičius iš To-1 r~r ^ ^ " ^ r i T i a r t a v o be \ S p r c S t i l a i k U ' ° n e P ^ 1 " 1 1 ^ į ronto ir 3 v. J. Baris iš Chka-! kartą iffenta kaip _is lėktuvo be, k a i H e š M o n t r e a l į > ^ 

_ ; parašiuto. Atsarginio vartinm- i ,. „ . J : Zl, ^vx*; V - J ̂ Q 
go6. Jaunių klasėje pirmąją vie; f , . . , . . ° n .. ciau nesmon tikėti, kad jis 
^ a u s i n e s ? Ed. X a k L iš Chica- : ko verkiant trūksta. Po ilgesnes ; sėkmingas. J» X7 F.*^*?^*?**!1 » š i s r e k o r d a s V*™*™ ame~ 
gos, 2. V Sergautis i r 3. P . ^ r a u k o s V. Piksrys pagaliau ; m ^ i m ^ g u k t i ! rmktmėje žarfe G. Gaišvnikai-: n ^ t e i . Be to, šiose varžybose 
l a u k s i (abu a Toronto). Mo; s u r a . d o 1™*™?" ™TtUS i r | d ė l Kinijos ir skriausti Tahva- *~ '" v ~ * ' ~ " ; ~ 
terų grupėje pirmoji baigė M. 1 ? ° ^ a U i^0 į A ' n ^ ' ° Š1"^5111 i r kiečiau tvarky-
Aridriejauskienė iš Clevelan-1 .. r į r y C ! f . j : „ m a " „ a _ ^ P tis su afrikiečiais, kurie kelia pat po troptttj plečiasi, nežiū-
do. ia sekė A. Vaitkienė ir L. . v..-^.n -̂  .^.^.—4 *,» 
Grui?ulaitiene, abi iš Chica- j ? . * " * * , j g * ^ . l ^ J ? n S ! Arba net dar svarbia* gos. Su išlyginamaisiais smū-
L v. L Lzokaitienė, Chicaga, 2. 
J. Paukštienė, 3. v. E. Kėkštie-
nė (abi iš Toronto). 

Komandinėse varžybose daly
vavo net 8 komandos, ir Chica
gos pirmoji komanda pirmą 

19 taikų, palikdami užpakalyje 
savęs net tris komandas, sulipu
sias viena prie kitos: Liths, 
Peoria ir Hansą — Fortūna 
United su 14 taškų kovoti tar
pusavyje dėl antros vietos. Teo
retiškai — niekas nedraudžia 
svajoti ir apie pirmąją. Dar 

pagerinti du Prancūzijos rekor-
- Auiomtllru spartas taip j ̂  t i n ^ u i k i j^mį, 

A PO t n y t t plečiasi, negu- j p r a n c ū z o Rousseau šuolyje į 
chaosą be rimtesnių priežasčių, j rmt, kad amomobilj jsigyn dar t o J . g 2 5 c n u i r ̂  trečia vieta 
A _i„ —* J v*— jjgjj. didžiulė problema. Kijeve įvy-' ** 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 mėn. 3 mčr 

Chicago, Cook apskr. 
ir Kanadoje $3000 
Kitur J.AV 28.00 
Užsienyje 31.00 
Savaitinis 20.00 

$17.00 
16.00 
19 00 
13.00 

$12.0. 
11.0* 
13.0«' 
7.0< 

P 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo *:30 iki 12 00 

• Redakcija straipsnius taiso sav« 
=! nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu 
;| nesaugo. Juos grąžina tik iš anks 
f to susitarus. Redakcija už skelbi 
[. mu turinj neatsako Skelbimų kai 

W nos prisiunčiamos gavus nrašvma 

T c L P B 8-3229 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 68rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija Ir motėm U*»* 
GinekoK«loe Chirurgija 

6448 S o . PuiaskJ Boad (Cravrford 
Sfedleal Bnfldlng). TeL LC 5-6446 ^ J i ™ ^ * 
Priima ligonius pagral susiiarimą. vaJ. vak. 

T e t ofiso Ir boto; OLympic 2-4154 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

1443 So. 50th A v©., Cicere 
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. va*. 

ig&kyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 vai popiet 

Tel. REliauce 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU K 
(lietuvis gydytojas) 

S925 West 59th Street 

kartą iškovojo titulą «i 955 taš j k e t v e r i o s ^ g t ^ ^ l i k ę ̂ ^ 
kais. Antroje vietoje TĘ kartą:; y i s o s n a m u o s e _ f Juška 
liko Toronto pirmoji su 984 t . 
Toliau sekė Chicagos inžinierių! SEKMADIENĮ PP.IE< 
Hubas su 1066 t.. 4. Chicagos j 

dyti uždėti aiškesne ir griež- kuBJOBe leakt>Tiėse Lietuvos 
tesnę ranką ant Maskvos. Juk j vairuotojai puikiai pasirodė, 
jis turėtų žinoti, kad dar daug Pirmos klases varžybose Jona-
problemų kils iš Kremliaus... 
Viena paskutiniųjų (apie kurią 
jis gal dar net nežino) yra, kad! diskvalifikavo, radę kažkokių 
Maskva jau daro žygius, kad I techniškų ntrkrypim-ų. Nežiū-
Izraelis j 1980 m. olimpiadą ne- J rint to, komandiniai Lietuvos 
būtų priimtas. O Izraelis juk 

(Nukelta į 5 pusi.) 

vos A. Brukąs įveikė 25 ratus 
(112 klm.) pirmas, tačiau j j 

antroji, o. Detroitas, 6. Toron-
BLUE STARS 

Liths vyrų komanda šj sek-

sportininkams atiteko pirmoji 
vieta. 

— Krepšinio turnyras sąjun-
turi daug užtarėjų Amerikoje. 
Ir čia jau gali būti tikrai daug 
košės. 72 Amerikos kongreso j gos mokyklų mergaičių rinkti-
nariai jau kreipėsi j olimpini nėms įvyko Dusambėje. Mūsų 

to antroji. 7. Chicagos trečioji! madienį žais pirmenybių rungty komitetą, kad sustabdytų Mask merginos įveikė Leningradą 68-

Or. Jonas 6 . BYLA-BYUITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 W. 63rd SL 
Chicago, 10. tK2» 

TeL 478-34M 
Valandos pagal r -sitarimą 

A d v o k a t a i 
C H A R L E S P. K A L 

& A S S O C I A T E S 

%ėk neatsiliepia, skambinu S"4-6004 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Ceoter 
0132 so. Redzie Avenoe 

v"aL: pirmad., anU^id. ir k.etvlrUu) 
6 iki 7:S0 vai. vakaro 

Seštad. nuo 1 iki 3 vai. 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. \VA &-2R70 
Rezkl. tei. \\.\lbrook 5-.J018 

ar.trad. ke* virtai . 1» 
12-4 vai. popiet Ir 'r-% 

Treč. ir šeStad. užiiaryta. 

ir 8. Clevelandas. j n e s prieš techniškai puikiai žai- \ vą nuo tokių žygių. 
Po varžybų sekė užbaigtuvių į džiančią gvatemaliečių Blue ; pasekmių, 

pobūvis, dovanų dalinimas ir i 
gera programa su solistu Dau
noru. Varžybas organizavo Chi j 
cagos lietuvių golfo klubas i r ; 
specialiai tam sdarytas komi-; 
tetas su R. Panaru, J. Talan- \ 
džiu. E. Lapu ir kt. ir vyriau- j 
siu varžybų vadovu A. Traška. 
Dalyviai išsiskirstė patenkinti 
sklandžiu varžybų pravedimu ir •. 
Sikagiečių vaišingumu. 

RED.: Šis varžybų aprašy- \ 
mas yra kiek pavėluotas ir ne- į 
pilnas, nes nuolatinis mūsų gol 
to korespondentas dr. Osvaldas 
Nakas buvo sunkokai apsirgęs 
ir iš šių pareigų atsisakė. 

Šia proS a redakcija išreiškia | 
didžiule padėką už įdomias 
golfo informacijas per keletą 
metų ir linki dr. O. Nakui ge
riausios sveikatos. 
RUDENS GOLFO VARŽYBOS 

Lauksime į 57„ Uzbekiją 61-41, Gruziją 80-|Of. tel. 776-5162; re*. 787-5047 
61, Estiją 77-74, ir pralaimėju- į 2649 W. 63rd St., Chicago, Ui. 

Krepšinio ir s ta lo t e n s o mokyk los įkūrėjas M. Dul iūnas 

Amerikos Lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungos Chicagos 

KREPŠINIS 
IŠ KREPŠLNIO MOKYKLOS 

Toronto sporto klubo "Vy
čio"' krepšinio mokykla nese-

pratimais, po pietų ir laisvalai
kio seka komandiniai pratimai, 
taktika, o po to įvairių lygių 
rungtynės. Priede dar dažnai 
rodomi universitetų ir profe-

, niai baigė vienuoliktus metus, sionalų rungtynių filmai, ko-
skyrius ir sporto sekcija ruošia {skaičiumi ji gal nebuvo taip mentuojant įvairias situacijas 
tradicines rudens golfo varžy
bas spalio 2 d., sekmadienį, 
Woodridge Golf klubo laukuo
se (Meadovdane Course). 630X) 
So. Route 53. Lisle, 111. Varž\'bų 

gausi, kaip kitais metais, ta- į Panaši programa ir stalo te-
čiau sėkminga ir produktinga nise> km d a u S galima išmokti 
kaip visada, šimtinė mokinių ją » t o k i U v 1 1 ^ k a iP Nešukaitis 
baigė, vadovaujant prityru-! i r Gvildys, kuriam talkinin-
siems treneriams ir mokyto- k*uja dabartinė Kanados rink-

pradžia 9 vai. ryto. Varžybos I j a m g k a } p P a t Tourney iš New t i n ė s žaidėja Glorija Nesukal
bus pravestos pagal priimtą! y o r k o i r k a n a d i e č i a i " j . J a c k . tytė, 
Chicagos Lietuvių golfo klubo 
"Handicap" sistemą. 

Cmcagos skyriaus nariai var
žysis dėl gražios J. Evans pa-

Pirmoji stovyklos savaitė 
skiriama tik lietuviams ir, žmo-

son, R. Wynn, V. Juozėnas, S. 
Chinąuacousy ir G. Eliopolos 
— krepšiniui ir Pranas Gvil-jma. pigesne kaina, o antrąją 
dys, Jonas Nešukaitis ir Glori- (savaitę priimami ir kanadie-

f/tĘĘįįįfĄęt pereinamosios tau-j ja Nešukaitytė stalo tenisui. čiai, kurių normaliai dalyvauja 
rės. 1976 metų taurės laimėto- j Puikioje Wasagos vasarvie-1 gana didelis procentas, 
jas buvo inž. Jonas Baris, taip tės aplinkoje, patogiai apgyveni Šiemet buvo pirmieji metai, 
pat laimėjęs ir 1972 metais. Gol dinti, gerai maitinami, kursan- kai mokyklos direktorius buvo 
fininkui laimėjus taurę trejus ' tai išsiskirstė pagilinę savo m ė pats Vyčio klubo pirmininkas 
metus iš eilės arba penkis pa-1 giamo sporto technišką ir tak- \ Algis Eižinas, o visą administ-
vienius metus — taurė pasilie- j tiška bagažą, susipažinę su nau raciją tvarkė B. Smith ir B. Ei-
ka laimėtojo nuosavybėje. Dau! jais draugais, praleidę maloniai žinienė. Mat, per 10 metų nešęs 
giau varžybų dovanų bus skiria- laiką. Naudos iš čia išsineša visą naštą ant savo pečių, pa-
ma nariams ir svečiams golfi- į kiekvienas, nes mokykloje tvar- galiau į ''pensiją" išėjo pats 
ninkama. ka ir drausmė kaip karo mo-| mokyklos įkūrėjas Mamertas 

Golfo varžybas praves Sporto kykloje, o programa nustatyta. Duliūnas. Jis pats išėjo, bet mo 
sekcijos vadovas inž. Jonas Ta- kiekvienam pagal amžių ir lygį,' kykloje liko jo. kaip buv. Kemp 
iandis, tel 748-2543, padedant neblogiau kaip profesionalų mo teno Šarūno, išeivijos rinkti-
ini. Aleksandrui Traškui, tel. kykiose Amerikoje. Po rytinės nės ir Toronto Vyčio žaidėjo 
776-0692. Tad laimingų smūgių mankštos ir pusryčių seka tech įskiepyta puiki technika, grei-
lr gero oro. M. J. I oiškos pamokos su įvairiausiais. tis, kovos dvasia ir drausmė. 

šios Rusijai 58-81 ir Ukrainai j 
62-76 liko trečioje vietoje. 

— Tarptautiniame tinklinio] 
turnyre Ostravoje už sąjungos: 
rinktinę žaidė ir panevėžietis 
R. Lukšys. Rinktinė pateko į 
finalą, kur pralaimėjo Čekoslo
vakijai 3-1 ir liko antroje vie-i 
toje. 
— Futbole pirmenybėse Lie-' 

tuvoje pirmaujantis Šiaulių 
Statybininkas pagaliau atidavė 
vieną tašką prieš Mažeikių At- \ 
mosferą, padarydamas tik 1-1, j 
tačiau pirmoje vietoje dar tebe
silaiko. 

Sąjungos pirmos lygos var
žybose Vilniaus Žalgiris ištem
pia sunkiai rungtynes Breste 

Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak. 
Trečiadieniais uždaryta 

šeštad. atdara pusę dienos 
Mes duodame įvairius teisinies 

patarimus. 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos proKi»mo» V WOPA 
Ueruvių kalba kasdien nuo pirmu 

dienk) iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vai popiet — šeštadieni ir 
*kmad nuo 8:30 iki 9-38 v nm 

Telef.: HEmlock *-24l3 
1490 A. M. 

? 1 » So MAf>LEWOOD AV» 
CHICAGO. ILL * M » 

TeL of iso H E 4-5849, rez. 388-2233 

0R. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

2434 West 7 l s t Street 
VAI*: pirm., antr.. ketv. ir penkt 
1 :00 -5 : ^o vai. popiet, treč ir šešt-
Uk susitarus. 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

3709 Weat Slst Street 
Tel. — OR 6-2400 

Vai p»^ai susitarimą: pirmad i 
K«»tv 1-4 ir 7-9: antrad. u penkr 

M.4. SeStad i 0-3 vai 

<fLKft KROIHfOS^ knygų leidimui augiu ir ispanę 
knlbemis aritfjo šl€ nsmcnyss 

500 dol.: Kun. Vadovas Martinkus, 
kun, Simonas Morkūnas, Dr. Anta
nas Matukas. Jtozas Kučiauskas. L. 
K. Moterų Sąjungos 29 kuopa ir To
mas ir Juozefma Andersonai. 

100 dol.: Prel. PrancSkus Juras, Pet
ras Venskus, Bimtė Strazdienė, Pau
lius Gylys, Alek->andra Gylienė. Valė 
Sapkienė, Algir^antas Dudaravičius, 
Dr. J. Mikelior:s, Julija Navakicnė, 
E. Jonušienė ir rhomas Holleran. 

60 dol.: Aldona Mirrelgienė ir Zita 
Žvirzdicnė. 

50 dol.: Juozai Mitkus, Antanas Mi
kalajūnas, Mrs. Katilius - Boydstun ir 
J. Jakaitis. 

40 dol.: Petras Maadtis. 

25 dol.: Kun. Simonas Sauiėnas. se
selė M. Aloyza, Emjl Smkys, Antanas 
Daukantas, Mrs. Bernice Petrikas, 
Simas Kvecas, Jurgis Bukšnys ir Jo
nas Kavaliūnas. 

20 dol.: juzė Žiaugkne, G. Alens-
kienė, Veronika Grigienė ir Lapatins-
kas. 

Visiems aukotojams nuoširdžiausiai 
dėkojame už aukas. Už gautas aukas 
aukotojams išrašomi kvitai ir jų aukos 
atleidžiamos nuo federalinių mokes
čių. Laukiame naujų aukotojų. 

LKRŠ Rėmėjų Sąjungos 
Valdyba. 

Aukas siųsti: L. K. Religinės šalpos 
Rėmėjų Sąjunga, 6825 So. Talaun 
Ave^ Chicago, I1L 60S29, USA. 

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

OR. L OECKYS 
GYDYTOJA m CHIRURGE 

Knmdn^. \tituts 
• K.»«>Y>hn MK.mcAi. r»nij)i>c^ 

rVMt So. lUilaski RIKMI 
valar.(t'>ji paga! susitar'.ma 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA ffi CHTRURGE 
RrDIKlŲ m VAIKC U G O S 

SPKC1AUSTK 
MFJ>ICAlti BC1LDING 

7156 South \Vestern Avenoe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 >al. ry*Q 

iki 1 vai. popiet 
Ofiso tel. R E 7-11«8; rezkl 239-2*tt 

Ofs. H E 4-1818: R e z . I»R 6 4 8 0 1 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
Specialybė v idaus l i gos 
2454 West 7 1 s t Street 

(71 -o» Ir CampbeD A ve. lutmaas, 
Vai: ptrmad.. antrad., ketvirad. U 
penkta d. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitartu 

O P T I C A L S T C O I O 
n o u n m KAUOSAITC 

7051 So. \Vaslitenaw. TeL 77»-67»» 
Pritaikomi akiniai sagai jordytoft 

receptus. 
Didelis akiniu rėmu paalrinklma* 

Vai.: pirm., antr.. penkt 10-5:30 
Ketv. 1-8 v. vak. Seftt. 10-4 v. p. • 

Trečiadieniais uždaryta. 

R«<ld. t e t — OI 84W73 

OR. W. M. EISIN-EISIRAS 
AKUŠERIJA rR MOTERŲ UGOfe 

GINEKOLOGINe CHIRURGIJA 
ŠtSŽ So. Redzie Ave. \V\ 5-2679 

ValMMtor p«<a1 sjisilarlmą J«i oe. 
wume&m skamhlnO: »H 2-OttOI. 

DR. A. B. GIEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — B E S-58M3 
Specialybė Akių ligos 

$907 West lOSrd Street 
Valandos pagsJ i u s t a r i i n ą 

Ofiso teL — PR 8-2220 

OR. JANINA JAKttVIČIUS 
J O E 8 A 

V A I K Ų L I G O S 
« 5 8 West 6Srd Street 

Ptrmad., antrad.. ketvlrtad tr penkt 
ano 12 iki 2 vai ir uuo 6 iki i ral 

deftad. nuo 1- iki 4 vai 

TeVf. — 282-4422 

DR. RCMAS PF.YKHS 
» k n I.ICJ«»S — n i i i H R r . u * 

nMMk 
• t • x<. \ v \ r t A s n ĄVTEL 

t&m NO CK.vriVAL AVE. 
Va lando* pagal susitarimą, 

DR. FRANK PtfeCKAS 
(Kalba l ietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

rikrlnM akt. I'niaiki. akts4a» t* 
T . . i i i » . i l,-tL-n» • 

2818 W. 7b*t St. — Tel- 73*5 - S l » 
Vai pagal »HS»*ar1ma ! ?!a.ryta 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776-4363 

J. & J. PHARMAa 
VbJsta!, vitarr^nal bnportuMI kvepalai, gydomos žoles Irlt 

oliuojamos kždės. re-^ntai f kt. pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

Of* PO 7«4000. Rez. 0.4 S-7278 

OR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 88rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

OR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA -

CHIRURGIJA 
9 1 4 Ne- WeKtera Avenoe 
1892 Ne. We»tem Avease 
Tel. s t s a k o m s 12 valandų 

488-4441 — $81-4608 

į s t a i g o s Ir bo to teL 632-1381 

0R. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MKDTCINA 

1497 & <9t» Oooth, Cteere 
l f>l2 o- 4-7 
tred. tr 

0R. LEONAS SEftttfTfS 
INKSTU, PftSUfiS I R 

PROSTATO C H I R U R G I J A 
2638 W. 83rd S t r a m 

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

Ofiso teL 776-2889, resid. 4 4 8 4 8 4 6 

DR. J. I. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 68rd S t r e e t 
ortne t^iet. R E &-44I* 

RezfclenoljoR telef. GR s-een 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvlrtad. » 

penktad. nuo 1 iki t vai. popiet. 

DR. VYT. TAORftS 
GYDYTOJAS IR CHmURGA*? 
Bendra praktika ir moterų ligos 
OOoae Ir ra. 2«»2 VI. setfc M. 

Tel. PfUwf>ec* 8-I23S 
Oflsto vai.: pirm., antr.. tree b 

penkt. ouo 2-4 ml. Ir I I f f«k 
fteSt. 2-4 p p Ir kita laiku 

Oflao te*. fTR 4-2I2S. artins OI a . S l « 

DR. V. TUMASOHfS 
C H I R U R G A S 

2454 West T l s t S t r e e t 
Vai.: pirm., ajitrad.. ketv tr penktad 
2-6 Ir 6-7 — M anksto ousltara* 

TeL ofiso P R 8-6446 

0R. P. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G Ą * 

SHT7 We*t 7 1 s t S t r e e t 
Valandos. i-B v«H popiet 

rred ir MAtad D«-«ai ioM 

Ofiso teL $86-3198; namo 

DR. PETRAS 2LI0BA 
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Prancūzijos kryžkele 

KOMUNIZMO VERŽIMASIS IR PAVOJUS EUROPAI 
Lietuviai su nemažu dėmesiu centruoti j pagrindinių bankų 

ir iš dalies su susirūpinimu seka, kreditą. 
kaip toliau vystysis įvykiai Euro- Komunistai, paisydami dau-
poje. Sovietinės agresijos pavojus giau propagandinio įspūdžio, nu-
nėra praėjęs, bet dabar daugiau sistatę reikalauti 440 dol. atlygi-
susirūpinimo kelia komunistų nimo minimumo už 40 savaiti-
veržimasis iš vidaus tokiose vals- nių darbo valandų. Socialistai 
tybėse kaip Italija ir Prancūzija, principe tam pritartų, tačiau, at-

Prancūzija kitados buvo domi- sižvelgiant į krašto finansinį pa-
nuojanti valstybė Europoje savo jėgumą ir infliacijos pavojų, tą 
diplomatiniu veikimu ir savo atlyginimo pakėlimą telinkę į-
kukūrine įtaka. Dabar Europoje vesti.po 1978 m. rinkimų, jei par-
savo ekonominiu pajėgumu ir lamentas rastų tai galima. Radi-
gyventojų skaičiumi (62 mil.) kalų pozicija tuo klausimu pana-

KATALIKIŠKŲ MOKYKLŲ SUNKUMAI 

pirmauja V. Vokietija. Net Ita
lija jau turi daugiau gyventojų 
negu Prancūzija: Italijoje 56 mil., 
Prancūzijoje nepilni 53 mil. 

Prancūzai, savo krašte ruošė, 
revoliucijas, jau nuo seniau buvo 
palinkę į kairę. Prezidentiniuose 
rinkimuose, įvykusiuose 1974 m. 
balandžio mėn., komunistų ir so
cialistų koalicijai tetrūko tik vie
no procento balsų, kad būtų pa-

ši į socialistų. 

Komunistai, ypač paisydami 
propagandinio įspūdžio, reika
lauja, kad į nacionalizuotų įmo
nių vadovybę būtų įvestas treč
dalis darbininkijos atstovų. So
cialistai irgi už darbininkų atsto
vų įvedima į įmonių administra
vimą, bet nuosaikiaus. Be to, jie 
reikalauja ir vyriausybei teisės 

siekę pergalę. Ateinančiais 1978 p a * k i r t l SaVUS a t S t ° J U S ? " ^ 
metais kovo mėnesį įvyks Pran
cūzijos parlamento rinkimai ir, 
jeigu komunistu - socialistų koa
licija vėl susidarytų ir gautų bal
sų daugumą, jie jau savus žmo
nes įvestų į ministerių pozicijas. 
Komunistų buvimas vyriausybėje 
sudarytų pavojų sąrangai NATO 
(Šiaurės Atlanto organizacijos), 
kuris yra pagrindinė Europos gy
nybos viltis nuo Maskvos kontro
lės. Be to, komunistų naujas pra
siveržimas į valdžią viename 
krašte turi psichologinės ir poli
tinės įtakos ir kituose kraštuose. 
Jiems drąsiau reikštis. 

* 

Tiesa, Italijos ir Prancūzijos 
komunistų vadai ne vienu atveju 
yra stengęsi pareikšti savo ne
priklausomybę nuo Maskvos, 
pabrėžti savo skirtingas pažiūras 
dėl kai kurių Sovietų Sąjungos 
vidaus ir užsienio veiksmų, ta
čiau tas vadinamas eurokomu
nizmas, nors ir turi savo reikšmę, 
negali būti pilnai patikimas. Iš 
dalies panašius pareiškimus sa
vu laiku yra darę Bulgarijos Di
mitravas, Vengrijos Gero, Lenki
jos Gomulka, Čekoslovakijos Got-
valdas, bet tik kol pilnai neįsiga
lėjo valdžioje. Šią vasarą senato 

nalizuotų įmonių administraciją, 
o darbininkų sindikatų įtaką lin
kę apriboti. Panašaus nusistaty
mo ir radikalai. Komunistai sto
ja už didelių progresyvinių mo
kesčių įvedimą socialistai ir radi
kalai nuosaikesni. 

Gynybos srityje komunistai 
priešingi Prancūzijos karinių da
linių įjungimui į bet kokį bloką. 
Priešingi atominės bombos tu
rėjimui (paskutiniu metu šį rei
kalavimą sušvelnino), reikalau
dami pagrindinio nusiginkla
vimo. Socialistai laikosi pažiūros, 
kad, nusiginklavimo kiekį turi 
spręsti vyriausybė, o atominės 
bombos turėjimą —tautos refe
rendumas. Panašaus nusistaty
mo ir radikalai. 

Šitokius pagrindinius sociali
nius, politinius komunistų, so
cialistų, radikalų siekimus apibū
dino Paryžiaus dienraštis "Figa
ro" ir JAV ' T i m e " . Pirmieji tų 
trijų partijų pasitarimai buvo ne
sėkmingi, ypač radikalams griež
tai laikantis nusistatymo prieš 
privačios iniciatyvos suvaržymą, 
prieš platesnį nacionalizavimą. 

Į šių trijų kairiųjų partijų san
tykių atšalimą nemažos įtakos 

apklausinėjimuose priminė ir įnešė ir Portugalijos įvykiai, kur 
buvęs valst sekr. Kissingeris, pa- komunistai, verždamiesi į val-
brėždamas, kad komunistų pa r- džią, bandė nustumti socialistus 
tija laikosi geležinės disciplinos ir kur, pasiekę stipresnės įtakos, 
ir jų "'disidentiniai" pareiškimai socialistai sutramdė komunistus, 
gali būti tik laikinis taktinis ma- Tarp tų kairiųjų partijų ginčai 
nevras. jau buvo Prancūzijoje užsitęsę ke-

* lis mėnesius ir susitarimo nepa-
Nors Prancūzijos komunistai siekimas pirmuose bandymuose 

gana gausūs savo skaičiumi, bet nebuvo staigmena, 
rinkimuose vieni nesitiki pasiekti Tuo tarpu centro ir dešines-
laimėjimo ir stengiasi, kaip ir ki- nės partijos yra išvysčiusios glau-
tuose kraštuose eidami į valdžią, dėsnius ryšius. Nors artėjantieji 
sudaryti koaliciją su kairiaisiais: Prancūzijos rinkimai kelia susi-
socialistais ir radikalais. Tačiau rūpinimą, bet nebloškia į pesi-
pirmieji tų trijų partijų vadų mizmą. Prancūzijos ateities poli-
(Marchais, Mitterand, Fabre) pa- tinis gyvenimas, nors atrodo sli-
sitarimai neatnešė komunistams dus, bet gali būti ir viltingas, 
norėtų rezultatų. Gerokai skiriasi Labai būdingai vienas Prancūzijos 
fų programos. Komunistai siekia inžinierius pareiškė: "Prancūzų 
išplėsti nacionalizaciją, ypač tų lūpose kairė, bet jų Širdyje deši-
įmonių, kuriose jau dabar vy- nė". 
riausybė turi dalinę kontrolę. Pa- Per paskutinius du karus dau-
tys komunistai skelbiasi, kad jų gybė prancūzų, praradę santau-
nacionalizavimo programa pas ir bent dalį nuosavybės, šiuo 
apimtų 1,450 bendrovių, o sočia- metu yra linkę uždarbius panau-
listai sako, kad komunistai na- doti šios dienos gyvenimo page-
cionalizavhną išplėstų net iki rinimams ir ne taip skubūs į 
10.000 bendrovių ir įmonių. So- naujus eksperimentus, kuriuos 
cialistai nacionalizavimo srityje bandytų įpiršti komunistai. 2i-
yra daug nuosaikesni. Dar kon- noma, ateitis nėra žinoma, bet 
servątyvesni radikalai, kurie te- šiuo metu ji dar nebloškia j nu
linksta nacionalizavimą kon- siminimą. J. Pr. 

Spaudoje ir gyvenime 

Amerika didelė, darbšti ir tur-
tinga valstybė. Tik šiuo metu ji 
kaujasi su krizėmis, kurių visa 
muzikinė gama —ekonominė, ra
sinė, socialinė, moralinė, religi
nė mokyklinė, literatūrinė. Ka
talikų Bažnyčios nariams šiuo 
metu labai realus ir skaudus rei
kalas — mokyklinė krizė. Ir tai 
gal ne krizė, o katalikiškų mo
kyklų nykimas. 

Mokyklų nykimo pradžia 

Pradedant kalbėti ap'e ameri
kiečių katalikiškas mokyklas, rei
kia truputį žvilgterėti į netolimą 
praeitį. Prieš šimtą metų. kada 
JAV katalikai buvo menkutė ma
žuma, mokyklose vyravo protes
tantų pažiūros. Katalikams, ne
norintiems tarp jų paskęsti, bu
vo steigiamos, kur buvo įmano
ma, katalikiškos mokyklos. Jose 
mokė kunigai ir seselės vienuo
lės. Didėjo gyventojų skaičius, 
didėjo katalikiškoji amerikiečių 
mažuma, didėjo ir katalikiškų 
mokyklų skaičius. Apie 1970 me
tus buvo pasiekta katalikiškų mo
kyklų skaičiaus aukščiausia vir
šūnė. Tuo metu buvo JAV 13,400 
katalikiškų mokyklų, kuriose 
buvo 5.600,000 mokinių. Tai bu
vo vienintelė visame pasaulyje 
valstybė, kuri turėjo tiek daug ka
talikiškų mokyklų ir mokinių. 

Kalbant apie katalikiškas mo
kyklas, reikia pasakyti, kad jos di
džiavosi ne tik mokyklų ir moki
nių skaičiumi, bet ir savo koky
be: aukštesniu mokslo lygiu ir 
geresne mokykline tvarka ir draus
me. Nenuostabu, kad kiekvienas 
amerikietis, kuriam rūpėdavo vai
kų ateitis, vaikų auklėjimas, vai
ko charakterio formavimas, sten
gdavosi įrašyti vaiką į katalikiš
ką mokyklą. Dėl tos priežasties 
visos katalikiškos mokyklos būda
vo perpildytos. Suprantama, kad 
pirmenybė įstoti į katalikišką mo
kyklą buvo duodama katalikų 
tėvų vaikams, o jei būdavo pra
dinė mokykla, savo parapijos na
riams. Pasitaikydavo, kad į kata
likiškas aukštesniąsias mokyklas 
norėdavo įstoti ir nekatalikų tė
vų vaikai. Tokie nereti nuotykiai 
pasitakydavo ypač tiem Yorke. 

Kiekvienas augalas, žmogus ir 
organizacija turi savo žydėjimo 
tarpsnį. Tokį žydėjimo tarpsnį iš
gyveno ir katalikiškos mokyklos, 
jis truko nuo 1950 iki 1976 metų. 
Tada ir prasidėjo slydimas že
myn ir jo sustabdyti iki šiol nepa
vyko. Kliūtys — jau paminėtos 
krizės. 

Pastangos ir reikalai jas išlaikyti 

M. STONYS 

pradžia Mokyklų nykirr. 

Gyventojų skaičiui smarkiai 
augant, ėmė pragyvenimas brang
ti. Prisidėjo Vietnamo ir Izraelio 
su arabais karas. Liberalizmas, 
buvęs iki 1965 m. nežymus ir pa
sislėpęs, ėmė lįsti i vietinės val
džios įstaigas, darbininkiją ir mo
kyklas, kol apėmė visą miestiečių 
visuomenę. Tuo pačiu laiku vy
ko ir katalikų Bažnyčios refor
ma. Atleidus katalikų tikėjimo 
varžtus, visi ėmė naudotis dides
ne laisve, kuriai sustabdyti nebe
buvo priemonių. Reikėjo samdy
ti pasauliečius mokytojus ir mo
kėti trigubai didesnes algas negu 
seselėms. 

Pažymėtina, kad iki 1960 m. 
mokytojų atlyginimai buvo ma
ži., todėl nuolatos trūko mokyto
jų. Po to mokytojų algos ėmė 
kilti ir kilo, unijai padedant, 
kad šiandien pradinės mokyklos 
pradedančio mokytojo alga sie
kia 12,000 dolerių per metus. 
Dėl tų išpūstų mokytojų algų 
atsirado finansinė krizė, kuri la
biausiai pažeidė katalikiškas mo-
kvklas. 

kiniai lankė bažnyčią. Krito mo
kytojų autoritetas. 

Dolerio vertė krito. Viskas 
brango. Mokytojų algos smarkiai 
pakilo. Seselių mokytojų skai
čiui sumažėjus, reikėjo samdyti 
pasauliečius mokytojus ir mokėti 
algas beveik tokias, kokias mokė
jo valdžios mokyklų mokytojams. 
Mokyklos apšildymas, šviesa, va
lymas reikalavo daugiau pinigų. 
Parapijų klebonai nenoromis ap
dėjo mokykliniu mokesčiu moki 
nių tėvus. Vieni mokėjo, kiti atsi
ėmė vaikus ir perkėlė į valdžios 
mokyklas. Moknių skaičius ma 
žėįo, o mokyklų išlaidos augo. 
Mažesnės parapijos buvo privers
tos mokyklas uždaryti. 

Katalikiškose mokyklose moky
tojai ir mokiniai buvo balti . Di
džiuosiuose miestuose, kur yra ir 
juodųjų katalikų mokyklos, esan
čios arčiau jų gyvenamų kvarta
lų, buvo ir yra verčiamos priimti 
į mokyklą ir juodus mokinius. 
Priėmus juos, atsiranda nepasiten
kinimas baltųjų, ypač tų, kurie 
nesigaili pinigų geresnei mokyk
lai išlaikyti. Jiems atsiėmus vai
kus iš mokyklos, netenkama pi
nigų. Juodosios rasės mokiniai ir 
jų tėvai dažniausiai yra nepajė-

mą ir tvarkingumą, katalikiškos s mokyklų išlaikyti, ka! miestu 
mokyklos idealai ir tikslai yra pa-! valdžios mokyklos dėl lėšų sto-
laipsniui užtemdomi ir nustumia- kos trupina mokslo metus. Nei 
mi į šalį, kaip praeities likutis, j infliacija, nei desegregacija, nei 
Jauni žmonės "eina su gyveni- kiti sunkumai jų nesugriovė Dar 
m u " ir pasisavina 'gyvenimiš-
kesnius" šūkius ir idealus. Tam 
procesui vykstant, katalikiško-

milijonai vaikų jas lanko, o vado
vai ir direktoriai planuoja, kad ta 
mokyklinė krizė praeis, kaip pra

šios mokyklos pradėjo savotiškai ėjo daug kitokių gyvenimo sutri-
keistis ir visais atžvilgiais artėti kimų. 
prie valdžios išlaikomų mokyk-; Yra ženklų, kad nepažabotas 
lų krypties ir lygio. Tam padėjo j liberalizmas žmonėms nusibodo, 
ir samdomi pasauliečiai mokyto-i kad jis niekam nieko gero neda-
jai. Įvė. kad žmonės vėl ima ilgėtis vi* 

. . . . . suomeniškos, bendruomeniško.;, 
Atsiradęs tėvų abejingumas L ^ - ^ i r m o k v k l i n ė s tavrkcs 
Tėvai, pajutę laisvesnius vėius;ir drausmės. Tai šviesus viltus 

Katalikiškas mokyklas 
varginanti faktoriai 

Tų faktorių daug. Čia pami
nėsime tik svarbesnius, dėl ku
rių katalikiškosios mokyklos ken
čia ir užsidaro. 

Nuosaikus liberalizmas neken
kia nei žmogui, nei šeimai, nei 
visuomenei ar valstybei. Tačiau 
amerikiečių liberalizmas, kurį ga
lėtume pavadinti kraštutiniu, su
kėlė visuomenėje, ypač didžiuo
siuose miestuose, krizę. Čia libe
ralizmo įtakoje išaugo nusikalti
mų skaičius, sukčiavimas, tingi
niavimas, visko, kas iki šiol buvo 
vertinama, neigimas, niekinimas. 
Mokyklose mokytojai nebe auto
ritetai, o tik pašaipos verti in
struktoriai. Drausmė ir tvarka 
liberaliam žmogui nereikalingi, 
nes varžo individo laisvę. Valdžia 
tiek tėra reikalinga, kiek ji nau
dinga individui. Mokslas ir menas 
— sena atgyvena. Liberalus žmo
gus turi savo grožio ir mokslo su
pratimą. To pasėkoje kolegijose 
ir universitetuose atsirado gau
jos apŠepelių ir apsileidėlių, ku
rių išvaizda niekina 
orumą. 

katalikišk.vse mokyklose, padarė 's : 
savo išvadas, kurios nusakomos 
taip: "Jei katalikiška mokykla ne
sugeba gerai auklėti mūsų vai
kų, jei mokyklos mokslo lygis ir 
tvarka nuslydo iki valdinės mo
kyklos lygio, tai kam mokėti di
delį mokestį už tą pačią mokyklą. 
Vaikai telanko valdžios mokyklą, 
už kurią nereikia mokėti". 

Suprantama, tėvų pečius spau
džia infliacija, visuotinis pabran
gimas, net už namą reikia mokėti 
mokesčius trigubai didesnius, už 
telefoną dvigubai daugiau, už na
mo šildymą dvigubai, už P aš tą ,^au reiklūs, pasiryžę daugiau duo-
keturgubai, o uždarbis frjgsbsi.į..*** - h » y B « h J ^ į * * * f[ 
nepaaugo. Taigi svarbiausias rū
pestis — duona ir pastogė. 

Tas pats Hubertas Maino savo 
straipsnyje sako: "Kai kurie tėvai 
atsiėmė savo vaikus iš katalikiš
kų mokyklų tik todėl, kad jiems 

nduiėlis, kuris pranašauja pe
rą ateitį mokyklai ir katalikiškai 
bendruomenei. Tai a'sispind: pre
zidentiniuose ir kitų valdž.o-
reigūnų rinkimuose atsargume 
ir rūpestingumas, kad į valdžios 
įstaigas ateitų geros valios ir są
žiningi žmonės, ne savanaudžiai 
karjeristai. Jau kalbama, kad ti
kintieji ir jų teisės bus labiau 
respektuojamos ir ginamos. Visa 
tai rodo, kad gerės ir katalikiškų 
mokyklų egzistencija. Pripraski-
me prie mažesnio dolerio, pasida
rysime taupesni, apdairesni, ma

gūs mokėti reikiamą mokyklinį 
mokestį. Be to, juodieji mokiniai• nepatiko naujoviški religijos va-
ateina su savo įpročiais ir norais, 1 dovėliai, parašyti -A !:,.. .. ;. te-
kurie nepatinka baltiesiems mo
kiniams. Tuo būdu atsiranda try
nimasis, kuris išauga į rasinę ne-

ologų". 

Mokyklos skursta, dalis 
jų užsidarė 

apykantą. 

Palaidumas ir narkotikai 

Kai liberalizmas pasiekė tėvus 
ir mokyklinę aplinką, dalis moki
nių neišvengė jų įtakos. Mokyk
lose atsirado palaidumo ir narko
tikų. Nors Hubertas Maino rašė 
"The Detroit Nevvs": "Mūsų pa
rapinių mokyklų mokiniai žino
ma, nepasidarė nei plėšikais, nei 
banditais, nei vandalais. Bet turi
me prisipažinti, kad girtavimas, 
narkotikų vartojimas ir seksuali
nių iskrvpimų tarp kai kurių, 
u.„. y,-j• - VT^.«. • - —•"• l s a s vvksta toliau tuo pačiu tem-buvo užtikta . r \ors Katalikiškos i - ,. . _ . . . „ . 

t •. ^ . „ ... . , _. . i pu Dauge is priežasčių uz tai at-
mokynlos ir sustiprino kontrolę, , . ,, K 

Čia paminėti faktai ir kitos prie
žastys ir aplinkybės rodo, kad ka
talikiškų mokyklų būklė sunki. 
Hubertas Maino rašo: "Tarp ka
talikų dvasiškių yra gana pla
čiai pasklidusi nuomonė, kad ka
talikų mokyklos yra pasmerktos 
išnykti. Jie prisimena tai, kas įvy
ko Detroite. Čia penkerių metų 
laikotarpyje nuo 1970 ki 1975, re
miantis oficialiomis žiniomis, už
sidarė 105 pradinės ir aukštesnio
sios mokyklos. Pažymėtina, kad 
tas mokyklų užsidarymo proce

su vaikais bėgdavo iš namų nuo 
girto siautėjančio vyro? Kentė vi
si ir tylėjo." 

Tas liberalizmas neaplenkė ir 

bet tų blogybių neišvengė: jos 
pasirodė aukštesnėse ir pradi
nėse mokyklos vyresniųjų moki
nių tarpe. Paskelbta kova ir ko
vojama, bet laimėjimas ne visur 
pasiektas. 

Reikia sutikti, kad palaidumas 
žmogaus ir narkomanija labai pakenkė ka-

Italikiškų mokyklų vardui ir 
mokslo lygiui, kuriuo seniau bu-

katalikiškų mokyklų, ypač aukš 
tesniųjų ir kolegijų. Katalikiš
kų mokyklų tvarka ir drausmė 
pakrypo į blogąją pusę: sumažė
jo mokinių uolumas, mokslo ly-[tvarkingą žmogų. Liberalizmui 
gis slinktelėjo žemyn. Ne visi mo- paneigus nuolankumą, darbštu-

vo didžiuojamasi. Bet labiausiai 
pakenkė auklėjimui. Katalikiškų 
mokyklų tikslas — išauginti ti-

sakingos 
1970 metais buvo 5,600,000. 

Mokinių skaičius sumažėjo jau 
iki 3,500000. Atrodo, kad kata
likiškų mokyklų pajėgumas bus 
sumažėjęs visu trečdaliu. Tai la
bai didelis nuostolis JAV katali
kams. 

džiosios v\ -bės būtų išsaugotos 
ir jos tarnautų Amerikos katali
kams taip, kaip iki šiol. 

Visos tautų, valstybių ir ben
druomenių krizės nėra amžinos 
— jos ateina ir praeina, o tautos 
ir bendruomenės lieka ir gyvena, 
nuolat siekdamos pažangos ir ge
rovės. Pažangos sieks ir katalikiš
kos mokyklos, atmesdamos visa, 
kas tą pažangą trukdo. Tikėkime, 
kad krizės, liberalizmo sukeltos, 
baigsis, o mokyklos atsigaus, 
suras naujus kelius ir vėl auklės 
Dievui ir žmonėms gerus ameri
kiečius. 

Tai liečia ir lietuvius 

Katalikiškų mokyklų vargai ir 
sunkumai spaudžia ir mus. Mū
sų daugumas katalikai. Mes dar 
labiau, negu amerikiečiai, vengia
me viešųjų miesto mokyklų. 
Mes visi norime, kad mūsų vai
kai būtų tikintieji ir gerai išauk
lėti. Tam reikalui lietuviai nesi
gaili nei pastangų, nei pinigų. 
Juk geras vaikas ir geras žmogus 
vertesnis už bet kokius pinigus. 

Antra vertus, lietuvybė yra su
sijusi ir su katalikybe. Juk daugy
bė mūsų tautos papročių — krik
ščioniški. Atmesk juos ir liks pu
sė lietuviškumo. Tad katalikiškų 
mokyklų šių dienų rūpesčiai 
yra ir mūsų rūpesčiai. Mes taip 
pat turime joms padėti išlikti ir 
atsigauti, nes katalikiškumas ir 
lietuvybė mus įpareigoja. 

Katalikiškos mokyklos 
išsilaikys 

Nesistebėkime, kad dalis kata 
likiškų mokyklų užsidaro, bet 

kintį, Dievą mylintį, darbštų ir džiaukimės, kad jų didesnioji da
lis dar laikosi. Iš tiesų reikia ne- galvoti, kad jos yra geriausios 
paprasto sugebėjimo ir jėgų tiek FvxA Valery 

— Visos tautos turi esamas, 
buvusias ar būsimas priežastis 

ĮVYKIS SKUODE 
Komunistinė Vilniaus "nesą" 

rugpiūčk) 31 d. išspausdino straips
nį iš teismo salės. Jame rašoma: 

"Skuodo rajono Kulų kaime susi
rinko kaimynai sutikti Naujuosius 
metus Juozo Apdulskio namuose. 
Nežinia dėl ko kaimynas V. Zonys 
smoge seimininkei j veidą. Išprašy
tas lauk. pardrožė namo ir. radęs 
ten susirinkusius jaunuolius, pra
pliupo keiksmais ir grasinimais 
Vaikinai S. Šilgalis ir K. Dosinas, 
netarę nė žodžio, pakilo eiti. bet V. 
Zonys. nutvėręs S. Silgalj. trenkė 
ant grindų. Tačiau Sis spėjo pas
prukti. V* Zor.yg nenusiramino ?••;-
sue&kctęa ceiii. Šoke ^ t i s . Smūea 

peiliu vienam, smūgis — kitam. K. 
Dosinas nebepakilo... 

V. Zoniui Lietuvos TSR Aukš
čiausiojo teismo Baudžiamųjų by
lų kolegija paskyrė bausmę — 15 
metų laisvės atėmimo. 

šią istoriją papasakojau ne todėl, 
kad aitrinčiau artimųjų skausmą. 
Tragedija retai kada būna atsitikti
nė. Dažnai ii turi savo g**rai pra
mintą taką. Taip ir š| kartą. Kas 
nepažino Skuodo rajono Luknių 
kolūkio statybininko V. Zonio? Jau 
teistas, jau baustas už darbo 
drausmės pažeidimus. Jau ne pirmą 
kartą grasino kaimynams peiliu-
V,->~ -""c casiartis tad *3 fcnona 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

DR. KONSTANCIJA PAPRCK^AITĖ-ŠIMArriENE 
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"Dak ta re" , springdamas nuo ašarų, pasakė jis. 

"Aš...aš...aš...esu labai pesimistiškai nusiteikęs. Gal 
daug k a m atrodo, kad aš jau turėjau priprasti prie 
savo luošumo, bet pr iprast i aš negaliu. Mano gyveni
mas y r a toks tamsus, kaip tamsi naktis. Mano svajo
nės ir lūkesčiai subyrėjo, kaip degtukų dėžutė. Kodėl 
aš l ikau gyvas? Aš nenoriu gyventi! Matote, kas iš 
manęs liko. Galva, s tuomuo ir viena koja. Ir... ta su
žeista. Esu išmuštas iš gyvenimo vėžių ir niekur ne
randu ramybės." 

"Ponas Espozito, pesimizmas lenkia Žmogų prie 
žemės, o optimizmas kelia jį į dausas. Pabandykit su
rast i vidurkį, ir gyvenimas jums kitaip atrodys. Be to, 
a š vistiek galvoju, kad j ū s esate vienas iš tų laimingų
jų, kurie į savo tėvynę sugrįžo gyvi. Nieko pasaulyje 
nėra brangesnio, kaip gyvybė, nes. jos netekus, niekas 
jos nesugrąžins. 

J i s pakėlė j mane savo liūdnas mėlynas akis. 
"Daktare , kas iš to, kad aš likau gyvas. Esu dvasia 

palūžęs, o fiziškai —invalidas P^ t s sau aš nieko nega
bu pasidaryt i . Visiškai priklausau nuo kitų malonės. 
Ligoninėj mane gailestingoji sesutė aprengia, apiprau-
sia, pavalgydina. O kas bus, kai išeisiu iš ligoninės? 
Sėdėsiu vežimėlyje, bet ir j jj kas nors turės pasodin
ti, nes pats nepajėgiu O jeieu sugebėsiu valdyti medi-

kaukšėdamas. Iš mano šva rko rankovių kyšos medinės 
rankos, kurios vietoj p i r š tų t u r ė s metalinius kablius. 
Suaugę, pamatę mane, rodys man pasigailėjimą, o vai
kams aš pasidarysiu pajuokos objektu. J ie aps tos ma
ne ir žiūrės, kaip į neregėtą šio pasaulio sutvėrimą. 
"Cha...cha_..cha"...ironiškai nusijuokė jis. "Esu pažiba 
mūsų aukštos XX amžiaus civilizacijos. Cha... c h a -
cha... isteriškai juokėsi j is , ne t man kok tu darėsi . 
Staiga jo juokas nutrūko. "Pe r civilizaciją aš pražu
džiau savo gražią praeitį i r p r a r adau dabar t į ir ateitį. 
Praeities niekas nesugrąžins. Dabar t i s — baisi. Atei
tis dar baisesnė. Niekad a š j au nebeturėsiu švieses
nės dienos. Man liko tik pr ieblanda ir nakt is . O mano 
Dieve, kaip baisu, kaip ba i su ! " 

Tylėdama sėdėjau prie j o lovos ir sekiau jo 
skausmo apgaubtą veidą. "Kokia yra sunki ir nepake
liama šio jaunuolio sielvartų naš ta" , galvojau aš. 

'Dakta re" , tęsė j is toliau", kodėl mes įsivėlėme 
į Vietnamo karą? Už ką buvo paauko ta daugiau kaip 
50,000 jaunų gyvybių? U ž ką apie 100,000 vyrų liko in
validais? Už ką kenčia našlaičiais pasilikę vaikai? Ar 
pasaulyje tikrai įsiviešpataus t a i k a ? Kaip sunku buvo 
kariauti ir nežinoti, už k ą ka r i aun i? Tiesiog t r ag i ška ! " 

"Ponas Espozito, užmirškim šią mums abiems 
taip jautrią temą, nes nei aš, nei jūs nerasime jai at
sakymo. Palikim tai spręst i politikams. Pris iminkit ka
rą tik kaip baisų sapną ir pagalvokit , kad pasaulyje 
yra daug nelaimingesnių žmonių negu jūs . Mąstykit 
tik pozityviai. Gyvenime ta ip y r a : nepatyrę blogio, 
neįvertinsi m gėrio Tiesa, jūs n*»tek^t»- Mbi^jų rankų :r 
vienos kojos, bt-t jus turi te labai ^-rą atmintį. JUK 
gausite iš valdžios stipendiją. Galėsite lanky4 i universi-

"Daktare , man atrodo, kad visą tai, ką jūs man 
sakote, yra taip nerealu, kaip ieškoti vandens tyruose". 

"O ne", atsakiau jam", ta i yra visai realus pla
nas, kurį j ū s turėsite įgyvendinti. Reikia tik gerų no
rų i r valios. Žinoma, t a s priklausys ir nuo jūsų. Jū s 
tik turėsite užmiršti, ko netekote, o įvertinti ir 100 
proc. panaudoti tai, kas liko." 

"Gerai, daktare", pasakė jis, "aš bandysiu ir da-
siu visas pastangas įgyvendinti tai, ką jūs esate man 
užplanavusi". Ir jo veidas t rumpam nušvito. 

"Ponas Espozito, aš tur iu jau išeiti, nes matau, 
kad ateina teraprstas Petras pradėti darbą su jumis. 
Prieš baigdama darbo dieną, aš vėl pas jus užsuksiu. 
Linkiu jums sėkmingos darbo pradžios. Pamojau ran-
ka ir apleidau palatą. 

4 valandą po pietų vėl nuėjau į 605 palatą. 
"Ponas Espozito, aš ir vėl pas jus", linksmai pa

sakiau jam. "Norėčiau iš jūsų išgirsti pirmos terapijos 
dienos rezultatus?". 

"Daktare, aš juos jaučiu ir dar kaip", pasakė j i s 
kiek geriau nusiteikęs. "Mano raumenys dar iki šiol 
yra skausmingi. Be to, po pratimų aš jaučiau tokį alk), 
kad galėčiau suvalgyti net mešką Nežiūrint to , esu la
bai patenkintas, kad terapistas Petras irgi yra Vietna
mo karo veteranas. Mudu radome bendram pasikalbė
jimui temą. Net nepastebėjau, kaip prabėgo terapijos 
laikas". 

"Ponas Espozito. todėl aš i? paskyriau jums Pe t 
rą, o ne kitą terapistą, nes buvau tikra, kad jis j o s 
geriausiai supras". 

"Daktare, be Petro, man šiandieną dar teko pama
ty t i ir daugiau naujų veidų. J am išėjus, atėjo psicholo-

tetą. Jū s gausite protezus (medines rankas ir kojai :r cas . Po jo kunigas. Po pietų veteranų organizacijos 
išmoksite jais naudotis. Medinių rankų pagalba jus vėl atstovai ir veteranų organizacijos pagelbinio vieneto 
galėsite vairuoti automobilį. Esu tikra. kad. visa *ai na- mot^rvs. Taip ir n^uast^hėiau. kaip prabėgo 

nes r ankas ir žiedine Jum. tai 'aiksciosi kaip robotas |siekęs jūs sucnaite j normalu rypziivaA 1 (Bus daugiau) 



DAUGAS, penfcta<Sea!F,-!»7? s . r u g s ė j o saėn. 23 d. , GELEŽINKELIO M T O E J U S 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Cleveland, Ohio 

SAULIŲ EILĖSE 

Kar. A. Juozavičiaus šauliu kuo 

Washington, D . C. 
PASIRUOŠIMAS PABALTIECIU 

MANIFESTACIJAI 

Wash ing tone ir jo apylinkėse 

Indijos sostinėje ruošiamasi 
iftNTJOSJOiIAMA - f O B RENT 

atidarvti geležinkelio tranapor- i Banom. 4n ap#ld. butai 2-me aukš
t o muziejų. Eksponatai de-1 į * Marouette Pke. aut 69-oa g-vės. 

i - i r J T Suaugusiems 817-4073 monstruos geležinkelių raidą In-1 
dijoje nuo 1853 m., kai buvo! 
sudarytas pirmasis geležinkelis, i 
iki šių laikų. 

Muziejaus eksponatų tarpe — 

Išauom. S 1
2 kamb. apstatyta* bu

tas Marguette Parke, šilima, elekt
ra Ir gazaa. Suaugusiems, be jokių 
gyvulėlių. 471-2239 

C L A S S I FIE D GU ID E 

. I išimom, o kamb. butas suang»u-
pa paaukojo Šv Jurgio parapijai ^ - e n a n e d l ietuvių, bet v r a l 1 3 5 5 m - garvežys praėjusio a m . 
tautinę vėliavą, kuri per Šiluvos Ui«eise eilė Iier,,v-T<u draug iu i ^ ^ i r * » amžiaus p r a d ž i o s ! * ™ ' Jokių g>vuiirjrųjkJ4» b. 

.i . j v -. , , j ,1 JS I S i e isv e i i e netu\xSKU draugijų. . . . . . . • Talman A v e . Skambinkite p o 7 
atlaidus Š.m. rugsėjo 11 d. kle- organizacijų. Pastaruoju laiku j keleiviniai bei prekiniai vagonai. 

PROGOS — OPPOBTUNITIE8 

Parduodama maisto krautuvė gero: 
vietoj. Savininkas apleidžia šį kraš
tą, turi parduot. Joks rimtas pasiū
lymas nebus atmestas. Kreiptis į 
Sam teL 2SS-5747 

bono Ivanausko buvo paSven- ypač iškilo Lietuvos vyčių orea- i S a v ° U s k a s eksponatas — aram 
tinta. Tą pat dieną Sv. Jurgio aizacįia jos veikl ios pirmininkės | o U o *M* k u r i ^ mažėjui pado-
bažnyfioje buvo minima ir tau- £ v a Magonis bei kitų vakhbos l v a n o J ° buvys apš i lus ias . 
tos Šventė. Žalgirio ir Juozapavi- n a r j ų dėka. Jie išjudino ir su 
čiaus kuopos nariai dalyvavo j u n g ė bendron ve ik lon senuosius 
bažnyčioje uniformuoti ir su vė- ] r naujuosius ateivius. 
Havomis. ! Rugsėjo 11 dieną įvyko iškil-

—Juozapavičiaus šaulių kuo- mingos mišios Amerikos Marijos 
pos šaulys AI. Andriušaitis prieš šventovės l ietuviškoje Šiluvos 
du metus auto katastrofoje susi- Marijos koplyčioje. Jas atnašavo 
laužė kojas. Ligonis dar vaikšto 'vyskupas Vincentas Brizgys, asis-
su lazdomis. tuojant Vyčių dvasios vadams — 

— Rugpiūčio 25 d. dr. A. Pau- kun. Tomu? Žiūraičiui ir kun. 
tieniui, š. kuopos pirmininkui,!Kazimierui PugeviČiui. Vyskupo V 

5G<i 

m. dramblys puolė važiavusį is 
Kalkutos keleivinį traukinį nu
vertė septynis vagonus,, tačiau 
ir pats žuvo. 

vaL vakaro teL 927-3328. 

Marąuette Pk. suaugusiems iš-
1894' nuomojamas gražus 5 kamb. bu

tas antrame a'-ikšte. Skambinnti 
476-2929 po 5:00 vaL vakare. 

Jm. P l t i H n l n t f ^ D r a m s T 

m^CELLANEOCS 

iiiiiiiiiuniuiimmHMitiiuiliHUMinlma 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

N*EDZIXSKAS, 4065 Archer 4 ve. 
Chicago, HL 60632, tek*. 927-9980 

j lUIilIlIlllUlitttilIillUittuiillliUilliitilHM 

į uiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiitiiiahaiiiiutiiHiiKiRiiiiiiuiiuiHniniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiir.- iiiiiiiiniMiiiiitiiMUMii 

Clevelando klinikoj, buvo padą-!atsi lankymas sutapo su 
ryta operacija. Sveiksta 

jo ^ v ; 2 

operacija. Sveiksta namie, j netų Kunigystes jubiliejumi ir 11 ' S 
Sauliai Smelstoriai šaulių' netų n u o puikios Šiluvos Marijos : 

PtCMtCį « s R g A 

kuopai paaukojo 50 dol 
- Rugsėjo 11 d. Juozapavi-

koplyčios atidarymo. Be to, i 
sėjo 8 diena yra Lietuvos tautinė « 

čiaus š. kuopos šauliai, Andriu-! ir Marijos g i m i m o šventė .Ta pro- į 
šaiČių ūkyje, suruošė šaudymo|ga Lietuvos atstovas dr. S. Backis; 
pratimus. Po šaudymo ūkio šei
mininkė ir Saulė Vencienė daly
vius pavaišino. 

ir O. Bačkienė pakvietė visus d a - : S 
yvius atsilankyti į Lietuvos pa-i S 

s iuntinybę. 
Šiuo laiku taikliausi šaudyto-į Po pamaldų vyč ių p i rmin inke .S 

jai buvo: J. Velykis, R. Navickas į Eva Magonis ir jaunimo bei r u o - l g 
š iamos pabaitiečių manifestaci-• 2 

J 
ir A. Mekešienė. 

KP. 

SEZONO UŽDARYMAS 

įjos atstovas Viktoras Nakas p a - į s 
darė pranešimą apie tokimesnę, H 

; numatytą V/ash ingtone , lietuviui S 
I 'T 1 I SS 

Žalgirio šaulių kuopos šau- veikią. E 
liai vasaros meru brolio'Bartkaus; Rugsėjo 18 dieną Vyčių 142 
ukyie įruoštoj šaudykloje su- kuopa turėjo savo staią tarptau 
ruošė šaudymo sporto turnyrą, o 
rugsėjo 25 d., 1 vai. po pietų j -
vyks frizinio šaudymo turnyras 
ir šaudymo sezono uždarymas, 

šauliai ir ne šauliai, suintere
suoti šaudymo sport'j, kviečiami 
tumvre ir uždaryme dalyvauti. 

E.P. 

St. Petersburg. Fla. 
SUSIRINKIMAS 

ALRK Moterų sąjungos 76 
kuopos susirinkimas įvyks spalio 

iniame festivalyje, kuris įvyko 5 
Meno Galer i jos a ikš tė je , č i a bu- f" 
vo lietuviškų valg ių , lietuviškų 
iaudies dirbinių ir atliekama 
vairi programa. 

Rugsėjo 2 2 dieną (5-7 v.v.) 
priėmimas JAV kongreso patal
pose aukštiems svečiams, kong-
r?smanams, spaudai. 

Rugsėjo 24 dieną, šeštadienį, i 
prie Lincolno paminklo (12-3 v. i 

p.p.) masinis pabaitiečių —Be-1 
tuvių, latvių, estų — susirinki
mą s-demonstracijos su plakatais, 

į atit inkamomis žymių asmenų 7 dieną. Kadangi spahs yra ro- , „ . . . . 
v .. . K. . . . . . kalbomis del 
zanciaus- mėnuo, n n e s susinnKi 

žmogaus teisių lau- = 
mą Pranciškonu koplyčioje b u s j ^ ^ o Pabaltijo Sovietų pavergtuo-; 5 

n . s? Kraštuose. Bus dal inami tam = r o p a - ; ._ , . . . r i S šv. Mišios 11 vai. ryto. Po pa-
LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVEHTĖ 

pat atsišaukimai praeiviams. maldų bus pietūs Rubey restora
ne, tik už bloko. Po pietų grįšime 
i Pranciškonų saloną susirinki-, , 

. -n . , v . i . 1 šokių vakaras, 
mui. Po pose-Oiio bus pašnekesys 1 
ir pasivaiŠinimas kavute. 

Tos pat dienos vakare (7-12 j = 

Kadangi jau yra sezonas sveč ių |J 
ir turistų atvykimo, lauksime su-

Proga visiems lietimams pabendrauti, susitikti 
nakties) įvyks susipažinimo ir j su senais draugais, ii susipažinti su naujais 

ir parengi-11 ^us Cicero-Žuvautojų-Melkeriotojų Klubo ūkyje, 
reikalinga | P"© A n t i o c h , Dl i l lCU. 

Si iai 
mams 

visai veiklai 
pravesti yra 

ug savanorių pagelbininkų, tai S 

— Kunigun-;i; 
iš Detroito, 

1 Spalio 2 d.r sekmad. Pradžia 12 vai. dien^ 
etuvių kolonijai. Tikimasi , kad 5 

Programoje: Antras kaimas, Tautiniai Šokiai, Vaiva 
LOTERIJA — VAIŠES — ŽAIDIMAI 

Ruošia lietuviškos organizacijos. 

grjztant is siaure-s 
dos Keblinskienės 
Veronikos Kulbokienės 2 N e w ) s y e č f i Į n e ^ ^ anlmų^ ^ fe g : 
Hampshire ir \ ikton^K Jacobson j o H m ų ]ietu,,ių k o l o n i j u . = 
iš Carpe Cod. Mes visų pasigenda- j R ^ ^ J , ± L i e t u v o s p a s i u n . | 
m e , ries jų sugrįžimas priduoda I t i n v b ė j e d r . S t a s y s B a č k i s p ^ e : . 5 
upo ir padidina mūsų veikėjų k i n o vvskupą Vincenta Brizgi jo § Pelnas skiriamas iituanistiaems mokykloms ir jau-
skaičių. Pasigendame ir prel. J . ! ^ m e t ų k u n i g y s t ė s s u k a k t i e s p r ^ : | Jiimo o r g a n i z a c i j o m s . 
B a u u n o , Kuris išny<o visai v a - Į g a > paĮinkėdarrLas geros sveikatos. S 
sarai atostogoms ir šiaurę. .ištvermės ir i lgų darbingų metų, j | 

Su rudens sezonu prasideda Į siekiant laisvės Lietuvai ir ka- '• 5 
visų mūsų organizacijų darbai ir, |talikų Bažnyčiai. Susirinkusieji : i 
nors mūsų kolonijoje nėra para-i sugiedojo "Ilgiausių metų". į 5 
pijos pastatų, patogumų susirtn-:Kuklu, jaukų priėmimą praturt i - i3 
kimams, bet čia veikimo netrūks-Ino iš Chicagos Lietuvių m o t e r ų ! a M M , , m , , , M , , , , , M ! 0 » , , M l ^ 
ta ir į parengimus ir susirinki- klubo atsiųstas skanus raguolis, 
mus žmonės gausiai atsilanko,! Naujiems pasiuntinybės šeimi- f 

tuomi sudarydami gražią publ i - jninkams Alfonso ir Reginos Per-į 
ką. jruČių buvo įteikta Petrulienės! 

Pranciškonų namų adresas:! rankomis meniškai išdeginta 
555-68 Ave., St. Petersburg Beach.: juostos raštu lenta-paveikslas. 

Kaip nuvatlaatL — Iš Ciucages važkiocį | Šiaurę TRI-STATE Toll-
way iki 173 ir pasukt: Į vakarus. Pravaitavus 45 yra dvi mylios iki 
DEEP LAKE Rd. čia pasukti j šiaurę. Pravažtavjs antrą ūkį. pa
sukti žvyriniu keiiuku į rytus, kur tuoj pat randasi mašinoms pasta
tyti vieta. 

Lauksime 
draugių ir viešnių, 

atsilankant visų narių, 
visų, kurios 

Gražina Krivickienė 

A N G I Ų NOVELĖ 
prijaučia mūsų užmojams ir idė
joms. 

D o n n a Kamm 

BALPO GEGU2EN£ Prie* kiek laiko boro išleista & . 
miausiq aa&ų niytoįą oovelių to-

Balras 143 skyr. ruošia piKni- toiogija. f^gyklte fią knygą »au 
š.m. spalio 5 dieną, 'rečiadle- * r ' i , a kaip pra-smlnicą dovaną ki

nį , Seminole parke, 9 paviljone, ttems <vwiflc proga. 
Bus karšti pietūs, šokiai ir Jai-1 ft J > , r , n * ^ U > , 0 ? • , ^ ^ <¥* 

, . . o tr x- i->- • -i :~x-„ • pusL) ir vertės antologija talpuuui ] dima, Balfas ruos.rdz.ai IcyfeSa J - J tjaktiam ^ ^ 1 ^ ^ p i r ; 
visus St. Petersburgo lietuvius ir į „^ ^ ^ y , , averetoe ir »ud«oe j 
besisvečiuojančius turistus atsi- fią knygą. Jos sužavi kiekviena 
lankyti į pikniką. skaitytoją. Antologiją parooie ii 

Mūsų r viljorias 9 nr. yra su-! komentarus pridėjo Povilss G*. •-
pamas iš v .enos puses pušynų, o 
g kitos ežerėlio, kuriame būna 
gausybes žiemavojančių iš Siau
rės suskridusfų sparnuočių. Cia 
gamtos mėgėjams sudaro nepap
rastą grožį 

Valdyba 

Uieskymus siųsti: 
DEACOAfi 4MI W. 

DL 
KsinsSTOO 

nitnols gjnrBEtojsi prideda 8 9 

MSSBOOK usfor 

{fMlM 

Q o e r t e r t y 
OUR SAVINOS 
C « n F ! C A T « 7 ^ * 

IAJUIUPTO i/ • \ i 
:NSURfr 

Mutual Federal 
Savings and Loan [2 

lnr«t-e tst* +\ 
SEBVTHC CHICAGO * » SUlūlBS S » a 1905 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustai perkranstymas 

įvairią atstainq 

TeL — 376-1883 a r t e 
376-5996 

I 

! iwiitHiiiHininHtiiwiH«inttnwiiirtnu 

A.pslmoka skelbtis dien. DRAUGE, 
oee Jie platinusiai skaitomas Ue» 
tuvią dienraštis, gi skertamų kai
nos yra v i s u n s pristesmoa 

- B E A L E » T A I K 
« • • • n — i — — » — — — • — • • • 

Dėmesio, investotojai 
Ciceroje rtardnortamas švarus 19 

vieoeoi kampinis namas — 16 butų 
po 4 kamb. ir 3 butai po 3 kamb. 
220 V. elektra. Naujesnis eazo boile
ris be* stogas. Išlaidos $11,676.00. 
Grynų pajamų $23,474. Del smulkes
nių informacijų ir susitarimo apžiū
rėti kreipkitės i Jerry Zenkus. 

BUD e0**EftTY REAttORS 
TeL 749-2060 

B £ A L E 8 T A T C 

ELE6ANCE - PLŪS 
28 yr. oki Cape Cod witb 7 rooms 

plūs room to expand. Gas hot water 
heat. 37^ ft. Hm. Asking $37.900.00 

WE HAVE OTHERS 

CHICAGO LAWH REALT0RS 
3145 W. 63rd St. 
TeL —434-9611 

WA»TtED — MOTEKTS 

• 

» i > n » > m m i » i mmwww——i 

•AKIJA VORECSnS?f« * 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTJHIAI f LIETUVĄ 

NAMUS PARDUODU 
jKAjyrojr m TUMU 

GEEUS PIRKBJnS 
Pirks oamą be paskolos. Reikia 

tuojau vienos ar dviejų §eimų 
namo. 

M p r f l P. ŽumbaJūs 
TEL. — PR 8-6916 

Savininkas parduoda dviejų ankštu 
murini nama^ Tr/s miegami. VĄ 
vonios. Staamp kambarys, centrali-
cis gazu šild:.-mas, naujai atremon-
^ o t a s . rūsvs, garažas. Clarerdon 
Hills. $73.500. 323-5745 

C I E R R - T Y P 1 S T 
FVU or pitrt ume. EscoeUent pay. 

t c»nimenaurate -wiih experience. 34xi«i 
tj-pe 40 WPM Convenieat loop office-
AU ccunpany benefits. 

Please call Mr. Longs tree t 
TeL 782-3467 

VYRAI m MOTERYS 

įearrm fAftfe* 
j prek&t. HsiotM 16 Kuravo* uand^us . 

W. SMta St. Ct.ka*r» IU. 
T O . — WA &-998V 

M O V I N G 
aERJSS'AS perkrausto baldus Ir k i 
tus daiktus. Ir i i toli miesto leidi 
msi tr pilna apdrauda. 

TEL, — WA 5-30«S 

> O 0 O 0 0 O 0 0 0 0 O 0 O 0 O 0 0 0 O 0 0 O 0 0 O ' 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti 

atnaujinti Garažą. Viduje ar is lauke 
narna Rūpinatės? Visuomet &a Jum* 
su patyrimu, u* prieinamą karną pa 
dės, skambinant po S-tos v. • . vakaro 

Tekisna 47«-396v 
> o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o -

M. A. Š I M K U S 
3TOTARY P V B U C 

DTCOBCE TAX SERVICE 
į! 42S9 So. Slspieiraed. tei. 254-7490 

Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMTKTv MUtvletlmal, plMorad 
PIlJETYBfia PBASTMAJ * 

kitokį M&nkaJL 

MSir. bncgaio^ — 3 dideli miega
mi, sallonas (židinys), valgomasis, 
H4 vonios, išbaigtas rūsys su baru 
ir židiniu. Garažas. 54 x 125 p. skly
pas. I vakarus nuo Kedzie. Gražus 
namas, gera vieta. 

Puiki proga — geiežten Sdfctriuic 
krautuvė {hant«v3re> su samu. Rei-
Kia skubiai parduoti. Laoai peinmgaf 
hrmis. 

Š I M A I T I S REALYY 
Insnrapoe — Inroia* Tax 

12951 W. 63rd S l see t — 436-7878 

j Parduodamas med. bongaiowt 1 
; miegamasis. Patogus porai arba 
j vienam asmeniui. 30 x 125 p. skly-
: pas. Namas gale sklypo, ddebs 
} kiemas i i priekio. Arū 63 ir Pu-
{laakL Skambint tik nuo pirmad. Iki 
; ketv tarp 6 ir 10 vaL vak. tel. 

582-2912. 

NAMU APŠILDYMAS 
Talnan seimą ir maAeOa 

f*as. Puriai išvalau talpt 
Ir perdirba dfl <1njB. fdeda 
SfldytoTTifi. Kreiptas 

A BANTS — tei ui-mm 

M. L S. 

Data Processizig 
B A L SB/OP tJEEDS 

1 AOCTTXG SYSTtlMR ANAI-YST 
8 PROGUAMMKR AN.^L.TSTS 
1 DOS/VS COMP1TKR OPEB. 

Ooropetltlve saiary Tncredible orga-
j niiaUon. Call Jerry Taylor 778-4000 

ext 258 between 9-11 a m . on 9/26/T7. 
IiAG rSDUSTRIES 

2700 W. 50U» St , Chicago. 

JKLP WA.YTED — VYBAJ 
« ' • " ' i • » • M — m i m — 

«XP13aEE!NCED AUTOMATIC 
B & S SETTERS & GPEEATOES 
Good working conditions and bene-
Sts. 

CCSTOMGRAFT COMPANY 
S200 W. 260i s t , 656-2G61 

TEHL=AL M AiK7i*.iMCE 
MAN 

Some experience in welding, elect-
rical and machinery work. Apply in 
Person. 

DfVKION LEAD 
7742 V?. 61st Place 

Smnmlt, 9L — 458-4528 
Aa Boual oppcrtunity empunrer 

iEXFERIEXČi^ BODY MAN 
NEEDED AT ONCE 

Good working eanditiors. M u š t 
have own tools. 
ELSTON AUTO R E B O L D E R S 
8809 N o . Elston, te!. 463-4660 

MAKOUETTE PARKE Ot 
PIETVAKARIUOSE 

F A C T O R Y 
Eapidly expanding precis ion 

griading shop has immediate 
openings for Blanchard R o t a r y 
Grinder opers.. O.D. grinders , 
and LD. grinders. Interes ted 

DRAUDIMAI fV AIRIŲ BCftlC j parties please call: 

Budraitis Realfy Co* 

Btrr NUOMAVIMAS 
Pannks l s se ūuomuunlnm. 

4S4S W . 83rd S t , teL 767-06M 

MAROUETTE PARKE 
12 SMtą n k M , 3 miegamieji 1% 

vonios, gražiai |ruo*tas rūsys, gazu 
ittdymas, sav. apleidžia miestą (#195) 

Įvairia punklu 
brangiai i i mūsa ^ ~ ^ Į * » . 
OOPMOS PARCBUI 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
SSSS S. Halsted St_ OtatoMTO. DL SO" 

šast w. o» m. objoago, ra. ssss 
Telef. 92S-37S7 — SMSS30 

• kasskatk} murm, 114 vomoa, ga
zu šikrymas, 2-Jų malinu garažas, 
•av. yra jsipareigojft su kitu inves
tavimu. (#196) 

•UTŲ NUOMAVIMAS 

itininiHHHHtroiniimiwimiMiiaitimnii 
TELEVIZIJOS 

M I G L I N A S TV 
Spalvotos h* Paprastos. Rsdrjsi 

Stereo h-Oro Vėsintuvai 
M I G L i N A S t T 
Pardsvtmaa ir 

Valdymas 
Draudimai — Income Tas 

Notariatss —Vertimai 

REALTY 
A B A C E V I C I U S 

;«45S So. Kedzie Ava. — 778-2333 

BLANCIIARD GRTND1NG 
CORPORATION 

TeJ. — 533-2377 

rSCPERIETSTCED: 
* H A X D S T R f f P E R 
• F U R N i T U R E S T R I P P E B 
* W O 0 D rTNISHER 

(Who can mateh ooJors) 

6. Wood Finishing Go. 
517 N . Hafccted St. T e t 733-1131 

Frora x AM. to 5 P.M. 

NAMAI ?mm m\ 

Forginę Machine Oper. 
We seed an upset forging machine 
operator. We are viUing to tzain a 
person who Ls mechanically inclined. 
English helpfuL Polish spoken by 
foreman. 

^ours: 7 AM. to t P.M. 
Contact Harry Skweres 

JK.DJC t P S E T FORGING CO. 
2645West 139th Street 
Blrje Iskind. I E (mOG 

Phone ~ 388-8770 Didelis muro buogaknv ant plataus 

— • - ->. ^ ^ - e , . M P k e ^ s S o Š U d y m a S - M a n i U ^ e i C A M P B E L L * S O U P C a 2846 W. R9fh St« teL 776-1488 ""*• »25.'S0.0O 
miiimmmi!nwiinnig H I I I — n > 1 0 1^ t va j idn^ „ ^ o 

apie $22.000 metmių pajamų, nauja* 
10<%. — 20% — s o c į piglaa 
nr apdranda ano ogaSai s* 
bOlo pas 

FRANK 2 A P 0 L I S 
SS0SH W«« aotb Nerast 

Cbiraao. ninoi* 
Tet — G.% 4-*««64 

niiiiifiuifttiHiiimutiiiiiiiinmiifnii 
V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Ptsansme Ir vs£knv«Jame 

viso i4ik$ grindis 
JL BUBNYS — Tei. RE 7<ffl«l 

•wtiwn»MMMniiiiiiiiiiiimuiniiawiwii i 
Biznieriams apeunoka akelb-

•Jt dienraity> -Draojja-. 

stogas, gazu 5ild\tnas ir elektra Mar-
i ąuette Pke. Pinimngam pirkėjui kv-
! na — tai tik atradimas. 

Dviejų bum, gelsvą plyta. 18 n»> 
įftą modemas namas ir ekstra dfctebs 
j mūro garažas. Įrengtas. bevn£k tre-
Ičias butas, gražiam b<usmoroe. daug 
j kitą priedų. Greit galima užimti — 
(vertas $60.000. 

Biznio prekybai, restoranui ar ofi
sui, dideis patogus namas ant pla-

! taus sklypo Marąuette pke, $42300. 

Has immediate openings for t h e 
follovyiag posations: 

Boay Maknr A<S'a9tfr.Ma<4iixic Re-
pairman, boch vrlth c.u m&klxig eoc-
perieskcė. S h e « Motai Worker-Eleo-
tridaa. Kxceliont vvages-lrui^e hrtMi 
tita 

APPLT OR CALL ^ 

CAMPBEEI.'S S O U P CX>. 
2550 W e s t 35th Street 
TeL 376-3700, E x t 410 

Aa Eoual Onport^nity Hmm 

Grąžos etanas sklypas tr 
: lyfanruetze Pke. Vertingas pirkėjai. 

VALDIS REAL ĘSTATE 
2BS West 1Ut. Street 

fL 7W-72» arba 737-86M 

ARC WELDER 
&ąierieaced is li?h* sheet metai 

I veKimg. Good £axt£g wages and 
. beoefirs. 

Paul Kortom 272-0770 

U6 Aaea ir.v^ ^Jcnašrcoė, QL 



mas žmogus, bet Jo draugai buvo nu? ir *Rtut su fermomis, bro-
iš visų partijų ir bepartiniai. liams Vytautui ir Antanui bei ki-

Gimes 1#99 m. spali.. 23. Udri- tiems giminėms. Po atsisveikini-
joje, Alytaus apskrity, visus lai- mo kalbų našlė su sūnumis į! 
minguosius nepriklausomos Lietu-karstą įdėjo žiupsnelį Lietuvos! 
vos gyvenimo metu; praleido žemės. 
Lauekaimyie, Kybartų valsčiuje,) Rugsėjo 14 ryte §v. Antano 
Vilkaviškio apskrity. Buvęs entu- bažnyčioje už velionio sielą atlai-
ziastingas kooperatininkas ir pz- kytos gedulingos pam2ldos. Po to 
dėjęs įsteigti devynis žemės ūkio kūnas nuvežtas į Holy Sepulchre 
kooperatyvus. Taip pat dalyvavęs kapines ir palaidotas. i 
galvijų augintojų ratelio veik-Į Tiek atsisveikinimo vakarą, 
loję. 1944 m. vasarą iš Lietuvos tiek laidotuvėse dalyvavo didelis 
pasitraukęs, ir, po kelerių metų būrys žmonių. Seimai leidus vic-
gyvenimo išvietintųjų stovyklo- toj gelių aukoti Lietuvių fond;:i, 
se Vokietijoje, įsikūręs Ameri- kurio nariu jis jau seniai buvo ta
koję, Detroite, Keliolika, metų pęs, Jono Jonyno atminimui su-
atidirbęs Fordo automobilių fa- eukota per 400 dolerių, 
brikuose, paskutinį dešimtmetį 
laimingai pensinlnkavo ir savo 
kiemelį pavertęs ištisu daržu 

augindamas dar-"ūkininkavo 
žoves. 

Gaila iškeliavusio dar vieno! 
ąmoningo tautiečio. Tebūna I 

šviesiam ūkininkui lengra moti-i 
na žemė. 

Alfonsas Nakas I 

Dalis publikos 
joje 

'Šventojo Narvo" premjeres spektakly Clevelande rugsėjo 3 d Euclido gimnazijos auditori-
Nuotr. J. Garies 

DETROITO ŽINIOS 
G U B E R N A T O R I Ų 

K O N F E R E N C I J O J E 
tos šventes minėjimo programą, 
sudarė: Rūta ir Virginia Kūrai-
tės, Rita Naikauskaitė, Laima ir 

Šiais metais JAV gubernatorių D g n u t ė Tau:kevičiūtės, Lina konferencija įvyko Detroite, gar 
šiame Renesanso centre. Jos me
tu buvo užsimota aukštiesiems 
svečiams parodyti, kaip galima 
atgaivinti nykstantį didmiestį. 
Konferencijos šeimininkas, Mi-
chigan gubernatorius Wil-
liams Milliken dar panoro savo 
kolegas supažindinti su Detroi
to etnikais. Jo pastangomis rug
sėjo 9 d. vakare buvo suorgani
zuotas Plaza viešbutyje tautybių 
priėmimas. Arabai, lenkai, siova-
kai, ukrainiečiai, italai, vokiečiai 
ir kiti gavo po atskirą * ambarį, 
o lietuviai, latviai ir estai su ki
tom pavergtom tautom tegavo 
kiek erdvesnes patalpas, kuriose 
ir vyko tautinių grupių vienetų 
pasirodymai. Lietuvius atstova
vo VVindsoro mergaičių tautinių 
š">kių grupė, vadovaujama Ele
onoros Stanevičiū ės-Holmes, pa
šokusi 4 tautinius šokius. Be to 
lietuviai turėjo labai gerai pa
ruoštą tautodailės parodėlę ir 
informacijos skyrių. Praeiviai bu
vo vaišinami cepelinais, antiena 
ir pyragais. I Pavergtų tau ų sky
rių atsilankė gubernatorius W. 
Milliken, lydimas Algio Zaparac-
ko. Užtruko trumpai ir prie lie-
+!'.V-I"T] skyriaus nė nesustojo. 
Bendrai paėmus šia etnine kon
ferencijos dekoracija guberna
toriai, išskyrus kelis, nesidomėjo. 
Tačiau iš jų štabo kai kurie pa
reigūnai atėjo pasivaišinti ir pa
sirinkti jiems reikiamų informa
cijų. 

Šiame priėmime, kurį apmo
kėjo Michigan gubernatorius rr 
Henry Ford II, lietuvių dalyvavi
mą organizavo dr. Algis Baraus
kas, kaip Pavergtų tautų atstovas. 
Dalyvavo apie 30 lietuvių. Tau
todailės parodėlę rengdami dau
giausiai darbo padėjo Stefanija 
Kaunelienė ir Vincas Tamošiū
nas. 

T R U M P A I 

— Detroito Lietuvių namai 
jau yra padruešę naujam sezo-Į 
nui. Atremontuotos ir išdažytos; 
abi salės. Sutvarkyti kiti kamba
riai ir tinkamai pasiruošta patar
nauti organizacijoms rengiant 
parengimus. 

—Rugpiūčio 30 d. 11 vai. va
karo TV 56 kanale, lietuviškom 
problemom pagvildenti buvo 
gauta 30 minučių laiko. Stefani
ja Kaunelienė labai gyvai ir įdo
miai išdėstė mūsų tautos istoriją, 
Danguolė Jurgutienė kalbčjo a-
pie persekiojamą bažnyčią Lietu
voje ir adv. Rimas Sakis dėstė a-
pie žmogaus teises. Sis lietuvių 
pasirodymas buvo iirūpinUs 
Kultūros klubo, kuriam vadovau
ja Antanas Musteikis. 

— Windsoro tautinių šokių 
grupę, išpildžiusią Detroite tau-

Dumčiūtė, Alma Kraniauskaitė 
ir Debra Rudokaitė. Akordeonis
tas — Vytautas Petrauskas. 

—Šv. Antano parapijos rude
ninis parengimas pavadintas 
"piknikas po stogu" įvyks spalio 
2 dieną Lietuvių namuose. Su
mažėjus parapiečiams, norima 
parengimais užtikrinti ilgesnį pa
rapijos išsilaikymą. 

— Šv. Antano parapijos kios
kas po vasaros atostogų pradėjo 
reguliariai veikti. Galima įsigyti 
knygų ir lietuviškų plokštelių, j 
taip pat visuomet galima atnau- i 
jinti "Draugo" prenumeratą ar-1 
ba užsiprenumeruoti kitus laik
raščius ir žurnalus. 

S. G-kas 

PAMINĖJOME RUGSĖfO 
8-TĄJA 

Tautos šventės minėjimas įvy
ko rug:ėjo II d.. Dievo Apvaiz
dos parapijos kultūros centre. Tai 
buvo LB Detroito apylinkės ren
ginys. 

Minėjimo iškilmes pradėda
mas, LB apyl. v-bos pirm. Alfon
sas Juška padarė kelių minu
čių ekskursiją į Lietuvos istoriją 
Priminė apie Vvtauto 

Harris laidojfmo namuose lai-
jdotuvių apeigas tvarkė Jolanta 
Ba uža — Zaparackienė. Atsisvei
kinimas su velioniu įvyko rugsė
jo 13 vakare, J. Za-para-kienei va
dovaujant. Po kun. Kazimiero Si
maičio sukalbėto rožinio, J. Za- Į šuolyje į aukštį 
parackienė perskaitė jautrų eilė- Dvvight Stones. 
raštį. Atsisveikinimo kalbas pasa
kė Stasys Šimoliūnas — draugų 
vardu, Antanas Musteikis — 2e-
mės ūkio darbuotojų ir Kultūros 
klubo vardu, Jonas Švoba — LTS 
-gos Detroito skyriaus vardu, 
Alfonsas Juška — LB Detroito 
apyl. vardu, Antanas Sukauskas 
— Dloco vardu, Vacvs l -rbonas — 

būdami vieningi, budėdami ir L F i r A L B Radijo'klubo vardu, 
Washmgtoną spausdami, užsienio R o ž ė R a ž a u s k i e n ė —Balfo 76 sk. 
politiką galėsime sukti mums pa- v a r d u h Kristina Daugvydienė — 
lankesne kryptimi. Birutininkių vardu. Velionis pri-

Kaip matome, R. Kudukio kai- ^ l a usė kelioms bendrinėms Det-
ba buvo orginali ir nepaprastai roito organizacijoms, bet atsisvei-j ženklu išparduota Lemonte LB 
įdomi. Tai rodė publikos ilgi, gau- kindami jam atidavė pagarbą ir I gegužinėj. Nuopelnas Lomonto 
sūs plojimai, kai baigė kalbėti. t u organizacijų atsovai. kurioms j lietuvių, jų bendruomenės p-ko 

DAUGAS, penktadienis. 1977 m. rugsėjo mėn. 23 d. 

MŪSŲ mieli koncertų p\:ms\ą ir bičiulį 
DARIŲ LAPINSKĄ, 

liūdintį mirusio ?*vo, užjaučia 
Algis ir Karolis Avižieniai, 
Donatas Bielskus, 
Danute ir Rimas Dirvonai, 
Dailute Korzoitiene, 
Julius Lintafcas, 
Aldona Rekašiene, 
Tomas Remeikrs. 
Milda Tamulicnieni. 
Vitalija Vasaitiene, 
Vytautas Vepštas ir 
Danutė Viktoriene » 

ėjusi sena vaga, kaip ir kitų prieš 
jį buvusių prezidentų. 

Kad Tautos šventės proga su-
sirnkę tautiečiai nepultų į pesi
mizmą, kalbėtojas priminė, jog, 

budėd 

SPORTO APŽVALGA 
(Atkelta ii 2 pusk) 

amerikiečio 

— Trys pavardės Muller sto
vi pirmoje vietoje V. Vokietijos 
aukštosios lygos futbolo pirmei 
nybių įvarčių mušėjų tarpe. I 
Garsusis Gerd iš Muencheno 
Bayern veda su 10 įvarčių, jį 
sefea su 9 įvarčiais Dieter, rink- į 
tinės žaidėjas ir F. C. Cologne. 
o Hansi iš VPB Stuttgart tre
čioje vietoje su 5 įvarčiais. 

— Pirmoji šimtinė T-marški-
nėlių su užrašu Pasaulio Lietu 
vių žaidynės ir gražiu žaidynių 

Meninę programą atliko Win- J's priklausė. Visi reiškė užuojau 
dsoro mergaičių tautinių šokių }$ n a š ] e i Antaninai, sūnums Jo 
Neries ansamblis, vadovaujamas 
Eleonoros Stanevičiūtės — Hol-
mes. Aštuonios dailios, grakš
čios mergytės puikiai sušoko tris 
tautinius šokius. Tuo tarpu Šilai
nės veiklai išblėsus ir vykstant 
persiorganizavimui, Kanados 
lietuvaičių pasirodymas scenoje 
ypatingai šiltai sutiktas. 

Minėjimas užbaigtas tautos 
himnu. Lietuvių Bendruomenės 
reikalams surinkta arti 900 dole
rių. 

NETEKOME JONO JONYNO 

A. Burbos ir V. Vakarų LB vi-
cepirm. M. Jakaičio. 

Paskutiniu metu kelių ligų 
kankintas, 1977 m. rugsėjo 11 d. 
ryte mirė vienas iš šviesiausių 
Detroito lietuvių Jonas Jonynas. 
Sakydamas "vienas iš šviesiau
sių", nekalbu apie mokslo laips-

D:džioio! n ' u s ' n e s velionio formalus išsi-
Lietuvos | mokslinimas tesiekė * keletą 

karaliumi ir ka:o susiklostę įvy-1 gimnazijos klasių ir, kaip vienas 
kiai nulėmė kitokį likimą. j kalbėtojų atsisveikinimo metu 

pareiškė, jis nesusigundė Lietu-
Programai vadovauti pakvies-į v o s nepriklausomybės pradžioje 

ta LB v-bos narė kultūros reika- j Įengvai gaunama valdininko tar-
lams Janina Udrienė. Įnešus į' n y b a ) 0 n u e j 0 ūkininkauti. Švie

sus jis buvo dideliu apsiskaitymu i 

r V f A. VERA MTTUŽAS 
PAGAL TĖVUS US£ 

Pagal pirmą vyrą SepsJds 
Gyveno 3854 W. 56 Place, Chicago, IlHnois. 
Mirt rugsėjo 21 <L, 1977, 1230 vai. popi«t, sulaukus 71 m. amž. 
Gimė Latvijoje. Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus umaras, marti Birute. 2 

anūkai Raimundas ir Linda Sepskis, švogerka Aleksandra Tautkus 
su šeima, kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W 71 St. 
Lankymo valandos ketv. nuo 3 iki 10 vaL vak.; penktad. nuo 

1 iki 4 vai. popiet. Penktad., 5 vai. bus perkelta į Lietuvių Evange-
likų-Liuteronų bažnyčią, 6641 S. Troy S t Budetnvf* bus 7 vai. vak. 

Laidotuves jvyks šeštad.. rugsėjo 24 d. 
bus nurydeta į Lietuvių Tautines kapines. 

10 vai. ryto po pamaldų 

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

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkai. 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus — Tel. 476-2345 

sceną devynias vėliavas, kun. Vik
toras KriščiūneviČius sukalbėjo 
invokacinę maldą. J. Udrienė su 
publika supažindino minėjimo 
kalbėtoją, Clevelando miesto 
aukštą pareigūną Raimundą Ku-
dukį. 

R. Kudukio kalba užtruko ly
giai pusvalandį. Jeigu kas laukė, 
kad prelegentas irgi grįš į vidur
amžius ir aiškins karūnos trage
dija, turėjo labai nustebti. R. Ku-
dukis kalbėjo apie paskutinių 
mėnesių JAV politikos raidą ir 
ryškino prez. J. Carterio angaža
vimąsi už pavergtųjų teises. K3I- Į 
bėtojas faktais įrodė, kad tarp į 
rinkiminių pažadų bei pirmųjų j 
savaičių po išrinkimo stipraus: 
pavergtųjų rėmimo, ir dabartį-1 
nių veiksmų, yra labai didelis! 
skirtumas. Carterio politika nu- j 

(prenumeravo ir skaitė beveik vi
sus mūsų laikraščius), toleran
cija kitaip galvojamiems, rėmimu 
visų kultūrinių, šalpos ir politi
nių organizacijų, dalyvavimu 
Detroito lietuvių visuomeninė
je veikloje. Je? neklystu, kaip ir 
Drieš keletą metų miręs jo bro
lis Zigmas, Jonas Jonynas buvo 
valstiečiams liaudininkams arti-

A.tA.Dr . VLADUI JUODEIKAI mirus, 
jo žmoną, mielą GRA2!N|, dukrą INGRIDA, sūnų 
MINDAUGŲ ir gimines — JULIJĄ ir kitus nuošir
džiai užjaučia 

Vertffika ir Imtos Aušrotai 

Gel£s visoms progoms 
KVERLY HILLS GfiLINYCIA 

3443 WEST 6Sr4 STREET 
Telefonai: PR M>*33 ir PR 84634 

Taip pat naujoji Barbaro* ii 
Gene Drishhj Jcraoto^ė. 

THE DABY STORE 
1918 SouUnvc* Hwy, Oak Lawn 

Tel. 490-1318 

Mielam draugui 

A. t A. JUOZUI SIMOKAICIUI 
staiga mirus, velionio našlei STASEI, sūnums RAI
MUNDUI ir RIČARDUI su šeimomis reiškiu giliau
sią užuojautą ir kartu liūdžiu. 

Juozas Liubinas 

Brangiam švogeriui 

A. + A. J U O Z U I M I K U L I U I 
per anksti apleidusiam ii pasaulį, jo mylimą sesu
tę Lietuvoje užjaučiu ir kartu liūdžiu. 

AJi iumakerkiiž 

liri(l||l1lfllllllllMhiltlHMIIIinniMlt1MMHMMnilllHHIMMIIIItMlllltMIIMlllMM>Mi 

Savanorio ir Kontržvalgybininko Atsiminint 
Tai Lietuvos žvalgybos ir kentraivalgybos paslapty 

kurias aprašo I. DEMERECKS tavo knygoje. 
Kaina minkštais viršeliai $4.00. kietais $5 00 

Gaunama _ 
0RAUGAS. 4545 W. OSrtf Si„ CMcaj* III. 60629 

E U D EI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

00VYDAS P. GAIDAS Ir GĖRALO A$ F. 0AIIJHI 
TRTS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4336 34 South Calltomla flvenue 
Telefonai LA 3-0440 u LA 3 985? 

U*Q5 91 South Htrmltage Aveaut 
Telefonas - YArds M 74 I-V 

Mažeika y Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN A/E 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
TeL 737-8601 

1 

K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR S 0 N U S 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lstSt. — Tel. GRovehiII 6-2345-6 
1410 $o. 50th A ve., Cicero _ TOvrnhalI 3-2106-9 

AIKSTfc AUTOMOBILIAMS STATYTI 
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DAUGAS, penktadienis, 1977 m, rugsėjo mėn. 23 d. 

x Lietuvių fronto bičiulių ta 
rjbob rinkimams pravesti komi 
sija balsavimo lapelius išsiunti-

Hnėjo. Jeigu kas iŠ bičiulių baisa-
'jvimo lapelio nebūtų gavęs arba 
j jei kieno adresas būtų pasikei
tęs, prašome parašyti komisijos 

j pirmininkui, ir medžiaga bus iš-
X lietuvių Moterų federaci- j siųsta papildomai. Rašyti šiuo 

jos Chicagos klubo susirinki-į adresu: Mr. J. Baužys, 7225 W. 
mas įvyks rugsėjo 25 d. 2 v. p.. Higgins Ave., Chicago, Illinois 
p. Tautiniuose namuose. Pro- 60656. 
gramoje valdybos pranešimai 
klubo veiklos aptarimas ir kt. 
Taip pat bus Aldonos Rimie
nės pranešimus socialiniais 
klausimais. Visos narės kviečia
mos dalyvauti. 

X Emilija Vilimaitė, Giedros 
korporacijos visuomeinnirJrių ir 
daugel} kartų šios korporacijos 
pirmininkė, deda visas pastan
gas surengti Giedros korporaci-

nų susirinkimas įvyks rugsėjo 
25 d., sekmadienį, 2 vaL po pie
tų. Jaunimo centro 104 kamba-

jos 50-ties metų gyvavimo su- į ryje. Visi nariai kviečiami daly-
kakties šventę, kuri įvyks šį sek 
madienį su pamaldomis, akade
mija ir banketu Jaunimo centre. 
E. Vilimaitė yra uoli visuomeni
ninke ir kitose organizacijose. 

vauti. 
X Agota Matulionienė, po ' 

operacijos daugiau kaip mėnesį j 
išgulėjusi Little Company of; 

i Mary ligoninėje, grįžo namo. Rugsėjo 14 d. 7 v. v. dr. Br. | 
x "Bridgesj Lietuvių Ben-1 į ^ ^ ^ ^ e r ^ E l e o ^ j * V - M o t u š i " b u t e <**"> ***<> 

druomenės leidžiamas biuletenis' 
angliškai kalbantiems, 5 nume
ris pasiekė "Draugo" redakciją. 
Biuletenis yra panašus į anks
čiau išleistus, informuoja apie 

ros, Paulinos ir Liucijos priežiū
roje. 

X Juozas Bacevičius šiandien 
vakare, 7:30 vai. vak.. Liet. 

demonstracijas V/ashingtone, į Tautiniuose namuose skaito pa
duoda daug ž'nių ii okupuotos j skaitą apie Marąuette Parko 
Lietuvos ir lietuvių kolonijų j stabilizaciją ir kitas laikinas 
Amerikoje. 

x L*ž a. a. Povilo Sobieskio 
sielą, vienerių metų mirties su
kaktį minint, šy. Mišios bus at
našaujamos šį sekmad., rugsėjo 

AUKŠTO RANGO KARYS 
Fort Bragg J. A. Valstybių 

kariuomenės stotyje yra jaunas 
lietuvis C. Stulga, leitenanto 
pulkininko rango. Jis yra ii Chi
cagos ir iki 1976 m. jo šeima 
gyveno Šv. Kazimiero kapinių 
apylinkėje, kur turėjo smulkių 
dovanų krautuvėlę. Leitenantas 
pulkininkas Charles Stulga sto
jo į JAV kariuomenę 1960 ir iki 
šių dienų nuolat žengia pirmyn 
kariuomenės eilėse, lanko mo
kyklas įsigyti mokslo laips
niams ir gauna pažymėjimus už 
darbštumą ir narsumą kariuo
menėje. 

Jo tėvas Charles Stulga ilgus 
me us praleido dirbdamas Ar
gone laboratorijose. 1976 me 
tais išėjo į pensiją ir su žmona 
Viktorija išsikėlė gyventi į Pu-
ryear, Tenn., miestuką su 450 
žmonių. 

Stulgų tėveliai Charles 
ir Juozapina Stulgai, gyvena 
Chicagoje. Senelis Stulga jau 

CICERO BALTAS RUOŠIASI j skambėjo per kelias radijo sto- salę, kur už langų bangos triukš- yra 93 metų amžiaus, 
AUKŲ VAJUI j tis. Mokyt. Stasys Rudys parū- mauja. Programa visados įdomi, 

pino Michigano miesto radijo vakaro nuotaikai pritaikinta ir 
stočiai Bendruomenės paruoštą meniskai graži Ją atliks solistė 
specialią programą, kurią išgir- Vanda Stankienė, kuri praėju-
dęs dr. J. Valantiejus pasirū- šiais metais taip visus sužavėjo, 
pino, kad ji būtų perduota ki- tiek lietuvius, tiek gausiai susi-
toms radijo stotims, o taip pat rinkusius amerikiečius, jog visi 
un'versitetų studentams, profe- prašė, kad ji ir šiais metais pasi-
sūrai. rody'.ų. Gros Stelmoko orkes-

Prieš savaitę atšventėm Ru- tras. 
dens festivalį, kur dalyvavo 30 T ą vakarą, spalio 1 

X Ona Banienė po operacijos 
tiek pasveiko, kad savaites gale 
išleidžiama iš Šv. Kryžiaus ligo
ninės pas sūnų Alberią, o susti
prėjusi gr 'š namo. 

x Lietuvių filatelistų draugi-
jos "Lietuva" poatostogims na- TJ$ Detroito apylinkės 2iburio lituanistinės mokykics mokslo metų pradžios iškilmių vėhavų pakėlimas 

Nuotr. J. Urbono 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
Leitenanto pulk. Stulgos tėve-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

ŠV. KRYŽIAUS TELEVIZIJA 

Ligoninės rėmėjų aukcmis už 
20,000 dol. baigiama šv. Kry
žiaus ligoninėje, Chicagoje, J-
rengti sava spalvota televizija. 
Programa galės būti duodama 
pačios ligoninės ar ta televizija 
galės būti įjungiama į katalikų 
televiziją. 

NUSIKALTIMAI CHICAGOJ 
Didieji nusikaltimai per pir

mus devynis š. m. mėnesius Chi
cagoje sumažėjo, išskyrus mo
terų nuskriaudimus, bet vis dėl
to nužudymų buvo 589, apiplė
šimų 11,340, užpuolimų 7,528, į-
silaužimų 25,908, vagysčių 73,-
596, automobilių pavogta 22,-
001 

SUSIRINKIMAI 
BIBLIOTEKOSE 

Chicagos miesto bibliotekų 
patalpas nutarta leisti naudoti 

valdyba susirinko posėdžio pasi
tarti, kaip daugiau surinkti au
kų pagalbos reikalingiems mū
sų tautiečiams. Praeitų metų 
vajaus pasisekimą nulėmė direk
toriaus dr. P. Budininko ir sky
riaus valdybos sukviestas šimti-

liai, gyvenantieji Puryear, j įvairiems susirinkimams, išsky-
Tenn., pasirinko gražią apylinkę rus pohtinius, komercinius ar pi-
išgyventi pensijos metus, bet ten nigų rinkimo vajus, 
yra mažai ka'alikų ir jie važiuo-1 KVBSM ^ ^ M O T E R I S 
ja daugiau kaip 12 mylių 12 mylių iš
klausyti šv. Mišių Šv. Leono baž
nyčioje. Mūsų žmonės tikrai 

Northwestern universitetas į-
veda du kursus apie moteris: 

problemas lietuvių inžinierių ir 
architektų susirinkime. 

d., bus 
taip pat pagerbtas žymus's hu
manistas dr. Jonas Valantiejus, j 

x Dr. V. Dubinskas, Chica
go, UI., dažnai paremia lie.uviš-

mūsų spaudą. kus reikalus ir 
25 d., 9 vaL ryto T. Marijonų; gįomis dienomis jis, atnaujinda-
koplyčioje. Gimines, draugus ir j mag prenumeratą, pridėjo ir 30 
pažįstamus prašome prisiminti jį dolerių auką. Dr. Dubinskas 
savo maldose. (pr.) skelbiamas Garbės prenumera-

X SvČ. M. Marijos Gimimo torium. Nuoširdžiai dėkojame, 
par. mokyklos Motinų klubas 
rengia namuose keptų pyragų 
išpardavimą rugsėjo 24-25 die
nomis tuoj po šv. Mišių. Bus 
šviežių "doughnut holls", ku
liuos bus galima 3u kava išmė
ginti. Motinų klubas prašo visus 
atkreipti dėmesį ir paremti mo
kyklą. 

X Sveikas maistas rudenė
jant, šia tema bus agronomės 
Adelės DuobUenės pranešimas 
Lietuvio sodybos pažmouyje šį 
sekmadienį, nuo 3 vai. po pietų.' x Dr. 
Sveiko maisto užkandinė veiks skyriaus 
visą <lieną. Visi laukiami. 

ninku ratelis. Nutarta ir šiais , 
meta:s laukais ir asmeniškai ^ ^ *** * c i a L e t u v i a i ^e* 
kreipts į tuos pačius šimtiniu- j n a u s a i P**™**-
kus ir ieškoti naujų, kurie savoj Praėjusiais metai3 sureng'as 
kilnia širdimi ir dosnia ranka '• Amerikos nepriklausomybės 200 
paremtų mūsų pastangas. I metų sukakties minėjimas taip J š i vakarą suvažiuos daug sve-

Valdyba su savo nepailstan- plačiai nuskambėjo, jog prade- &U ne tik iš plačių apylinkių bet 
čiomis rinkėjomis ir rinkėjais į jo plaukti iš tolimų vietovių į- taip pat *r iš Chicagos. Daug 
lankys visus savo apylinkės be- vairūs laiškai. Vieni dėkojo, kiti gydytojų atvyks pagerbti savo 
tuvius. Tikime, kad jie ir šie- džiaugėsi ir prisipažino esą lie- kolegą dr. Joną Valantiejų. 
met rinkėjų neišleis tuščiomis.! tuvių kilmės. Taip pat gauta Vyt. Kas. 
Pažymėtina, kad Cicero Balfo laiškų, prašančių atsiųsti knygų. J U A R O U E T T E PARKO NAMU 

SAVININKŲ VEIKLA 

plačiai išsisklaidę po visą Ame-j "Moterų bendruomenė" — apie 
riką 

Jaunas leitenantas pulkinin
kas Staiga uoliai darbuojasi ka-

kuriam Andrews universitetas! nuomenėje, yra pelnęs visą eilę 
suteikė garbės daktaratą. Todėl; .,, :~ 

Marąuette Parko namų savi
ninkų draugija baigė vasaros 
r.tos'ogas ir pradėjo rudeninę 
veiklą. Šią vasarą kėlė daug 
rūpesči j maršuotojų ruošiami 

LeiL pulk. C. Stulga 

Jonas Bilėnas. einąs 
viršininko pareigas 

Grumman Aerospace Corp 
X Pasaulio lietuvių archyvas Bethpage, N. Y., taip pat profe-1 n u o - T a d sukruskime. 

po vasaros atostogų jau atida- j soriaujantis City University of D r - B r - Motušienė, kuri dabar 
darytas ir visiems prieinamas N. York DJ-me mokslo ir kury- į y1* ** Chicagos apskrities Balfo 
kiekvieną šeštadieni nuo 10 vai. j bos simpoziumui suorganizavo j valdybos iždininkė, ir Viktoras 

"Šilumos mainų ir mechanikos j M o t u š i s buvo pasveikinti šia 
inžinerijos sekciją" i r pats skai- i P r o S a Jaukiai įsikūrę savo nuo-
tys apžvalginę paskaitą apie įPavuose namuose ir padėkota 
lietuvių technologų įnašą į, J i e m s •* svetingumą. Koresp. 

ryto iki 2 vaL p. p. Jo adresas: 
5620 S. Claremont, Chicago, EI. 
60636 (Jaunimo centras). 

X Dail. Mikas Šileikis krisda
mas namuose susilaužė abidvi moksmiC literatūrą 
rankas. Sėkmingai gydomas šv. 
Kryžiaus ligoninėje. 

x p . Baltakis iš SHver 
Spring, MD, atsiuntė prenume
ratos mokestį ir 7 dolerių dole
rių auką. Dėkui. 

X Gerardas Juškėnas, žino
mas klevelandiškis, atsiuntė au
ką. Ačiū. 

x Albinas KurkuOs, akcijų 
brokeris dirbąs su Rodman a r i 
Rensbaw, Ine, patarnauja ak
cijų, bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 332-0560 

x Jaunimo Šokiai bos Jaon 

X Aukų po penkios dolerius 
atsiuntė: 

J. Petrauskas, Toronto, 
Juozas Cyvas, Cleveland, 
Z. R Sadauskas, Lombard, 
Albert G. Vinick, E. Chicago, 
Aleksandra Šaulys, Chicago. 
Visiems tariame malonų ačiū. 
X Aukų "Draugui" atsiuntė: 

po 5 doL — Helen Perzinskas 
Al. Varnas; po du doleriu: K. 
Prišmantas, J. Bartkus, A n t 
Leievičiu8, A. Kazlauskas, J. 
Jurkėnas, K. Miliūnas. Visiems 
dėkojame. 

14 sk. moteriškoji valdyba po kad galėtų mokytis lietuvių ka! 
devynerių metų gana sėkmingo bos. Taip rašė viena anūkė, no-
darbo metinio susirinkimo valia rėdama išmokti močiutės ka'bą 
pasikvietė ir du vyriškius: Ju- (ji sakėsi esanti trečios kardos 
lių Paulėną ir Pr. Zailską, kurie lietuvaitė), kitas didžiavosi esą-? 
nuoširdžiai valdybai talkino ir lietuvis, bet nuogąstavo, kad no-
anksčiau. Be to, Balfo direkt. gali kitiems pademonstruoti kal-
dr. P. Budimnkas paįvairina bos grožio, treti prašė prisiųsti žygiai, bet viskas baigėsi tik 

j skyriaus veiklą savo realiais dainų. • grasinimais, 
projektais, padėdamas juos ir į- Beverly Shores, lyg ir didelis j Parapijos salėje rugsėjo 16 d. 

J gyvendinti. Kad neliktų nė vie- inžinierių centras, su žymiais lie- i įvyko namų savininkų gausus 
nos šeimos neaplankytos, valdy-1 tuviais, savo srities specialistais.' susirinkimas, kurį pradėjo Juo- j medalių ir kariškų pažymė jurtų 

: bos narės pasižadėjo surasti Didelių kompanijų prezidentai, zas Bacevičius, pareikšdamas, j ^ įvairius nepaprastus žygius, 
j dar vieną kitą naują aukų rin- j viceprezidentai, skyrių vedėjai j kad valdyba vasaros metu sten- j jg y ^ j a a turį ggįjg pažymė ji-
j kėją. Spalio mėnuo — Balfo mė- gyvena čia ir tarnybiniais reika- sėsi kuo geriausiai atlikti savo: m U 3 įr 9 <>oak ieaf clusters" su 

lais keliauja ne tik po visą Ame- pare'gas ir apsaugoti namų sa- j medaliais. 
riką, bet ir po visą pasaulį. Ir vininkų interesus nuo visokių j Jaunas kariškis mano pasi-
jie, lyg tie ambasadoriai, gražiai netikėtumų. Mirę draugijos | ijjjtį ilgiau kariuomenėje ir tęsti 
atstovauja lietuvius, mūsų pa- j nariai — Pocienė ir Benis Sky- j karinę karjerą. P . 
vergtą tautą, jos laisvės kovą. j barta pagerbt minutės susikau-

Žiūrėkit tokia Saudi Arabija,; pimu. Stasys Patlaba nerskai-
kurios karaliai paskendę aukso' tė praėjusio susirinkimo proto-
aruoduose, turi vandens proble- į kolą, kuris su maža pastaba 
mų. Ir ką, kreipiasi į Ameriką. Į priimtas. Komisijų pranešimus 
O ji siunčia kultūrtechnikos in-j paskaitė Juozas Skeivys apie 
žinierių Klemensą Žukauską, j pavergtų tautų paradą, kuria-i 

SUSIDOMĖJIMO CENTRE 

X Pianistas V. PuSkorius, ba
lerina V. Karosaitė, talkininkai 
jant J. Puodžiūnui ir jo studija", 

mo centre š] šeštadienį, rugsėjo a t l i k g p r o g r a m ą Margučio kon-
24 d., 7:30 vaL vak. Gros nau
jai įsikūręs "Sacramento Ave." 
orkestras, vadovaujamas Petro 
Aglinsko, Įėjimas 2 dol (pr.). 

Beverly Shores, tai Lietuvos 
Nida su gražiomis kopomis, kur 
Baltijos jūros ošimą pavaduoja 
didžiulis Michigano ežeras, pušų 
kvapą — įvairia augmenija pasi
puošęs miškas. Dėl to ir lietu
viai, pasiilgę Nidos, Juodkran
tės bei Palangos kuriasi čia, 
kurdami gražų žvejų kaimelį. Ir 
kaip tinka žvejams, gražiai 
draugiškai sugyvena, nuošir
džiai tarpusavyje bendrauja 
Kas negera, ežero bangose pa
skandina, kas gera — į kopų 
viršūnę užkelia. 

SPECIALIOS KLASĖS 
Protiškai atsilikę, prie kitų 

neprisitaiką, maistingi vaikai 
Chicagoje siunčiami į vadina
mas specialias klases. Tokių 

moteris istorijos bėgyje, "Mote
rys ir vėžys", čia bus dėstoma 
apie vėžio susekimą ir gydymą. 

765,000 DOL. 
KOMPENSACIJOS 

Vienuolikos metų berniukui 
Bruce Allen Palmer, kurio dalį 
kojos nutraukė mineralinių trą
šų barstymo mašina, teismas 
priteisė $765,000 kompensaci
jos. Berniukas buvo nuvykęs 
į farmą Chicago Heights apylin
kėse, važiavo lauke ant minera
linių trąšų barstymo mašinos. 
Kai trąšų gumulai negalėjo išei
ti per barstyklę, berniukas ėmė 
juos smulkinti spardydamas ko
ja, kuri pateko į mašinos volus. 
Reikėjo nupiauti net aukščiau 
kebo. Bylą prieš farmos savinin
ką, trąšų ir mašinos gaminimo 
bendrovę vedė Laport-Sorrenti-
no teisininkų firma, pasiekda
ma minėto laimėjimo. Firma 
nuo seniau patarnauja Ameri
kos lietuviams. 

MTRĖ UŽRAKINTAS 
Terrod Luvert, 16 mėnesių 

berniukas, buvo išeinančios mo
tinos užrakintas kambary, 3983 
Lake Park Ave., Chicagoje. Tuo 
metu kilo gaisras ir kūdikis bu
vo tiek pritroškintas, kad mirė 
Michael Reese ligoninėje. Moti
na patraukta teisman. 

kad jis padėtų. O tas pusę metų j me namų savininkų draugija 
pabuvęs, padėjęs viską sutvar-! tinkamai pasirodė. Stasys P a t - i v a i k u i m e s t e ^ ^ £ 1 7 ' 0 0 0 - J ų 

kyti, arabų medaliais papuoš-: laba papasakojo Marąuette P a r - ; k l a s e 3 Augiau izoliuotos mo-
tas, vyriausybės padėkos žyme
nimis apdovanotas, grįžta į Be
verly Shores ir mums papasako
jo savo įdomius išgyvenimus, pa
rodo to pasakos krašto nuo
traukas. 

Kiekvieną rudenį, kada miš
kai ir 
spalvų 

ko apylinkės nuotaikas. Algis 
Barakauskas paskaitė iš anglų 
kalbos spaudos aktuaUas ištrau
kas, Bogan aukštesnės mokyk
los tėvų atstovė Francine Fati-
ma papasakojo apie priverstinį 
vaikų važiojimą į pietvakarių 

augmenija pasipuošia! Chicagos mokyklas 
vaivorykštėmis, vasaros dinusi prašė moral nės paramos 

kyklų pastatuose. Tačiau Pilie
čių švietimo komitetas tvirtina, 
kad apie 72% tų vaikų nereika
lingi tų specialių klasių. 

groži apverkdamas nerimauja į Susirinkimas vienbalsiai pasisa-
ežeras, pasai seną tradiciją, lie-1 kė prieš priverstinį vaikų vežio

jimą į kitas mokyklas. 

dalyvauti bankete ir surasti 
nors po vieną dovanėlę laimės 

Ji susi jau- j šuliniui. Pasidalinta mintimis 
ir apie Panamos kanalo sutartį. 

J. Kaunas 

IŠ ARTI IR TOLI 

Norintieji įsigyti nekilnojamo torto 
nuosavybe ST. PETERSBURGO apy
linkėje. praSomi kreiptis j mūsų įstai-

1 gą, kur Jums bus padėta susirasti tin
kamą pirkinį. 

GULF ASSOCIATES REAL ESTATE 
ALFONSAS PLEPYS, Assodate 

€705 Gulf Boulevard Rd. 
St Petersburg Beaeh, Florida 3370« 

T«L 813 — 367-1791 dieną 1 
813 — 367-3277 vakar* 

r A. a. Leonardo 6anoOo 
išrinkta dokumentinė medžia
ga — kaip Amerikos lietuviai 
laimėjo Waahingtono užtarimą 
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė 
iilaisvinti Lietuvą, yra paskelb
ta knygoje "Amerikos Lietuvių 
Taryba". Knyga kainavo 10 
doL, dabar ją "Drauge" galima 
gauti ui 3.35 doL n permina-
Hfm. (pr.l. 

certe spalio 2 d., 3 v. p. p. Jauni
mo centre. Bilietai Marginiuose 
ir Margutyje (pr.) 

x Algirdo Landsbergio dra
ma "šventasis narvas" bus su
vaidinta spalio mėn. 1 d. Maria 
High School salėje. Bilietų kai
nos yra 6 ir 4 dol. ir jų galima 
gauti Gifts International Jono 
Vaznelio krautuvėje. 2501 West 
71 S t (pr.) 

x Jaunimo centro naujosios 
kavinės atidarymo vaišės bus 
spalio 8 d., seštad., 7:30 v. v. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti 
Vietas prie staliukų užsisakyti 

įgalima t e k t 7<o«7dOO. lpr.). 

Minėjome birželio tragiSkuo- tuviai susiburia į rengiamą ba 
ius jvykius, kurie plačiai nu- lių į gražią, meniškai pluoštą Į ^ „ ^ 1 ^ j . Bacevičius 

papasakojo apie praėjusią vasa-
I rą ruošiamus maršus ir valdy-
| bos pastangas, kad Marąuette 
Tarko kolonija būtų apsaugota 

; nuo nepageidaujamų triukšmo 
kėlėjų. Jis pasidžiaugė, kad 

! Marąuette Parko apylinkė lai- į 
j kosi tvirtai, kvietė visus susi-; 
j rinkusius nepasiduoti gandų j 
: skleidimui ir panikai, bet laiky-
į tis vieningai ir vieni kitiems pa- j 
jdėti. 

Adolfas Šimkus pranešė, kad I 
spalio 29 d. parapijos salėje j 
yra rengiamas namų savininkij i 
draugijos vakaras — banketas j 
su menine programa ir laimės < 

Da.\is Beverly Shores Lietuvių khibo narių vakarojimo metu. Iš kairės: ' *,,,:„$„ cr-,,^,, J ^ , , , , , M 
i *ž. Klemensas Žukauskas, inž. Valerijonas P ^ j , (klubo pirm), kon- ! T ? 1 ^ ~ ^ ^ *""** ^'\ 
1 traktorius Ikonas Dambrauskas, mokyt. Sta?:.-s Rudys. Jonas f'ankū- skirstymu. Jis kviesdamas 
j aaa, inž. GCCL-JUUUJ B*»iua. Ella Radienė Nuotr. ini. K, Pociaus j draugijos narius prašą gausiai j 

NESENI [VYKIAI LIETUVOJE 
Atvaizduoti O. Nendrės romane 

A N T R O J I B A N G A 
Apie šį romaną rašo: 

"O. Nendrė lengvu stiliumi mum pristato Lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tikrą tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiant} aukštų idealų, giliai religingą, suprantanti so
cialinius reikalus" (Darbininkas, 1970. 73 n r ) . 

"O. Nendres pasakojimas apie tai yra subtilus ir patrank
ius. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarai užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvą pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių" (Tėviškės Aidai, 1970. 42 nr.) . 

Knyga gaunama "DRAUOK" ir paa pUtintojoa 
Raina S3.S0 

tfft 
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