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Kinijos žvilgsnis ir 
žingsnis į Vakarus 

Vakaruose ieško įvairios technikines pagalbos 
Pekinas. — Komunistinės Ki

nijos prekyba su užsienio šalimis 
yra gana maža. Praėjusiais me
tais ji siekė 14.8 bil. dol., tuo 
tarpu mažojo Taiwano užsienio 
prekyba su užsieniu siekė 18 bil. 
dol. Tačiau šiuo metu Pekinas iš
vystė didelį aktyvumą ir stengia
si prekybą su užsienio šalimis pa
kelti. Kinų dlegacijos keliauja po 
visą pasaulį, ypač Vakarų šalis, 
ieškodami moderniosios techni
kos. Kinija suplanavusi apie 120 
projektų, kuriems įvykdyti reikia 
užsienio talkos. Prieš porą savai
čių Britanija pasirašė sutartį įvyk
dyti dviejų anglių kasyklų pro
jektą, kuris būsiąs kelių šimtų mi
lijonų svarų vertės. 

Praktiški Kinijos naujieji va
dovai nori išplėsti savo pramone 
ir ūkį ir tuo pačiu pakelti ekspor
tą. Per pirmuosius šių metų 6 mė 
nesius eksportas padidėjo 28.5 
proe., palyginus su praėjusių me
tų laikotarpiu. Importas padidėjt 
60 pore. if specialistai mano,ka< 
per ateinančius kelis metus Kini 
ja importuos prekių už daugiai. 
kaip >100 bil. dol. Gyventojai ma
no, kad visa labai greit pagerės 
tačiau jie užmiršta, kad pramonė 
yra labai atsilikusi, o žmonių Ki
nija turi ketvirtį pasaulio gyven
tojų. Kinijos pareigūnai tai gerai 
žino ir jie sakosi nepirksią iš Va
karų dantų pastos ar dantims še
petukų, bet pirks reikalingas reikš-

Betidroji rinka ir 
komunistai 

Maskva. — Tassas skundžiasi, 
kad Europos Bendrosios rinkos 
valstybės nenori bendradarbiauti 
su panašia socialistine organiza
cija Ekonominė Savitarpinės pa
galbos taryba. Tassas kaltina, 
kad Europos Bendrosios rinkos 
vadovybė nenori Sov. Rusijai tai
kyti lengvatų, kad sabotuoja pre
kybą ir veda šaltąjį karą. Pagal 
"Tassa" "Europos Bendroje rin
koje dar" neišgyvendrnti "šalto
jo karo" laikų įpročiai, kad kai 
kas dar mėgina panaudoti preky
bą ir dalykišką bendradarbiavi
mą negražiais politiniais tikslais. 
Atsiliepia, matyt, ir įtaka tų už
jūrio sluoksnių, kurių nepatenki
na pažanga įtempimo mažinimo 
srityje. Šie sluoksniai aiškiai ne
nori, kad jų pagrindiniai konku
rentai — naudotųsi gerais stabi
laus bendradarbiavimo su ekono
minių krizių nežinančiomis vals
tybėmis vaisiais." 

"Savaime suprantam, kad pa
žanga prekybos santykiuose bus 
ir įtempimo mažinimo pažanga 
tik tuo atveju, jeigu jų santykiai 
bus grindžiami visišku lygiatei
siškumu, jeigu bus likviduo
tos kliūtys prekyboje tarp socia
listinių ir kapitalistinių Europos 
šalių, jeigu bus atmesta visų for
mų diskriminacija, embargas, 
protekcionizmas". 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 17 d: Jacintas, Fili-
pė, Saulenis, Sigita. 

Rugpiūčio 18 d.: Agapitas, E-
lena, Mantautas, Alė. 

Saulė teka 6:01 v., leidžiasi Į 
7:48 v. 

ORAS 

Chicagoje ir apylinkėse šilta 
ir tvanku. Temperatūra aoie 90 1. 

mingas prekes. Japonija jau pa
sirašė 20 bil. dol. sutartį, o tarp 
pat panašias sutartis pasirašė Eu
ropos Bendroji rinka. Nors tarp 
Amerikos ir Kinijos nėra norma
lių diplomatinių santykių, bet pre
kybos įmonėms daryti sandėrius 
netrukdoma. 

Prancūzijos technikai jau bai
gia sukomplektuoti už 45 mil. 
dol. chemijos įmones Liao-yang 
vietovėje, Japonijos ir Vokieti
jos technikai baigia įrengti 48 
mil. dol. vertės plieno reikmenų 
Įmones. 

Amerikiečiai, padeda kinie
čiams, Heilunkiang provincijoje 
išmokti valdyti amerikietiškas že
mės ūkio mašinas. Patys kiniečiai 
nesako ko jie nori, jie sakosi pri
ima visas sugestijas. Amerikiečių 
naftos bendrovės taip pat tariasi 
su Amerikos bendrovėmis įrengti 
alyvos įmones. Praėjusį gegužės 
mėnesį Kinija pasikvietė keturių 
\merikos bendrovių, Pennzoil, 
1xxon, Union Oil ir Phillips Pet-
-oleum, įtakingus pareigūnus, 
kad šie Pekine aptartų kaip ištir
si alyvos galimybes Rytų ir Pie
tų Kinijos jūrose ir kitose vieto
vėse. Amerikos bendrovės inves
tuos" 60 mil. dol. gręždami aly
vai ieškoti šulinius. 

Amerikos prekyba su Kinija 
praėjusiais metais buvo 375 mil. 
dol., šįmet ji pasieks daugiau 750 
mil. dol. Nors tai reliatyviai ma
žos sumos, bet tai jau reiškian
čios šiokį tokį progresą. 

Ok. Lietuvoje mirė 
kun, V. Balandis 

Ok. Lietuva. — Rugpiūčio 15 
d. po ilgos ligos mirė Skuode, Že
maitijoje, a. a. kun. Vilius Balan
dis. Laidojamas Skuodo kapinėse 
rugpiūčio 18 d. 

Velionis buvo gimęs 1891 m. 
Gudžiūnuose, Kėdainių apsk. Ku
nigu įšventintas Kaune 1914 m. 
Nepriklausomybės laikais buvo 
veiklus kunigac, kariuomenės ka-
veiklus gunigas. Ilgesnį laiką 
gyveno Ukmergėje. Okupacijos 
metais buvo klebonas ir paskiau 
altarista Skuode. Chicagoje liko 
jo sesuo Bronė Morkūnienė, se
serėnas dr. B. Morkūnas su šeima, 
mirusio sūnaus žmona ir daug gi
minių. 

Nuteistas dar vienas 
disidentas 

Maskva. —Praėjusį antradienį 
Sovietų Rusijoj nuteistas dar vie
nas disidentas Helsinkio aktu se
kimo narys Alexander Podrabi-
nek, 24 m. Jo teismas vyko 40 
mylių nuo Maksvos esančiame 
Elektrostal, mieste. Jis kaltina
mas, kad šmeižė didžiąja ir gar-

IEŠKO PAGALBOS INDIJOJ 

Kiniečių prekybos delegacija Briuselyje 

Daugiausia spausdi
nama ofsetu 

New Yorkas. —New Yorke 
streikuoja trijų dienraščių spaus
tuvininkai. Amerikoje spausdini
mas vis moderninamas ir ryšium 
su tuo iškyla naujų problemų. 
Kaip skelbia Amerikos Laikraš
čių leidėjų sąjunga, Amerikoj 
70.5 proc. visų dienraščių jau 
spausdinama ofsetiniu būdu. Mo-
derninant spaustuves, reikia ma
žinti spaustuvės darbininkų 
skaičių ir jų mažinimą;; dažnai 
apribojamas naujomis sutartimis, 
pav. neleidžiama daugiau metų 
bėgyje atleisti kaip 5 proc. dar
bininkų. 

Paskola Meksikai 
Montrealis — The Royal ban

kas Kanadoje sutiko paskolinti 
Meksikai 600 mil. finansuoti grū
dų ir gyvulių auginimo ūkį. Pen
kių metų terminui pinigai skoli
nami iš vieno procento. 

NAUJI DISIDENTAI SOV. RUSIJOJ 
Maskva, — Nepaisant, kad Sc-Įsirinkimo ir nusivylęs turi leisti 

vietų Rusijos pareigūnai bando į dienas čia ar ieškoti naujo gyve-
galutinai sužlugdyti disidentinį 
judėjimą, į politinę veiklą ateina 
nauji žmonės. Vienas iš tokių 
yra prof. Vladimiras Semiono-

nimo emigracijoj. Jis kreipėsi dar
bo ieškodamas užsienvje į įvai
rias vietas ir parašė Brežnevui 
laišką, prašydamas emigruoti. 

vič Žukovsky. Naujojo disidento Į Bet jam leidimas emigruoti ne 
tėvas buvo aukštas partijos pa
reigūnas, bet Stalino siautėjimo 
metais buvo suimtas 1938 m. Di
sidento žmonos tėvas buvo suim
tas 1937 m. Disidentas :lgą laiką 
buvo antros eilės pilietis, kadangi 
jo tėvas buvo nusikaltęs. Net ir 
dabar negalėjo gauti institute 
darbo vien už tai, kad tėvas bu
vo teistas. 

Žukovskis nią^cla nebuvo ko
munistų partijos narys, nors jo 
tėvas, kai Chruščiovas pasmerkė 
tironą Staliną, buvo rehabilituo-
tas. Prof. Žukovsky 6 metus dar
bavosi technikos institute, bet 
praėjusį kovo mėnesį jam nebu
vo duotas postas, kurio jis prašė. 
Jis paprastai nebeturėjo jokio pa-

New Delhi. — Albanija ir 
Vietnamas, buvę Kinijos drau
gai, dabar draugystei ištirus, ieš
ko pagalbos Indijoje. Indija jau 
yra padėjusi Vietnamui, suteikusi 
už 400 mil. rupijų (48 mil. dol.) 
gyvulių ir geležinkeliui reikalin
gų reikmenų. Indija taip pat pa
siuntė Vietnamui 370,000 tonų 

į kviečių. Albanija dar neturi tie
sioginių diplomatinių ryšių su 
Indija, nes Albanijos reikalais rū
pinasi Indijos ambasadorius Ita
lijoj ir italų reikalais rūpinasi 
Albanijos ambasadorius Irake. Ki
nams atitraukus iš Albanijos 
6,000 technikų, net 142 projektai 

Į liko nebaigti, o taip pat kinams 
pasitraukus iš Vietnamo, ten li
ko nebaigtas 21 projektas, Alba
nijos diktatorius Hoxha kreipiasi 
ir į kitus kraštus, kurie galėtų 
padėti atsilikusiai komunistinei 
Albanijai. Indija tačiau aiškiai 
pareiškė, kad jos draugystė su Al
banija nereiškia, kad ji nutrauks 
draugystės ryšius su kita trečią
ja šalimi. Čia turėta galvoje Sov. 

Rusija, kuri su Albanija turi 
daug ginčų. Indija turi pakanka-
kamai žmonių ir jos 20,000 asme
nų darbuojasi trečioje pasaulio 
šalyse, išskyrus Lotynų Ameriką. 

Nuteistasis disidentas Podrabinek 

bingąją Sovietų Rusiją. Bausmė, 
palyginti, nedidelė, penki metai 
ištrėmimo. Podrabinek kaltina
mas, kad jis parašė knygą "Bau
džiamoji medicina", kurioj iške
lia, kaip Sovietų Rusijos psichiat
rinėse kankinami sveiki žmonės. 
Kadangi miestas, kuriame buvo 
teisiamas Podrabinekas, yra pra
monės centras, uždaras užsienie
čiams, korespondentams neleng
va buvo sekti teismo eigą. Teis
mo metu salėje galėjo būti teisia
mojo tėvas ir pamotė. Unifor
muota ir slaptoji policija saugo
jo salę. Nuteistasis yra vienas iš 
paskutiniųjų Helsinkio aktams 
sekti grupės narių. Septyni kiti 
disidentai buvo nuteisti anksčiau. 
Podrabinek buvo suimtas gegu
žės mėnesį, prieš pradedant Hel
sinkio aktams sekti grupės vado
vo Juri Orlovo teismą. 

JAV parduoda 
ginklus 

VVasingtonas. — Gynybos de
partamentas planuoja parduoti 7 
valstybėms ginklų už 774,3 mil. 
dol. Kaip skelbiama, Iranui bus 
parduota už 192 mil. dol. 298 
modernios gaubicos. JAV kong
resas per trisdešimt dienų turi tą 
pardavimą peržiūrėti. Iš viso Ira
nas pirks ginklų už 263 mil. dol. 
Taip pat Iranas pirks helikopte
rių, laivų, Sidevinder raketų ir 
kitų apmokymui ir kovai reika
lingų reikmenų. 

Tautinė Kinija planuoja pirkti 
ginklų už 217 mil. dol., jų tar
pe Hauk priešlėktuvinių raketų, 
gaubicų ir kitų ginklų. 

Izraelis planuoja prikti ginklų 
už 93 mil. Iš tos sumos už 36 
mil. bombų ir raketų. 

Pietų Korėja pirks ginklų už 
87 mil. dol., lėktuvų, gaubicų ir 
raketų. Ginklų taip pat perka ir 
Ispanija, raketų ir įtaisų už 41 
mil. dol. Tailandas planuoja prik
ti ginklų už 44 mil. dol. 

I 

duodamas be specialaus iš kito 
krašto kvietimo. Žukovsky tarna
vo armijoj antrojo pasaulinio 
karo metu ir buvo sužeistas. Kai 
jis laukė vienam darbui leidimo, 
turėjo' laukti ištisus metus, kol 
paaiškėjo, kad tokio leidimo ne
gaus. Ironiška, kad jį persekioja 
policija, kai jo tėvas buvo aukš
tas enkavedistų komisaras. 

Žukovsky pareEkė Vakarų ko
respondentui, kad,rik saujelė di
sidentų bėra Sov. Rusijoj, tačiau 
jų vis atsiranda naujų. Žukovsky 
nutarė pasidaryti disidentu iš
garsėjusio disidentų teismo metu. 
Su žmona Valentina augina 12 
m. sūnų. 

Clevelando mero Kucinich žmona 
džiaugiasi vyro pakartotinu laimė
jimu, nors balsus dar tenka per
skaityti 

Nori pasilikti 
Amerikoj 

Burlington, Vt. — Amerikoje 
suimtoji įtariamoji Vokietijos te
roriste Kristina Berster nori gau
ti teisę apsigyventi Amerikoje, 
kadangi kitur gyventi jai būtų 
pavojinga. Berster, 28 m., buvo 
pagauta pereinant sieną iš Kana
dos- Ji sakosi esanti nekalta, jos 
užstatas yra 100,000 bet galės bū
ti sumažintas. Teismas įvyks rug
sėjo 12 d. Kartu bus teisiami ir 
trys amerikiečiai, padėję jaį pe
reiti sieną. Berster yra paieškoma 
V. Vokietijos policijos, kaip tero
ristinės grupės narė. 

Siūlo neduoti pagalbos 
San Jose, Costa Rica. — Jung

tinių Tautų komitetas reikaaluja, 
kad JAV sulaikytų pagalba Haiti, 
EI Salvador ir Niearagua valsty
bėms, nes tose valstybėse pažei
džiamos žmogaus teisės. Rezoliu
cija buvo priimta po poros die
nos posėdžių. Komisijos nariai yra 
teisininkai, rašytojai, žurnalistai, 
politikai iš Šveicarijos, Indijos, 
Prancūzijos, Italijos, Suomijos, 
Australijos, Bulgarijos", Danijos, 

(Rytų Vokietijos, Graikijos ir Veng
rijos. Apklausinėti kai kurie as
menys tvirtino, kad jie buvo kan
kinami. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Vienas iŠ prekybos centrų Frankfurto mieste V. Vokietijoj 

— Californijoje įvykęs žemės 
drebėjimas, palietęs Santa Barba
ra apskritį, kaip skelbiama pada
rė 12 mil. dol. nuostolių. Nuosto
liai galį siekti ir ligi 15 mil. dol. 

— Amerikos M c Donnel Doug 
las įmonės teigia, kad Pacific 
Southvvest oro linija užsakė 80 
naujų lėktuvų. Tai kartu su nau
jomis dalimis kainuos 180 mil. 
dol. 

— Europoje doleris, po ilgi kri
timo, vėl atsigavo ir pakilo prieš 
visų Europos kraštų valiutą. 

— Automobilių pardavimas 
rugpiūčio pradžioje siekė rekor
dinį skaičių. Per rugpiūčio mė
nesio pirmų 10 dienų parduota 
234,749 automobiliai. 

— Amerikoje apie 83 proc. na
mų yra vyro ir žmonos nuosavy
bė, tai liečia 57 mil. šeimų. Trys 
procentai namų yra valdomi vie-

Į nų vyrų ir 14 proc. vienų moterų. 
—-Izraelio min. pirm. Begin 

pareiškė. k#d Izraelis nenori su-
Į trukdyti bū>,imo Camp David pa-
; sitarimo, su Egiptu ir JAV. 

— Indija po aštuoniasdešimt 
metų turės 1.5 bil. gyventojų. Ki
nija šio šimtmečio gale turėsian
ti per 1 bil. gyventojų. 

— Albanijos komunistų parti
jos vadovybė apkaltino Kiniją, 
kad ši bando išugdyti nesantai
ką Balkanuose ir nori sukurstyti 
Balkanų tautas. 

Albanijos spauda paskelbė: 
"net dabar Kinijos vadovybė la
bai energingai kišasi į Balkanų 
reikalus, painioja kortas ir kurs
to karą šioje labai opioje Euro
pos zonoje". 

— Sen. VValter Huddleston 
(D. — Ky.) skelbia, kad Ameri
ka nebegali daugiau priiminėti 
įvairių imigrantų, nebegali jų 
remti, tačiau senatorius už
miršęs, kad kaip tik imigrantai 
iškėlė Ameriką į dabartinį jos ly
gi-

— Anglijoj vykstant automo
bilių fabrikų streikui, privertė už
daryti kai kurias įmones ir atleis
ti keletą tūkstančių darbininkų. 

Kinija perka kviečius 
VVashingtonas. — Agrikultū

ros departamentas praneša, kad 
Kinija dar pirks papildomai 1 
mil. metrinių tonų (73 mil. bu
šelių) kviečių. Agrikultūros se-
kret. Bergland spalio mėnesį vyks 
į Kiniją aptarti tolimesnius grū
dų pardavimo ir prekybos praplė
timo reikalus. 

Nelaimes baigia 
užmiršti 

Bostonas. — Prieš kiek metų 
Mass. sen. Edv. Kennedy ištiko 
auto nelaimė ir žuvo jo sekre
torė. Katastrofa sukėlė įvairių 
gandų ir kenkė Kennedy vardui. 
Dabar apklausinėjus 1,044 bal
suotojus, paaiškėjo, kad net 79 
proc. pasisako už Kennedy, lai
kydami Chappaquiddick nelaimę 
nereikšminga rinkimuose, nepai
sant, kad 1980 m. Kennedy kan
didatuotų į prezidentus. 

Tariasi su R. Vokietija 
Ottawa. — Kanada ir R. Vokie

tija ruošiasi pradėti kompensaci
jos derybas dėl Kanados piliečių 
nusavinto turto toje komunistų 
valdomoje respublikoje. Nusa
vintu turtu laikoma žemė, na
mai, verslo įmonės, sąskaitos ban 
kuose ir brangenybės. Kanadie
čiai, turį pretenzijų į kompensa
ciją, apie tai turi painformuoti 
užsienio reikalų ministeriją iki 
1979 m. sausio 31 d. Po šios da
tos pareiškimai nebus priimami. 

Sutartis nebegalioja 
Pekinas. — Kinija nutarė pa

naikinti su Sovietais 1950 m. su
tartį, pagal kurią Japonija laiko
ma priešu. Apie tai pranešė Ja
ponijos užsienių reikalų min. Su-
nad Sonoda. Kom. Kinija ir Japo
nija draugystės sutarti pasirašė 
praėjusį savaitgalį. 

Šūviai į streikuojančius 
Salisbury. — Rodezijos policija 

paleido šūvius į streikuojančius 
vario kasyklos darbininkus. Buvo 
nukauti keturi darbininkai ir su
žeisti penki. Policija teigia, kad 
3,000 minia, ginkluota kirviais ir 
kuokomis, bandė prasimušti pro 
policijos barikadas prie kasyklų 
raštinių. 

Plentas į Aliaska 
Torontas. — Tarptautinis 

plentas į Aliaską Jukono teritori
joje susilauks asfalto dangos. As
faltavimas bus pradėtas šią va
sarą ir užbaigtas per 10 metų. Vi
sas išlaidas, kurių numatoma tu
rėti apie 200 milijonų dol., ap
mokės JAV pagal 1976 m. pasira
šytą sutartį. Šimtai kanadiečių 
gaus darbo prie šio plento atnau
jinimo ir asfaltavimo. Plentas į 
Aliaską yra vadinamas tarptauti
niu, nes juo naudojasi ir ameri
kiečiai. Jo sutvarkymą pasparti
no pradedamas tiesti dujotiekis. 

Prašo pagalbos 
VVashingtonas. —Krašto me

no taryba paprašė federalinės 
valdžios, kad būtų suteikta 1.2 
mil. dol. pageiba teatrams, kurie 
sunkiai verčiasi, kad galėtų šie 
teatrai pakelti meno lygį ir iš viso 

1 išsilaikyti. 
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VYČIŲ SEIMO DIENOTVARKE 
Trečiadienį, rugpiūčio 16 d. 

12 valandą dienos metu prasidės 
vyrų ir moterų golfo turnyras 
Lyndone, prie Genesse gatvės. 
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r dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- ¥ vo nuožiūra. Nesunaudotų straipi- • 
F dieniais nuo 8:30 iki 12:00. V nių nesaugo. Juos gražina tik ii i* 
= • Redakcija dirba kasdien X anksto susitarus. Redakcija už„. 
z_ 8:30 — 400, šeštadieniais \ skelbimų turinį neatsako. 9kel. 
= 8:30 — 12:00. $ bimų kainos prisiunčiamos gavus 
'- * prašymą. 
stiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim, 

1 

Rugpiūčio 6 d. prie Dainavos Vasiulių sodyboje S 
atnašauja šv. Mišias ui gyvus ir mirusius šauliu* 

NAUJAS SPECIALISTAS 
GYDYTOJAS - CHIRURGAS 

DEROITE 

Dr. Arūnas Vaitiekaitis, dr. 

me, N.Y., klebonas, dainuos 65-
-ame Lietuvos Vyčių seime, ku
ris vyks Syracuse mieste rugpiū
čio 16-20 d. Jis pasirodys Kultū-

Pirmą valandą išvyks ekskursija I ros vakaro programoje, kuri pra-
į Syracuse kiniečių kvartalą, Ka- i sidės 8 vai. vakare penktadienį, 
nalo ir Druskos muziejus, Syroco,' rugpiūčio 18 d., Piliečių centro 
Muench Kreuzer Candle Co. iriCrouse Hinds teatre. Be kunige : Reginos ir Algirdo Vaitiekaičių 
kitur. Tuo pačiu metu Šv. Stepo- i Balčio, programoje taip pat da- į sūnus, 1969 m. baigė VVayne 
no salėje, 301 N. Geddes St., bus lyvaus Lazdyno tautinių šokių', valstybinį un-tą Detroite ir ga-
golfo turnyro laimėjimų banketas.; grupė iš Rochesterio. į v o bakalauro laipsnį iš chemi-
Nuo 6-tos iki 7-tos bus susipaži-, Kunigas Balčys gimė Dor- jos. o 1973 m. Michigano u-te, 
nimo valanda. 7-tą valandą pra- mant, Penn-ylvanijoje, bet nepri-1 Ann Arbor, baigė odontologiją, 
sidės vakarienė ir programa. Ten klausomon Lietuvon su tėvais per- 1973—74 m. atliko interšipą 
visi daug dainuos. ; sikė'ęs, tenai praleido 14 savo į Presbiterionų Šv. Luko ligoni-

Ketvirtadienį 9-tą valandą pra-; jaunystės metų. Lietuvoje jis lan- į nėję, Chicagoje. 1974 m. grįžo 
sidės registracija viešbučio pag- kė Panevėžio muzikos mokyklą.. vėl į Michigano u-tą, Ann Ar-
rindiniame vestibiulyje. Pusę de- j Grįžęs Amerikon jis tęsė muzikos bor, kur odontologijos skyriu-
šimtos prasidės centro valdybos! studijas Xew Yorko mieste. Jis je burnos chirurgijos klinikose 
posėdis. Dvyliktą valandą seimo buvo solistu Verdžio "Reųuiem". ėjo instruktoriaus pareigas ir 
atidarymo mišios Šv. Stepono' Handelio "Messiah"' ir Haydno praktikavosi. Nuo 1975 m. iki 

"CreatiorT pastatymuose. Šiuo I dabar re2ddavo Cincinnati ligo-
metu kun. Balčys eina Albany 
diocezijos kunigų choro direkto-į 
riaus asistento pareigas. 

Vyčiai ne vien tik penktadieni 

B utkaus šaulių kuop. kapelionas kun. Alfonsas Babonas 
Nuotr. K. Sragausko 

skaitys Lietuviškasis Arūno kelias! ir išsilaisvinimo sąjūdis' 
taip pat y ra atžymėtas gražios | Lilė Gražulienė. Vaišes paruoš j 
veiklos momentais. J i s daly- i šaulės švyturietės. Žurnalistai su 
vavo skautų veikloje ir tur i ; šeimomis ir visi svečiai prašomi 
paskautininko laipsnį. Y r a skau- i tą dieną gausiai atvykti į Pilė- į 
tas vytis ir amerikiečių skau- ' nus ir praleisti gražią vasaros die-' 
tijos a tžymėtas "Boy Scout ! ną su žurnalistais. Vartai bus ati-
Eagle" laipsniu. Ilgesnį laiką! daryti nuo 12 valandos 

bažnyčioje, 301 X. Geddes St. Po; 
mišių priešpiečiai ir po jų šeimoj 
atidaromasis posėdis. Po posė-1 
džio pobūvis vyčių salėje, su j 
juokdariais, magikais, žaidimais. | 

šoko tautinių šokių grupėje I 
"Šilainė", priklauso Neo-Lithua-
nia korporacijai ir kelias ka- į 
dencijas ėjo Detroito padalinio į 
pirmininko pareigas. Mokėsi Ii- į 
tuanistinėje mokykloje ir iš 
jaunimo veiklos rašinėjo į dien- j 
raštį "Draugą". 

Kar tu su Dr. Arūnu džiau
giasi jo tėveliai ir Detroi to lie
tuviai. 

J aunam gydytojui - chirurgui 
linkime sėkmės darbe ir gyve-
nime. 

Skyriaus valdyba 

"GRANDINĖLĖ" DETROITO 
TELEVIZIJOJ 

Birželio 28 d. 7 vai. ryto per 
Detroito 56 televizijos stotį, prog
ramoj Ethnic America, Detroito 
Kultūros klubo pirmininko Anta
no Musteikio pastangų dėka žiū
rovai pamatė Clevelando "Gran-
dinėlę''. Programa buvo įdomiai 
paruošta, puikiai perduota. La
bai puiki pranešėja ir grakščios 
šokėjos, miklūs šokėjai sudarė 

likonų partijos aukštiesiems pa
reigūnams priėmimą. Didžiojoj 
Mackinavv' salėj įsikūrė pavergto
sios tautos. Salės pasieniais kiek
viena tautybė įsiruošė tautinių 
dirbinių parodėles, o ant atskirų 
stalų buvo paruošti kiekvienos 
tautybės du būdingesni patieka
lai, gėrimai, užkandžiai. 

Nors lietuviams teko nedėkin
ga vieta, tačiau viešbučio tarnau-

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų Ugos 
Ginekolojrine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford! 
Medical Boilding) Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

tojams nuoširdžiai talkinant, ją 
ne tik puikiai išnaudojom? -Det 
sugebėjom atkreipti svečių ypa
tingą dėmesį. Žemėlapiu, nuo-

(Nukelta j 4 psL) . 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 So.49tb Court, Cicero, HL 

Kasdien 10-12 ir 4-7-—--^ 
Išskyrus treč, ir šeštad - '*—-

Tel. ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

1443 So. 50th Ave., Cicere 
Kasdien 1-3 vai. ir G-S vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. » •••'• 
šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiete 

DR. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Vacys Urbonas . p u i kų" v įe n e tą . Ga~ila',~kad 30 "mi-1 «•' 

šokiais ir bendromis dainomis, j vakare pademonstruos Syracuse 
Pusę septynių vakarienė. į gyventojams koks turtingas jų lie-

Penktadienį 9-tą valandą re- \ tuviškas kultūrinis lobynas. Sop-
gistracija prasidės dešimtame; ranas Vita Talandis, buvusi Ci-
viesbučio aukšte. Ir tuojau ten; kagos konservatorijos studentė ir 
pat bus seimo posėdis. Pusę vie-l pasirodžiusi koncertuose Detroi-
nuoliktos religinį simpoziumą! te, Clevelande.. New Yorke bei 
praves Marijonų provinciolas i per radiją ir televiziją, giedos Ne-

kun. Juozapas Dambrauskas. Dvy 
liktą valandą mišios. Antrą va 

kaltojo Prasidėjimo katedroje sek 
madienio, rugpiūčio 20-tos die-

landą seimo posėdis. Nuo trečios į nos Sv. Mišiose 9 vai. ryto. Ta \ 
iki ketvirtos simpoziumas, kurį! pačią dieną Apolonija (Polly): 
praves E. Migonis. 8-tą valandą! Ziaušienė, drobių audėja, poetei 
prasidės kultūrinis vakaras Pilie-pr lietuviško liaudies meno rin-
šių centre. Po jo bus šampano kėja, išstatys savo didelį gintaro 
ir sūrio pobūvis jau pačiame vieš-1 rinkinį, o seselė M. Francesca is 

Pittsburgho turės margučių pa
rodą. 

UŽ VIENINGA EUROPA 

MERGAIČIŲ C H O R O 
DAINININKIŲ ŽINIAI 

nučių per greit prabėgo. 
S.K. 

ninėje kaip rezidentas dakta 
ras. Specializavosi burnos chi
rurgijoje ir gavo iš Cincinnati j 
u-to medicinos mokyklos burnos 

Apaštalų sostas su dideliu; i r v e j d o chirurgo teises. Išiai- i a t l i ] < s menine banketo programą 

je. Spalio mėn. atidarys savo 
darbo kabinetą Plymouth mie
ste, prie Detroito. 

Arūnas mokėsi Catholic Cen-
al gimna; 

| baigė labai gerais pažymiais, 
priklausydamas National Honor 
society. 

<F 

būtyje 
Šeštadienį 9-tą valandą ryto 

10-tame viešbučio aukšte prasi
dės seimo posėdis. T e n pat dar 
galės registruotis vėliau atvyku
sieji. Pusę vienuoliktos prasidės 
simpoziumas apie žmogaus teisių palankumu seka visas pastan- k ę s Michigano valstybinius 
stoką Lietuvoje. Vadovaus kun., gas, kuriomis yra siekiama su-, specialybės egzaminus, gavo 
Kazimieras Pugevičius. Dvyliktą • kurti vieningą Europą, pažymė-'. t e i s ę ^Thti Michigano valstijo-
valandą mišios tame pačiame'jo kalbėdamas Briuselyje apaš-
aukšte. Antrą valandą seimo po- j tališkasis nuncijus Belgijai ar-
sėdis. Šeštą valandą rinksis vaka- kivyskupas Cardinale. Bažny-
rienei, o septintą prasidės vaka-įčiai rūpi Europos susivieniji-
rienė, su programa ir šokiais, mas ne tiktai dėl istorinių prie-, . . . . . . _ ._ _ 
viešbučio didžiojoje pokylių salė-įžasčių; Bažnyčia yra į ą M ^ Į r T F?Tf»* **"** fc"^ 
je. i si, kad tiktai darnioje vienybė-

Sekmadienio rytą 9-tą valandą ^je Europos tautos pajėgs iš
bus mišios Nekalto Prasidėjimo spręsti dabartines savo proble-
katedroje. Pusę vienuoliktos sei- mas. Arkivyskupas Cardinale 
mo dalyviai fotografuosis ant i priminė trijų paskutiniųjų po-
teismo laiptų. Vienuoliktą valan-; piežių pakartotinus raginimus. 
dą vyčių salėje bus priešpiečiai,; kad Europos tautos ugdytų 
alus ir atsisveikinimas. i nuoširdų savitarpio bendradar-

Jauniesiems vyčiams atskirai į biavimą ekonominėje, socialinė-
bus pobūvis ketvirtadienį po pie-! je ir politinėje plotmėje ir pa
tų nuo 3-čios iki 5-tos penktadie- žymėjo, kad Bažnyčia, kaip pra-
TĄ bus jie nuvežti į Fort Ontario, eityje, taip ir dabar, siekia 
Nine Mile Point ir Energy In- konkrečiai padėti įgyvendinti šį 
formation Center. Po to jie tu- j t^gią. Apaštalų Sostas palaiko 
rės gegužinę ir maudysis Onta-; oficialius santykius su visomis 
ric ažere. Tas viskas prasidės 10, s v a rbiausiomis Vakarų Europos 

ryt^ ,r baigsis o vai. vaka- i n g t į tucijomis. Europos Bend
ruomenės uždaviniai yra ne tik
tai ekonominio pobūdžio, pažy
mėjo arkivyskupas Cardinale; 
Bendruomenės svarbiausias tiks 
las yra sukurti Europoje žmo
niškesnę ir teisingesnę visuo
meninę santvarką. 

Esu dėkingas visoms 32 mer
gaitėms, kurios aktyviai dalyva-

I vo generalinėje repeticijoje ir 
i Dainų šventės koncerte liepos 2 
i d. Toronte. 

Mergaičių choras, kartu su 
VVindsoro šokėjų grupe, atliks me
ninę programą ir atstovaus lietu-

j vius tautų festivalyje rugsėjo 9 
d., šeštadienį, 3-4 vai. po pietų, 
Jackson, Mich. Todėl prašau vi
sų būti pirmoje po vasaros atos
togų repeticijoje, kuri įvyks ket
virtadienį, 7 vai. vak., rugpiūčio 
31 d. Dievo Apvaizdos parapijos 
patalpose. Visos mergaitės prašo
mos atsinešti Dainų šventės re
pertuaro gaidas. 

Mergaičių vokalinis ansamblis 

BŪKIME SAVO TAUTOS 
AMBASADORIAIS 

5Iarquett« Medical Center 
6133 So. Kedzie Avenue. 

pirmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą, 
Ofiso telef. WA 5-2«70. 

Re2id. tel. WAlbrooVc 5-3048. 

Tel. REliaoce 5-1811 

DR. WALER J. KIRSTU* 
Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-S 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

Liepos 20 d. puošnaus Rene
sanso viešbučio V aukšte Detroi-

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

to etninių grupių komitetas su- j V a !
 2 4 3 4 W e s t 7 1 s t S t r e e t 

ruošė tuo metu savo partijos rei- ' 
kalus svarsčiusiems JAV Rcspub-

pirm.. antr.. ketv. ir peakt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir šešt. 

tik susitarus. 

rugsėjo 23 d. Clevelande. Taip 
pat mergaičių choras pakviestas 
atlikti meninę programą Vasario 
16-tosios minėjime, 1979 m. 

S. Sližys 

ŽURNALISTU POPIETĖ 

L.2. s-gos Detroito skyrius rug
piūčio 20 d. 1 vai. Jūrų šaulių 
"Švyturio" kuopos stovykloje "Pi
lėnuose" rengia žurnalistinę po
pietę. Paskaitą "Lietuvė moteris 

K a z i o B a r a u s k o 
Iš "Draugo" Rimties Valandėlės 

Parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS 
A. a. kun. Kazimieras Barauskas 

parašė kelis šimtus pamokslų po
puliariam "Draugo"' skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius- V. Bagdanavičius laido
jant velionį sakė, kad "jokio 
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs"'. 

Kaina $4 00. Gaunama "Drauge, j 
4545 W. 63 St., Chicago, m. 60629. j 

Persiuntimas 25 centai. (Illinois 
gyventojai prideda 20 centų mo
kesčių). 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS EB STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt. 
10-4: Šeštad. 10-3 vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIV m VAIKV LIGOS 

SPf;CIAMSTfi 
M S N G M i HOLDING 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki i vai. nopiet. .>.' 
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919 

Ofs, HE 4-1818; rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 We»t 7lst Street -
71-os ir Campbell Ave. karhp. 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvfrTsrtf.""ir 
penktad 3 iki 7 v. p. p Tik SŲ»Utcu» 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS . „ 

AKU LIGOS _ CHTItUKGUA 
Ofisai: 

111 NO. W.\BASIf A V E 
1200 XO. CLNTRAL AVET"* 
Valandoa papui susttarim*.»^-~ 

-a i . ryt^ ir baigsis 5 vai. vaka 
re. Šeštadienį 9-tą valandą ryto 
prasidės posėdis, skirtas jaunie
siems vyčiams. Jie dalyvaus ta 
dieną bendrame seimo posėdyje 
antrą valandą po pietų. 

Viešbutyje bus gintaro ir da
žytų kiaušinių paroda. 

AP . 

ŠOKIAI, DAINOS, LIAUDIES 
MENAS VYČIŲ SEIME 

Kunigas Kęstutis Balčys, Šven
to Kazimiero parapijos Amsterda-

APLANKYKITE LIETUVĄ 1978 METAIS 
SU MŪSŲ EKSKURSIJA 

ĮVYKDYSITE SAVO SVAJONĘ — TURĖSITE 
NEUŽMIRŠTAMŲ PRISIMINIMŲ 

i 
IŠVYKIMO DATOS 

RogS. 15 M 23 d. 
Rūgs- 22 Ild rūgs. 31 d. 
Rugį. 28 ild spalio 7 d. 

Spafia 12 Od spaL 21 d. 

Gruod. 22 Ild S d. 

S84.M 
$848.00 
SMI.M 

S8M.N 

SLMMI 

NAKTYS KIEKVIENAME MIESTE 

vTWuje S, Maskvoje 2 
Vilniuje 5, Maskvoje 2 
Vflatsjti 5, Maskvoje 2, 

Vilniuje S, Maskvoje 2, 

Vilniuje 5, Varfovoje S* 
Leningrade », Maskvoje 2 

Vtam dleooi eksknrs! ja J Ksooą Ir puses dienos kelionė i Trakus 

— Auklėjimo tikslas turėtų 
būti išmokyti vaiką mąstyti, o 
ne ką mąstyti . 

John Dewey 

JONAS ADOMJGNAS, 
Kefiooės vadovas 

TRANS INTERNATIONAL TOUKS, UHD. 
535 Fii fch Avenue 

New Yoi*, N. Y. 10017 
212 — 697-7257 

V 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — » r v ų tr 
Emocines ligos. 

CRAWPORD MEDICAL RL.DG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O R S A 

V A I K C L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 Iki 8 vai 
vak. šeStad. nuo 1 M 4 vai. 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. — 327-1965 
DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
1002 No. Westem Avemie 

Ofiso tel. 489-4441 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLEGKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS : 

Tikrina akis Pritaiko akinius Ir-
"Contact lenseB" 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-S14S 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta- treč 

DR, LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PCSLCS IR:. ^ 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street -,. . 

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

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street " 
Offc*o telef. RK 5-44KT 

Rezidencijos telef. GR 8.e«-*T-
Ofiao vai.; pirmad. ir ketvirtad. 

nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 
Ofiso tel. HK 4-2123. Narna GI S - S m 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S ;;-

2454 West 71st StreeT " '" 
Vai.: pitm., antrad. ketv. ir petfk&ia 

2-5 ir 6-7 — 15 anksto susitaraa.. • 

Tel. ofiso PR 6-6446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8107 West 71st Street 

Valandos: 1-6 vai. popl«C ' 
Trei'. ir ScStad. pairai susitarimą,,, 

Ofs. tel. 586-3166; namo S81-STJ2 
DR. PETRAS ŽU0BA 

GYDYTOJAS K CHIRURGAS 
6745 We»t 6Srd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; Šeštadieniais pagal susitarimą. 



Lietuvos ryčiams 

ŠEŠIASDEŠIMT POKERI METAI 
Lietuvos Vyčių seimo, vyks- tautai tinkamais būdais atsiliep-

tančio Syracuses mieste, proga iš- ti, kad ne tik šio krašto vyriau-
kyla ir šiemet sueinanti jų įkū- sybė ir tautos atstovai atkreiptų 
rimo deimantinė sukaktis. Nors dėmesį. Jie veikia taip, kad jų at-
vyčiai susikūrė 1913 m. balan- siliepimai savitu atgarsiu nu-
dy ir pradžioj vadinosi "Sakalų" skambėtų ir už Amerikos ribų, 
vardu, bet tų pačių metų pabai- kad jį pajustų net Lietuvos oku-
goje prisiėmė tautinį vyčio var- pantas, šioje srityje jie dar nėra 
dą ir jau turėjo net dvyliką kuo- pralenkiami, 
pu. Organizacijos tuometinį rei- Tiek vyčiams, tiek kitoms or-
kalmgumą ir parodo jos pasiseki- ganizacijoms yra aišku, kad be 
mas, jos organizatorių sugebėji- nuolatinio beldimosi į politi
niai ir aiškus tautiniai tikslai kų duris, be nuolatinio primini-

Lietuvos Vyčių organizacijos m o > kad kiekviena tauta turi tei-
tevais reikia laikyti jų ilgametį sę la i s v e naudotis, kaip ir kitos 
pirmininką M A Norkūną, tuo- tautos, nebūtų įmanoma išvengti 
metinį Draugo" redaktorių kun. § ių i a i k u politinėse painiavose už-
A. Kaupą ir kun. P. Serapiną, mirsimo net tų, kurie kenčia ver-
katie turėjo ne tik idėjų, bet ir giją j r persekiojimus. Vyčiai šiuo 
gebėjo jomis uždegti savo aplin- atveju y r a stipr^s lietuviškų rei-
koje gyvenančius jaunus lietu- kalų liudininkai, kurie savo laiko 
vius. Tai buvo vyčių sėkmingų j r darbo nesigaili, jei tik mato 
darbų paslaptis, kurią išgvaldyti reikalą, kad kuo nors kenčian-
gali tik istorija, žvelgdama į jų tiems dar galima padėti. Tai bu-
orgaruzacmį kilimą ir smulkėji- v o ir yra N. Sadūnaitės ir V. Pet-
mą, į jų naujus užmojus ir pasi- kaus, taip yra ir kitų persekioja-
ryžimus, į jų pagalbą pirmosio- mųjų ir teisiamųjų atvejais, 
mis Lietuvos nepriklausomy- . 
bes dienomis ir vėlesnes kovas už ~ . 
~,„/»,«H.^. •„„*~. i„:o.,„ Organizacija nesensta, nors 
pavergtos tautos laisvę. *_ ~ , . , . 

v . 1 . . , švenčia savo auksines ar dei-
Kiekyiena organizacija tiek yra m a n t i n e S ) net šimtines sukaktis, 

reikšminga, kiek ji sugeba k a i nesensta jų vadai ir kai na-
uždegti savo•nariuose troškimą riai n e s t o k o j a n o r o organizuotai 
sieku pagnndmių tikslų. Organi- v e i k t į ieškoti naujų kelių, reikš-
zacija yra tiek jauna, nepaisant ti j ^ siekimus naujomis prie-
jos amžiaus, kiek ji pajėgia atsi- m o n e m i s . Vyčių seimai ir dabar 
naujinti ir savo tikslus išreikšti kasmet praeina su labai pakilia 
naujais budais ir tiems tikslams i r d r a u g i š k a nuotaika, su gražiu 
siekti rast, naujų priemonių Lie- bendravimu ir bendradarbiavi-
tuvos Vyčių kilimas ir smulkėji- m u > n o r S j k a i p fr ^ ireiš_ 
mas nebuvo nuolatinis, bet laiko k i a n e i ? i a r n u m u a r n u o m o n i u 
sąlygų - karų ir ekonomines skirtxxmų. J i e d a r k a s m e t suranda 
krizes - diktuojamas, bet idea- t { n k a m ų v a d o v ų s u d a r y t i c e n t r i . 
lįstų nešamas ant savų pečių net n e i v a i d y b a i j komisijoms, išju-
rki herojiškumo. Vyčiai tų herojis- d m t i a p t i l u s i a s kuopas ar sukur 
kų pastangų nestokojo, kanų dalis t i n a u j a s T a i s&mH p a g r i n d a s 
buvo pasaukti ginti sio krašto i r a t e i t i e s v e i k l o s l a i d a s Y p a č o r . 

E>r. Adolfas Darnusis, mergaičių stovyklos v 
lavietės administratorė Jadvyga Damušiene 

įvė sesuo Felicija (buvusi A. Damušio mokytoja) ir stovyk-

DAINAVOS MORALINE VERTE 
DOLERIAIS NEĮKAINUOJAMA 

Pokalbis su dr. Adolfu Damušiu ir administratore Jadvyga Damušiene 

Šią vasarą yra ypatingai gyvas 
sezonas Dainavos stovyklavietėje, 
o kai kurios stovyklos buvo net 
perpildytos ir ne visi norintieji 
galėjo į jas patekti. Gauti 
daugiau žinių kreipiausi su kele
tu klausimų į Dainavos tarybos 
vicepirmininką dr. Adolfą Da-
mušį, kuris detroitiečių dar vadi-

VLADAS SELENIS 

vadovams nebūtų galimybės nei 
įspėti, nei raginti vartoti savo 
kalbą. 

— Ką daryti su lietuvių kal
bos nemokančiais vaikais? 

— Susidarė būtinas reikalas 
namas ir Dainavos tvarkytoju, j organizuoti lietuvių kilmės vaikų, 
Pokalbyje dalyvavo ir Dainavos Į nekalbančiu lietuviškai, stovyklą. 

Ji numatyta rugpiūčio 1 3 - 2 0 
dienomis. Stovyklai vadovauja 

administratorė Jadvyga Damu
šiene. 

— Girdėjome, kad stovyklos į Eleonora Grigaitienė, kuri praė-

reikalų ir pagelbėti apginti kitų g a n i z a c i j o s p a j ė g u m a s ryškėja, 
kraštų laisvę pirmojo ar antrojo k a i j i e g sgm t a r p o p r i s i a u g i n o 
karo metais. Tai silpnino orga- n a u j ų narių^ k u r f e n u o m a ž e n s i r 
mzaciją, skynė ir retino vyčių j a u n y s t ė s d e g a t a l s pačiais idea-
gretas, išsklaidė iš gyvenamų ir j a i s 
gerai organizuotų lietuviškų ko- , . „. . , . . 
lonijų į tolimesnes apylinkes jų . Šiemet vyčiai rado dar ir naują, 
narius, kad net susisiekimas vie- l a \ a J krikščionišką paskatą savo 
nų su kitais buvo sunkiai įmano- veikla, pagyvinti - prisidėti prie 
mas. Tačiau organizacija nesu- arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
klupo - ji gyvai reiškėsi iki sa- P i n t u o j u paskelbimo bylos 
vo deimantinės sukakties. E R S * ? " u s ^ n m m o -

* Tai kaip tik gera, kad, Liet. Ka-
Vyčių kūrėjų karta jau yra pa- t a l i ^ M o t e r i*. s ^ n S a i . * . *& 

sitraukusi iš gyvenimo arba tik ?radeJus> ateitininkams , „ pi-
mažas jų skaičius dar tebeneša J ™ * * *?*»" » s t l P n n a ; S o 
mėtų naštą. Dabar jau veikia jų į » stiprinimas angliškai kal-
vaikai ir vaikaičiai, bet ir jie dir- banč.ame, o tuo pačiu ir kitame 
ba su tokiu pat užsidegimu, nors P1*5!8"??, P^saulyje^ turi pačiai 
jau skirtingais būdais ir skirtin- W" dideles svarbos. Juo dan
gomis priemonėmis. Kaip ano f au ir plačiau žinomas yra 
meto vyčiai tinkamai ir paveikiai f * * ? gyvenimo žmogus, juo 
atsiliepė į savo laiko ir aplinkos lengviau B perkelt, į šventųjų są-
reikalavimus, taip į laiko balsą «są .r kartu skelbti jo tautos 
savo darbais atsako ir šio meto vardą, nes herojiškos dorybes ir 
vyčių vadovai. Nuolat keldami gyvenimo šventumas dažnai te-
lietuviškus reikalus viešumon!, zmomas tik savoje aplinkoje, 
iie plačiai išsiskleidė savo dar- Arkiv. Matulaitis dirbo plačiai. 
bais, kad pavergta tautos dalis Jis ir Amerikoje yra palikęs savo butų vienas kitas mokantis, tada 
nebūtų užmiršta ir kad nebūtų pėdsakus, sukurdamas lietuviš-
ištrintas Lietuvos vardas iš pa- kiems ir evangeliniams darbams 
šaulio žemėlapių. Marijonų vienuolijos branduolį 

Prieš porą metų teko vertinti ir jai nurodydamas kelius sio 
Lietuvos Vyčių organizacijos, krašto sąlygose. Vyčių prisijun-
kaip visumos, ypač kai kurių jos girnas prie šio švento reikalo ir 
veikliųjų vadovų pastangas laiš- net seime kėlimas palaimintuo-
kaisi ir informacija vesti nepalau- ju paskelbimo paspartinimą yra 
žiamą ir nesustabdomą kovą už nepaprastai naudinga ir jų pa-
Lietuvos laisvės atstatymą, nors čių veiklai, 
tas tikslas tiek anksčiau, tiek ir Deimantinę sukaktį švencian-
dabar dar neatrodo artimas. Jų tiems Lietuvos Vyčiams nereikia 
entuaziazmas šiame darbe yra nieko kito, kaip tik sekti savo 
pavyzdinis, turi istorinę reikšmę pranokėjų pėdomis ir įgyvendinti 
:_ J-J- i;J.„ri„ ,-&>iviir*e istoriion tuos pačius idealus šio meto ap-

nigais neįkainojama. Čia yra ug
domi jauni žmonės, lietuviškai 
susipratę, krikščioniškai sąmo
ningi. 

— Kada prasidėjo stovyklavi
mas Dainavoje? 

—1957 m. liepos 14 d. su Ne
kalto Prasidėjimo seselių vado
vaujama dviejų savaičių mergai
čių grupe. Tada stovyklavo 68 
mergaitės ir 10 vadovų. Po to se
kė dviejų savaičių moksleivių a-
teitininkų grupė su 118 stovyk
lautojų ir 16 vadovų ir dviejų sa
vaičių studentų ateitininkų sto-

lavietės paruošimas vasaros sezo
nui pareikalauja labai daug dar
bo valandų. Ir su kokia meile jie 
buvo atlikti: čiužiniai išdezinfe
kuoti, pagalvių užvalkalai iš
skalbti, grindys iššluotos, išplau
tos, išvaškuotos. Čia ir pati ad
ministratorė Jadvyga Damušiene 
ir jos pasikviestos talkininės Vita 
Neverauskienė, Ada Lelienė, Do-
veinienė, Sofija Vasiulienė ir ki
tos, atsitraukusios nuo savo šei
mos darbų, atliko neįkainuojamą 
darbą jaunimui. Viktoras Vesel
ka su Jašiūnų nudažė du kryžius 
ant kryžių kalno. Sporto aikštes 
ir priemones tvarko Jurgis Idze-
lis. Šiais metais stovyklavietėje y-
ra įruošiama sporto aikštė euro-
pietiškam ir amerikoniškam fut
bolui. Sporto aikštės vieta yra at
žymėta matavimo įrankiais. Šį 
darbą atliko inž. Vladas Čyvas iš 
Clevelando, talkinamas Juozo 
Polikai&io, Jurgio Idzelio, Vyto 
Kliorės, Vyto Čyvo ir Sauliaus Čy-
vo. 

— Kas tvarko Dainavos fcnyg-
vedybą ir panašius darbus? 

— Šiuo metu buhalteriją tvar
ko inž. Antanas Tumosa, kuris 
tęsia dr. Vlado Bublio darbą. 
Pastarasis sąžiningai ir labai 
kruopščiai tvarkė Dainavos bu-
salteriją 20 metų. Dainavos pir
majam iždininkui Ignui Skifgau-
dui išvykus į Kalifoniją, iždinin
ko pareigas jau kelerius metus 
eina Stepas Smalinskas. Kas me- kati būdų jam išvengti. Dabar 

AUGA TARŠOS PAVOJUS 
JAV specialistai mokslininkai 

paskelbė apie freonų pavojų 
žemę gaubiančiam ozono sluoks
niui ir rekomendacijas tam pa
vojui išvengti. 

Freonai — neatskiriamos vi
sų aerozolių dalys; be to, jie 
panaudojami pramoniniuose šal
dytuvuose ir kondicionieriuose. 
Atsipalaidavę ir pasiekę stra
tosferos sluoksnius, freonai yra 
suardomi ultravioletinių spin
dulių. Šios reakcijos metu atsi
radę chloro atomai įvairiausiai 
jungiasi su ozonu. Dėl to pasta
rojo labai sumažėja. 

Pasak mokslininkų, ozono 
sluoksnis stratosferoje sugeria 
didesniąją saulės ultravioletinio 
spinduliavimo dalį ir apsaugo 
visą žemės gyvybę nuo pražū
tingo jų poveikio. 

Be to, freonai sugeria žemės 
infraraudonuosius spindulius ir 
sukliudo jiems išsisklaidyti kos
minėje erdvėje. Dėl to pakyla 
temperatūra žemės paviršiuje, 
taigi, kitaip tariant, pasikeičia 
ir klimatinės sąlygos. 

Kai kurie mokslininkai sako, 
kad kol kas neįmanoma dar nu
statyti tikrą pavojaus mastą. 
Toliau tyrinėjama zondai ir ra
ketomis. Tačiau dvi išvadas ty
rimų komitetas padarė: freonų 
pavojus egzistuoja ir reikia ieš-

gana gausios. Ką rodo skaičiai? Į jusią žiemą Dievo Apvaizdos pa 
— Taip, šiuo metu stovyklos | rapijoje Detroite su geru pasiseki- i vykia Su 140 stovyklautojų ir 18 

yra perpildytos. Liepos 16 d. bai- mu vedė lietuvių kalbos klasę no- į vadovų. Dabar po 22 stovykla-
rintiems pramokti lietuvių kai-1 vietės veikimo metų kiek-

atliekami tyrinėjimai, kurie 
galbūt patvirtins galimybę pa
naudotus freonus laidoti van-

gė stovyklauti moksleiviai ateiti
ninkai su 136 stovyklautojais ir 
20 vadovų. Nuo liepos 16 dienos 
stovyklavo jaunučiai ir jauniai 
ateitininkai. Su vadovais bei glo
bėjais siekė 195. Po to sekė atei
tininkų šeimų stovykla, kurioje 
visi kambariai buvo jau iš anksto 
užimti. Šios stovyklos dalyviai 
daugiausiai būna jaunos šeimos, 
stovyklautojai sudaro 60 proc. su
augusių ir 40 proc. vaikų. Vieni 
ir kiti turi savo amžiaus pritaiky
tas programas. Po to vyko gyva 
Lietuvių Fronto bičiulių studijų 
ir poilsio savaitė. Paskutinę rug
piūčio mėnesio savaitę yra užė
mę studentai ateitininkai. 

— Kaip su lietuvių kalba? 
— Priimdami į stovyklas orga

nizatoriai stato lietuvių kalbos 
mokėjimo sąlygą. Jų motyvai 
šiuo atžvilgiu geri. Ir lietuvių 
kalbą mokantieji dar vis griebia
si anglų kalbos, o jeigu jų tarpe 

bos. Stovykloje bus stengiamasi 
stovyklautojus supažindinti su 
lietuvių kalba, tautiniais šokiais, 
dainomis. 

— Ką galite pasakyti apie 
Dainavos rėmėjus? 

— Dainava buvo inkorporuo
ta 1955 guodžio 30 dieną. Orga
nizacijos nariai yra asmenys, į-
nešę 100 dol. ar daugiau ir re-

vieneriais metais per įvairias sto-f vietės rėmėjai — šimtininkai pa

tai vienai kitai savaitei į Daina 
vą atvyksta Dainavos tarybos pir
mininkas ir dvasios vadas kun 
Viktoras Dabušis. Kartoteką tvar-1 denynuose 
ko Bronius Polikaitis. Kai reikia j Specialistai mokslininkai pa-
didesnės paramos, taryba kreipia- Į t a r i a . uždrausti naudoti freonus 
si į Simą Laniauską. j aerozoliuose ir kaip galima grei-

— Ką galite pasakyti dėl t ^ - j c i a u sumažinti jų panaudojimą 
kos palaikymo Dainavoje? kondicionieriuose ir pramoni-

Dainava yra sukurta kaip ne niuose šaldytuvuose, tyrinėti 
pelno organizacija, siekianti su-j ultravioletinių spindulių poveikį 
daryti patogias sąlygas mūsų į gyvūnijai ir augalijai, ypač 
jaunuomenės auklėjimui, lavini- į daug dėmesio skirti piktybinių 
muisi ir poilsiui. To uždavinio navikų atsiradimui dėl ultra-
vykdymui gražioje gamtoje yra violetinių spindulių poveikio. 
įrengtos reikalingos priemonės. 
Sekmadieniais Dainavos stovykla-

vyklas pereina apie 1200 asmenų 
—• Ką galite pasakyti apie Dai

navos talkininkus? 
—Gal Dainavos darbo talki

ninkų skaičius ir ne per didžiau
sias, bet savo darbais labai efek
tyvus. Šiemet į talkininkus įsi-

sinaudoja paplūdymiu Spyglyje, 
taip pat YMCA ir rėmėjams yra 
leidžiama tam tikromis valando
mis pasimaudyti jaunimui skir
tuose plaukymo baseinuose. Pa
gal priimtą tradiciją valstybė ne
sikiša į tokio pasinaudojimo ne 

jungė Stasys Pikūnas. Jis išdažė'pelno institucijos priemonėmis 
didelę stovyklavietės pastatų dalį 

mia stovyklavietę nuolatiniais j ir dar rudeniop žada nebaigtus 
plotus pagražinti. Al. Bacevičius 
sutvarkė mūsų vandens tinklus ir 
juos kas pavasarį peržiūri, patai
so. Inž. Benediktas Neverauskas 
daug metų piauna žolę, šiais me
tais ypatingai sparčiai želiančią. 
Algis Nakas aptvarkė maudymo
si pakrantę. Vacius Lelis, Juozas 

mokesčiais, kai korporacijos tary
ba vėl į juos kreipiasi. 

— Turėjote ir gana stambių 
aukjotojų?.... 

— Taip turėjome ir stambių 
aukotojų ir jų sąrašas ilgas. 

— Kokią sumą bendrai suau
kojo Dainavos rėmėjai? 

— Apie 170,000 dol. Oficiali Duoba, Jonas Balsys, Matekūnas, 

ir ieis lietuvių išeivijos istorijon tuos pačius idealus šio meto ap-
kaip vieni pozityviausių darbų. Hnkoje savo veikla ir pasiryžimu, 
šioje srityje vyčiai dar ir dabar O laiko balsas yra Dievo balsas, 
savo veikloje nėra pavargę. Jie Tautos organizacijos balsas y-
neišsisemia, kai reikia i kiekvie- ra to Dievo balso aidas. Tas ai-
ną naujai iškilusį pavojų paverg- das turi skambėti 
tiesiems ar pavergtai lietuvių tyje. Pr. GT. 

KĄ SAKO APIE 
PRISIKĖLIMĄ 

Gregorianum universiteto Ro
moje teologijos profesorius G. 
0*CoUin8 parašė naują knygą: 
"What Are Trey Saying About 
the Resurection". kurią neseniai 
1978 m. išleido Paulistų Press. 
Čia jis surinkęs daugelio dabar
ties teologų, mąstytojų pasisa
kymus apie Kristaus prisikėli

mą. Supažindina skaitytojus 
su tomis pažiūromis ir kritiškai 
vertina, č ia aptariami pasisa
kymai teologų Brown, Fuller, 
Kasper, Kueng, Leon-Dudour, 
Mancsen, Moltmann ir kitų. 
Autorius pateikia aprašymą, 
kaip vyko vokiečių dvasininko 
Banhoferio sušaudymas nacių 
kalėjime. Knyga tinka daugiau 
susipažinusiems su teologiniais 
klausimais. 

knyginė Dainavos vertė 200,000 
dol. Dėl infliacijos turtas vertas 
žymiai daugiau. Vien tik žemė 
pabrango 15 kartų. Tačiau Dai-

E. Kasputis, Edv. Skiotys, E. Mi-
čiūnas, Adolfas Vasiulis, Juozas 
Rutkauskas įdėjo 14 naujų meta
linių durų. Al. Grigaitis sutvarko 

navos dvasinė moralinė vertė pi- J visus elektors įtaisymus. Stovyk-

tiems asmenims, kurie prisideda 
prie institucijos sukūrimo ir iš
laikymo. Nenormali padėtis su
sidaro, kai, dengiantis ne pelno 
organizacijos lengvatomis, kai 
kurių asmenų yra bandoma ja 
naudotis vien savo asmeniniams 
patogumams. Susidaro nesveikas 
reiškinys: vieni aukojasi savo dar
bu ir pinigais aukštesniam tiks
lui — savo jaunimo uždavi
niams, o kiti, nesuprasdami sto
vyklavietės paskirties, nori ją 
naudoti neužpelnytai. Auka jau
nimo uždaviniams yra supranta
ma ir skatinama, bet tarnavimas 

privačių asmenų nepelnytiems ir 
neapmokėtiems patogumams bū
tų didelis nesusipratimas. Todėl 
ir yra skelbiami kai kurie dėsniai 
viešumai. 

Stovyklavietėje yra draudžia
mi naktiniai vakarojimai ir lau
žai. Neautorizuotiems asmenims 
neleidžiama stovyklavietėje pasi
likti po 10 vai. vakaro. Prašoma į 
stovyklavietę nesivežti alkoholi
nių gėrimų ir neleidžiama juos 
stovyklavietėje naudoti. Nelei
džiama statytis treilerių (namų 
ant ratų) ir palapinių statymas 
yra apribojamas tiktai tiesiogi
niais stovyklavietės rėmėjais — 
talkininkais. Norint stovyklavie
tę išlaikyti pilnoje jos paskirties 
aukštumoje, tie patvarkymai yra 
būtini. 

Noriu dar pažymėti, jog Dai
nava yra gana erdvi, ji įkurta 
buvusiame 228 akrų ūkyje. 
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AUK BCTA 

Romanas 

"Dangeručiai važiuoja!" — Sakydavo kaimie
čiai, traukdamiesi iš kelio, pėsti ar važiuoti. 

Dangeručiai tai matė ir šypsojos. Almio tėvas pri-

iš sesers. Mintys nuklydo j tebesaugojamas klėty skry
niose motinos šilko ir vilnų skaras, į senolių paveikslus 
menėje, į važį su herbu, lekiantį Kalėdų rytą... 

Ir pirmą, ir antrą Kalėdų rytą. Antrą — daugiau 
laiko pasišnekučiuot miestely su pažįstamais; ten at-
šviesdavo balto kailiuko apikakle ir Kristina, trypda
ma, daužydama sušalusias kojytes į kulnis, į grindinį... 

Taip. Ten ir čia. Kalėdų rytas čia irgi didelių susi
jaudinimų metas: atidarytų dovanų įvertinimas ir per
svarstymas (ką grąžinti krautuvėms, ką pasilikti), 
krūvos popierių ir sutraukytų kaspinų, apsunkimas 
nuo pergausių valgių ir per tirštų įspūdžių (šventi
niuose pasisvečiavimuose), turtingai išpuošta eglutė 

dėdavo ranką prie kepurės, kai ūkininkai ar skarotos Į prie didžiojo kambario lango, o kaikur, dovanas iš-
moterys, nustebusiais veidais, net pasilenkdamos, 
juos, pro šalį pralekiant, nulydėdavo. Almio senelis bu
vęs griežtas ponas ir baudžiauninkų neglostęs iš 
anų laikų — nuolankumas ir baimė. Almis žavėdama
sis stebėdavo savo tėvą, žmonišką su žemesniais už 
save, didžiavosi savo gentim, savo šeima. Jie visi pui
kiai mokėjo lenkų, rusų ir liietuvių kalbas. Vaikams 
pradėjus aukštuosius mokslus, lenkų kalbą jų šeimos 
pokalbiuose pamažu ištirpo. Almis niekad neužmiršo 
ir tiesios savo motinos laikysenos prieš svetimuosius, 
jos nekaimietiškos išvaizdos, jos pamėgimo pianino 

sidalijus, — jau šalia šiukšlių dėžės lauke... 
Ten ir čia. Ten — motina būdavo neatiaidi, kad 

visi nuvažiuotų į pamaldas, kad išbūtų per sumą ir 
pamok3lą; čia — Austė Kūčias paruošė, bet Kalėdų 
rytą (po įdomaus filmo ir po ledų su Karoliu gražioj 
pieniškų valgių parduotuvėj) pramiegojo visas pamal
das, o vakar irgi aptingo, nors Almis ir Lėlytę pasau-
got pasisiūlė... Ir vakare, valgant kalėdinių valgių ir 
liekanų nuo Kūčių vakarienės, tas keistas pasikalbėji
mas su sesele... 

Austė ypatingai buvo nerami per šias Kalėdas. Ne 
muzikos ir dailiųjų darbelių. Tėvų miegamajame sieną! kad veržėsi kur išeit, ir ne kad pavarė nuo durų savo 
puošė jos išsiuvinėtas herbas, išblukusių spalvų ir! buvusį vyrą, kuris net žaisliuką Lėlytei atnešęs... Įsi-
nebeaiškių kontūrų, kurį, tėvai aiškino, esant jų gimi- į vaizduok! Pusdolerinį barškaliuką... Tėvas... O jai nie-
nės pelnytu kilmingumo ženklu iš vytautinių laikų.! ko, šventėse, — kiaulė. — tas, tas... Ji susikeikė. Al-
Panašus ženklas buvo įspaustas jų svirno duryse ir į m j s ramino, prašė nesikeikt bent Kalėdose... Ir negalėjo 
viename važių. Almis tikėjo savo šeimos pranašumu 
nuo seniausių iki paskutinių laikų. 

Ir, kaip visada, užliejo krūtinę susijaudinimas. 
kai paštininkas įteikė registruotą laišką. Iš Lietuvos.. 

suprast, ar per mažos dovanos, ar ankstyvesnis aplei
dimas taip ją pykdė, ar kas kita ėdė jos širdį, nervus... 

Tas pasikalbėjimas... Kaip gali kalbėtis, kai su ta
vim kalbėtis nenori, vengia. Jis mėgino. Jo širdį slėgė, 

lyg sunkūs akmenys. Jis matė Austę, jauniausią jų 
genties atžalą, džiūstant... Su ja nudžius ir Lėlytė... 
Pakrikštijo kūdikį: Joana - Katerina, bet vis vadi
no Lėlyte. Kodėl tokie vardai? — Klausė brolis. Ko
dėl? — Austė sakė, — pati nežinojo. Gal bus lengviau 
ištart amerikiečių mokykloj, gal girdėjusi kažkur, Ti
me, draugės minėjo... Gražu. Kodėl nepridėjo — Rū
ta, Nijolė ar bent — Marytė, Onutė? — Klause bro
lis. Austė susijuokė. Archaiški, liežuvį laužą, vaiką 
pajuokai išstatą vardai... Pakrikštijo. Iš bažnyčios 
Marianne išskubėjo namo, Karolis dovanėlių atnešė ir va 
kare prasėdėjo prie bulvių su rūgščiu pienu (jis pats 
to pageidavo, kai Austė pasiteisino vaišių neturinti). 
Karolis už krikštą užmokėjo, drabužėlių mergytei nu
pirko; Marianne pažadėjo dovanų — krikštynų atmi
nimui — vėliau. 

Almis Kalėdų pasikalbėjimą su sesele pradėjo 
nuo Llėytės (tik Vargūnas vadino, pagal krikštą, Janu-
te...) Pasidžiaugė, kad gražiai auga, kad pakrikštijo... 

— Ir tėvas katalikas!— Austė prunkštelėjo. — 
Bestija! 

"Tu pati jį pasirinkai, sesele. Tu pati nerimai, 
skubėjai, į nelaimę veržeisi..." — Almis vėliau tik su
prato, kad padarė klaidą, ilgą moralą pradedamas... 

— Aš myliu vaiką! Aš jos norėjau! Aš nieko ne
sigailiu! Aš nieko blogo nepadariau! Eik po velnių su 
savo pamokymais! — Isteriškai šaukė, trankėsi po 
virtuvę... 

Ir dabar... Kitokios sesers ženklai... Ženklai ir ste
buklai, — anot Brazdžionio poezijos knygos. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, rugpiūčio mėn. 17 d. 

CIVILIZACIJOS LIGA - INFARKTAS 
Širdies ligų turi saugotis pats žmogus 

Yra pastebėta, kad paskutiniais 
dešimtmečiais ypač pagausėjo 
širdies liga infarktas. Infarktas 
(lot. infarctus — užkimštas) yra 
staigus netekimas širdies aprūpi
nimo krauju, dėl kraujo indų už
sikimšimo, kas vadinama embo-
liją, tromboze. Priežastys, kurios 
sukelia širdies ligas, o jų tarpe ir 
infarktą, yra jau seniai žinomos: 
rūkymas, sėslus gyvenimo būdas, 
perdidelis kūno svoris, lipemija 
arba riebalų padidėjimas krauju-
je ir kita. Tačiau pastaraisiais lai
kais psichosomatinių ligų specia
listai, kurie tyrinėja žmogaus psi
chini gyvenimą sąryšyje su jo kū
nu, nustatė, kad infarktas dažnai 
yra klasinė liga įvairių įmonių 
direktorių, vedėjų. Ir tai ne dėl 
tct kad jie yra atsakingi savo pa
reigose, o dėl to, kad jų gyveni
mo eiga yra klaidinga: perdaug 
ambicijos ir perdėtas pasisekimo 
siekimas. Taigi ir infarkto priežas
tis yra ne pasisekimas, laimėjimai, 
bet keliai, kurie veda į pasi
sekimą. Teisingai Jung sako, kad 
sąlygos, kurios veda į pasisekimą 
yra tos pačios, kurios veda ir į mir
tį-

Infarktas jau yra nuolatinė, 
pastovi ir vis plintanti liga in
dustrinėje ir pažangioje visuome
nėje. Tai yra civilizacijos arba 
kultūros liga ta prasme, kad ji 
reiškiasi ypač Vakarų civilizaci
joje, kur garbinamas pasisekimo 
mitas ir skatinama siekti vis dau
giau, vis aukščiau. O tai yra nuo
lat pažangėjančios ir tobulėjan
čios civilizacijos kelias. 

Sakoma, kad infarktas yra ne
numatomas, neatspėjamas, nes 
dažniausiai infarktu suserga vi
siškai sveiki žmonės. Tačiau ki

taip yra psichologiniu požiūriu. 
Studijuojantieji infarktu susirgu
sių charakterį, pastebėjo, kad vi
sos tos infarkto aukos turi labai 
panašius asmenybės ir charakte
rio bruožus, bendrą psichologinę 
kliše, kuri veda į infarktą arba 
daro į tą ligą kandidatais. Todėl 
geriausia šios ligos profilaktika 
yra laiku pažinti asmenybę ir jos 
gyvenimo stilių. 

Kandidato į infarktą identitetas 

Lytis — vyriškoji, nes šešiems 
infarktą gavusiems vyrams ten
ka tik viena moteris (šeši prieš 
vieną). Amžius — tarp 50 ir 65 
metų. Socialinė padėtis —virš 
vidutinės. Profesija —mokyti ir 
išsilaisvinę įmonių vedėjai, pro
fesionalai, "baltarankiai", direk
toriai, atsakingieji už biznio, įmo
nės pasisekimą ir pažangą. Skai
čiuojama, kad 50 proc. susirgimų 
infarktu yra paveldėjimas iš tė
vų, senelių. Beveik paveldėjimas 
arba ne tikrasis paveldėjimas yra 
ir emocinis trapumas, kuris iššau
kia širdies negalavimus, o tas 
trapumas yra perduotas tėvų ir 
protėvių. Kandidato į infarktą 
įpročiai —smarkus rūkymas, ka
vos gėrimas (nuolatinis kavos 
puodukas ant darbo stalo "pake
lia" energiją), dažnai besaikis al
koholio vartojimas, sėslus gyveni
mas (nuolat darbo kėdėje ar au
tomobilio sėdynėje). Sveikata — 
puikiausia, atrodo nepažeidžia
ma. Dažnai tokie giriasi, kad jo
kios "flu" nėra jų paguldę į lo
vą. Šeimos gyvenimas —atrodo, 
kad yra vedę ne žmoną, o darbą 
ir karjerą. Maistas —neregulia
rus ir netvarkingas ir vis dėl nuo
latinio skubėjimo, dėl "labai svar-

Liet šaulių kultūrinės stovyklos dalyviai klausosi paskaitų. Stovykla 
jvyko Union Pier, Mich. Nuotr, P Maletos 

DETROITO ŽINIOS 
(Atkelta iš 2 psL) 

traukam ir užrašais buvo nu
šviesta dabartinė Lietuvos padė
tis.- Plakatas —Kodėl JAV spau
da rašo apie Ginzburgą ir Sca-
ranskį, bet nemini Viktoro Pet
kaus? — prikištinai rodė didžio
sios spaudos vienašališkumą. Su
kabinti šiaudelių ir gintaro pa
veikslai, ant dviejų priešais viens 
kita; sustatytų, pailgų stalų iš
dėstyti gražiausi gintaro papuo
šalai, lietuviškos lėlės, medžio 
skulptūros, audiniai ir kt. Kiek
vienas eksponatas tikras deiman
čiukas. Lietuviškas koplytstulpis 
su 12 miniatūrinių šventųjų, Lie
tuvos valstybės herbais ir Kris
taus kančios simboliais, gražiais 
ornamentais išdabintas buvo vi
sų kilnojamas, beveik kiekvienas 
norėjo jį nusipirkti, nes tokio 
unikumo nebuvo matę. "Močiutė 
su vaikaičiu" medžio skulptūra 
iš Lietuvos, žavėjo lankytojus, o 
moterys gėrėjosi lietuviškomis lė
lėmis ir troško pasipuošti ginta
ro papuošalais. 

Greit nemažas lietuvių būrys 
išsiskirstė ir likau su savo ištiki
maisiais bendradarbiais Algirdu 
Vaitiekaičiu, Vincu Tamošiūnu 
ir nepamainoma talkininke stu

dente Laima Pusdešryte, kuri, kaip 
ir A Vaitiekaitis, atvažiavo tie
siog iš darbo ir, pasipuošusi tau
tiniu kostiumu, stojo prie darbo. 

Teko dalinti įvairią informaci
nę medžiagą apie Lietuvą, aiškinti 
apie eksponatus, kalbinti suva
žiavusius svečius ir juos vaišinti. 
Kiekvienas žavėjosi parodėle, ža
dėjo kelti Lietuvos klausimą, pa
reiškė tvirtą tikėjimą, kad Lietu
va atgausianti laisvę. Dvi lenkės 
vienuolės, išstudijavusios lietu
višku koplytstulpio visas detales, 
atpažinusios kiekvieną šventąjį, 
žadėjo melstis už Lietuvą ir pa
siėmė daugiau informacinės me
džiagos savo pažįstamiems su Lie
tuva supažindinti. Kiekvienas bu
vo labai dėkingas už jam skirtą 
dėmėsi. 

Kada išėjo šokti kaimyninio 
Windsoro tautiniu šokių grupė 
"Neris", vadovaujama Leonoros 
Stanevičiūtės-Holmes, palydima 

akordeonisto Vytauto Petrausko, 
svečiai žavėjosi įvairiaspalviais 
puošniais tautiniais rūbais ir pui
kiai sušoktais tautiniais šokiais. 
Jų šokius įvertino ir patys vy
riausi partijos pareigūnai ir po 
programos fotografavosi su jau
nomis šokėjomis. 

Besilankydama kituose kamba
riuose, pamačiau, kad ir mes ga
lėtume kai ko pasimokyti iš kitų 
tautybių: 

1. Kviesdami lietuvius į pana
šius pobūvius, rengėjai turėtu 
priminti, kad kiekvieno pareiga 
yra pirmoj eilėj atstovauti savo 
tautą, užimti svečius ir juos su
pažindinti su mums rūpimais 
klausimais. Jei būtume turėję dau
giau talkininkų, vietoj 500 bro
šiūrėlių, būtume galėję išdalinti 
keletą tūkstančių, būtume pasklei
dę daug daugiau žinių ir įsigiję 
daugiau draugų. 

2. Lenkų kambary atkreipiau 
dėmesį į ant stalo išdėstytą li
teratūrą. Akis patraukė maža 
brošiūrėlė apie lenkus sportinin
kus, patekusius į JAV sporto žy
mūnų tarpą. Patiko ir ant sie
nos pakabintas Lenkijos žemėla 

bių" reikalų neturima kartais 
laiko net paprastą sumuštinį per
kąsti. Miegas — dažnai trumpas 
ir neramus. Sapnuose kovojama 
su kliūtimis, su priešais, kenkė
jais, kas neduoda tinkamai pail
sėti. Pajaudinimai labai gyvi ir 
smarkūs, tačiau užgniaužti išdirb
tos self-control. Pyktis, uždūki-
mas, siutimas yra uždengti ledi
ne gero stiliaus ir pasisekimo žmo
nių tarpe kauke. Vidaus jausmai 
ir rūpesčiai: dažna depresija, nuo
latinė krizės, bankroto, nepasise
kimo baimė,taip pat didelis susirū
pinimas pasisekimu, kilimu aukš
tyn. Kandidatas į infarktą yra la
bai geros nuomonės apie save, 
viešumoje nori pasirodyti tikru 
džentelmenu, visada tinkamai pa
sipuošęs, su vis nauju, gerai pa
rištu kaklaraiščiu. Toks save lai
ko aukštesniu už viršininkus, 
draugus, gimines. Dėlto jis kitais 
nepasitiki, vengia ypač biznio 
draugų, bendradarbiu. Savo vai
kystėje tokie dažnai yra turėję 
konfliktų su tėvais, iš jaunų die
nų nepripažindami ypač tėvo 
autoriteto, greitai patys tapę ne-
ginčyjamu autoritetu kitiems. 

Darbas ir antdarbis 

Pagaliau infarkto priežastis yra 
darbas, ypač arftdarbis. Intensy
viu darbu pasižymi asmenys, ku
rie perdėtai siekia ko nors dide
lio: pasisekimo, iškilimo, naudos, 
juk pvz. Amerikoje labai yra ke
liami ir pavyzdžiais statomi žmo
nės, kurie pradėjo nuo laikraš
čio išnešiotojo, batų gatvėse va
lytojų, o savo užsispyrimu ir in
tensyviu darbu pasidarė milijonie
riais. Bet tokie žmonės savo gyve
nime yra daugiau maišnos, o ne 
žmonės. Jie yra labai produktin-
gi, puikūs organizatoriai, turi ga
bumų sudaryti -tolimesnės sėk
mės programas, pasižymi stipriu 
pareigos jausmu, moka iš kitų iš
reikalauti darbo našumo ir parei
gingumo. Tokie pasigiria, kad nie
kad nesinaudoję atostogomis, nie
kad neturėję laiko pabūti su šei
ma. Dirba atkakliai nuo ryto iki 
vakaro. Sunaudoja net mažas 
pertraukas (pavalgyti), nes ir jų 
metu ką nors planuoja, svarsto, 
kombinuoja. Visuomet susirūpinę, 
kad kai ką gali neatitikti laiku, 
todėl veikia skubiai, darbą atlik
dami už du ar tris, nes kitais ne
pasitiki ir nenori kitiems pavesti 
darbo, kurį didelėmis pastango
mis gali atlikti patys. 

Viltis ateičiai 

gų specialistas gydytojas yra pa
sakęs: "Geriau vienas ligonis ma
žiau, negu Šimtas ligonių lovų 
daugiau". 

Raginant į atvangą, nereiškia, 
kad reikia pasiduoti visiškam ne
veiklumui, apatijai. Gabūs, veik
lūs žmonės visuomet yra visuome
nei naudingi, todėl būtų gaila jų 
netekti tik dėl to, kad nemokėjo 
savęs saugoti, tausoti. 

Vokiečių filososfas Christian 
Wolff aiškina, kad žmogaus gyve
nimas yra suskirstytas septynme
čiais. Juk aišku, kad žmogus yra 
kitoks 7 metų, vėl kitoks 14, 21, 
28, 35 ir t. t. Kiekvienas toks pe
riodas turi savo skirtingą stilių. 
Ypač po 50 metų amžiaus jau kas 
septyneri metai reikia daug kas 
keisti. Tai nereiškia apriboti dar
bą, bet dirbti jau kitokiu tempu 
ir būdu — daugiau ramybės ir 
pertraukų. Pertraukos yra visuo
met reikalingos, pvz. miegas 8 
valandų nėra laiko sugaišini
mas, o būtinybė gyventi. Bet čia 
kalbama apie pertraukas ne mie
gui, o jas suprantant kaip pakai
talą darbo valandų: daugiau lai
ko skiriant šeimai, skaitybai, dva
sinių vertybių ieškojimui, socia
liniam gyvenimui, tinkamam spor
tui, net ir nevarginančiam hobby. 

Infarkto grėsmėje kiekvienas 
žmogus gali būti pats sau gydy
tojas. 

J. V. 

C L A S S I Fl E D G U I DE 
K K A L I B T A I E 

MARQUETTE FARSO APYL. 

Giminingom šeimom gyventi 
9 kamb. mūr. bungaiow s u pil
nu rūsiu. 2V2 maš. garažas. Vir
šuj 4 kamb. butas: Salionas, 
valgomasis, miegamasis ir vir
tuvė. Nr. C-1158. Kaina $56,900. 

a U B — 448-6666 

N O B I P I K K T I 

Ieškau pirkti senus medinius baldus 
gamintus pr.eš 1990 m.: Komodas, 
atalue, kedro skrynia*, kėdes, t. t , 
"Oriental" kilimą, u i prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

M I S C E L L A N E O U S 

R E A L E S T A T E 

66 ir — — Tinka didelei seimai. 
4 miegamų namas labai geram stovy. 
Įrengtas rūsys. 2 maš. garsias. $40,000. 

50 ir Tafanan. 5 kam mūr. Beismen-
tas. 2 mašinų garažas. Platus lotas. 
$37.900. 

8869 S. TnOey Aw. Liuksusine 3-
jų miegamų rezidencija. "Cathedral" 
lubos. 114 vonios, 2 ^ mat garažas, 
šoninis {važiavimas. $71.500. 

68 ir Rockwe0. 2-jų butų po 5 kamb. 
medinis namas. Pilnas rūsys. 2 maš. 
garažas. 2emi taksai $26.900 

66 ir Roekwe&. 3-jų butų mūr. 6 
kamb. ir 2 po 3 kamb. Gersi ištaiky
tas namas. 3 atskiri gildymai. Naujas 
2 maš. garažas. Tik $45.000. 

45 ir Tafanan. 2-jų butų medinis 
5 ir 4 kamb. Tik $26,500. 

49 k Artesfsn. 2-jų butų medinis 

— Melagis galėtų turėti gerą 
atmintį. 

Quintilian 

THE F 0 R T Y YEARS 
OF D A R K N E S S 

• 
Paraše Dr. Juozas Vaišnora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus. 
Į anglų kalbą išvertė 

Juozas BulevičkM 
Kaina $2. Kietais viršeuafe — 3. 

Si įdomi knyga gaunama: 
DRAUGE, 4545 W. 63 St. 

CMcago, m. 60629 

Tokiame smulkiame kandidatų 
pis, ant kurio buvo sričių tauti- į infarktą aprašyme gali ne vie
niais rūbais pasipuošę tipingi len
kai. Kokia puiki propaganda. Ar 
negalėtų Lietuvių Fondas išleisti 
knygelės apie mūšy sporto žvaigž
des k Lietuvos žemėlapio su ats
kirų sričių tautiniais rūbais? 

3 trečiame kambary jaunimas 
ir svečiai susikabinę, grojant mu
zikai, šoko ratu. I ratą traukė vi
sus. Spindėjo visų akys, šypsojo
si lūpos. Panašia proga ar ne
būtų gražu ir mums įjungti sve
čius kad ir "Lai gyvuoja Lietu
va" ratą ir pavedžioti svečius po 
didžiąją Mackinaw salę, stabte
lint prie tautybių parodėlių. 

Kai apie vidurnaktį organiza
toriai Birutė Janulevičrūtė ir Vy
tautas Petrauskas, bei mūsų ket
vertukas, pervargę, tempdami dė
žes, dėželes ir sunkius lagaminus, 
išėjom iš Renesanso centro, pa
galvojau, nors ir privargom, bet, 
garsindami Lietuvos vardą, pada
rėm ką galėjom. 

S. Kaunelienė 

nas pasijusti kelyje į infarktą. Ki
taip tariant, tarp kandidatų at
pažinti save. Tačiau nereikia nu
sigąsti, nes yra galimybių išveng
ti infarkto ypač keičiant gyveni
mo ritmą ir įpročius. Nors infark
tas yra sunkiai gydomas, tačiau 
nesunkus yra nuo jo apsisaugoji
mas. Šiandien sudėtingais medici
nos įrankiais gavę infarktą ne
sunkiai atgaivinami ir gydomi. 
Tačiau geriau ne gydytis, o iš 
anksto apsisaugoti. Vienas šių li-

LTTHUANIA IN CRISIS, Natkmal-
ism to Communism. 1939-1940. Au
torius politikos mokslų prof. Leo
nas SABALIŪNAS. Išleido Indiana 
University Press, Bloomington & 
London, 294 pusi., kietais viršeliais 
su aplanku. 

Si knyga yra labai vertinga do
vana supažindinti angliškai skai
tančius su mūsų tautos okupantu. 
Dovana, kuri tinka įteikti įvairio
mis progomis ir niekad nepasens
ta. Šios knygos gauta tam tikras 
skaičius su didele nuolaida. Kaina 
$5.00. Užsakymus siusti: Drangas, 
4645 W. 6Srd St., CMeago, ML 

iiiHiiiiiiiiinimiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer A ve. 
Cbicago, m. 60652, telef. 927-5980 
lllinillllllllliuilllllllllllllllllllllllliuilllll 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 876-5996 
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllli 

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiimiit 
PACKAGE F.T PRESS AGKMCT 

MARMA NOREIKIEN'E 
SIUNTINIAI į LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūile* 

prekės. Maistas ti Europos sandeUo. 
2608 W. 69 St.. Chlcago, OL 6062S. 

TEL. — WA &-2T87 
tfii'iiuiiiiiiiiiiiif iiiii'iiiiiiiit liiiiiimiiini 

luilllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllllllllll 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I K A S T V 
2346 W. 69th St, tel. 776-1486 

iiiiiniiiiiiniiiiiiiHiiiuiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiii 
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiitiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiii 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168 
imimimmimHMiimnuiiimmiitJiiiiin 
lllllllIIIIIIIIIIIillIlIlIIIIIIUlIIIIIIIIIHIItlIlfl 

įvairių prekio pasirinkimas nebran
giai ii mūaq sandeUo. 
OOSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

333S 8. Halsted St., Chlcago. m . 60608 
2501 W. 69th St.. Chloaco, Hl. S06M 

Telef.: 825-2737 — 254-3320 
Vvtauta* Valantinas 

i i i imiiiii i inmiiiii i i i i i i i i i i i i imiiiii i i i imi 
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M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel — WA 5-806S 
iiiiiiiiliiiilliilltlilliimmiiiiiiiiiiiiimimi 

Geros pajamos. Garažas. $26,900. 

Jei galuojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APORAUSrr 
Jūsų nuosavybe, prašome kreiptis j 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

AUTOMATIC SCREW MACHNE 
ACME SET-UP OPEftATE 

seccod stšft. FuU A part eime avad-
ane. įop emparyee paesage. 

AMERICAN COUPUNGS 
O. TeL 

Motor Winder 
EXFERHENCED 

AJC - D.C. 
So>uthwest Suburbs 
TeL — 839-5027 

V Y B A I I B M O T E R Y S 

CAFETERIA HEU»—FLTA ' 
We bave immediate OĮisnlsgs for 

T0OKS. KMTnen neip, f inter, unuty 
persona, for all 3 stato. Good start-
ag salary. No esper. necessary. 

Aopiy in Ponoo 
H O W A B D J O H N S O N 

H I N 8 D A L E O A 8 I 8 
St. * 

Rimtas Namy 
Pardavimas 

18 metų 
2 butai k- profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų, Marąuette Par
ke. Aukšta kokybe. $59,000.00. 

4 vienetų maras ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Naiie atiduoda už $38300. 

Grafus pintas sklypas Ir garafas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui 

Valdis Reaf Estate 
2625 Wtst 7lst Strttt 

Tel. 737-7200 ar 737-0584 
2 po 5 

51-ma už Kedzie.. 

K S C O O 
Also Need 

From 11:00 P.M. to 7:09 AM. 
H O W A I D J O H N S O N ' S 

B E S T A V I A N T 
10349 W. Inring Pirk BLVD. 

HELP WANTED — MOTERYS 

Wsnted esperienoed 

OOUNTBB GHUL & ASSEMBL¥ 
for dry cteantng store. 

MICHAEL'3 CLEAXERS 
2049 No. Chifc S t , 

U2IXQt2. 

2 butai. 9 
kamb. (3 mieg.). 
Tik $82.500.00. 

MurlnU. 2 batai Naajsl 
tuoti. Vieną tuoj galima 
Brighton Parke. 

72-rs ir Csmphei, lfc aukšto nau
jesnis mur. namas. 3 mieg. įrengtas 
rūsys. Labai svarus. $65,000.00. 

82-ra ir Rotherfard. Liuksus 5% 
kamb. (3 mieg.). 10 meni mflr. 
"ranch". $69,500.00. 

10tt akro temis netoli Burlington, 
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti. 
$25.000.00. 

48 ir Kolts. 8 kamb. med. namas. 
Maži taksai. Daug vietos. $36.500.00. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Ineome T u 

2951 W. 63rdSt., 436-7878 

BABYS1TTER WANTED 
for 2 duktren ta my noroe 2 days 
per week 8:15 ajn. to 3:39 p.m. 
Near 91st and Westem Avenue. 

OSB 

GO0D FIGUttt CL£KK 

Prie kainos reikia pridėti 5 proc. 
mokesčiams. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inmiiiiii i i i i. 
M. A, Š I M K U S 

JTOTARY FtJBUC 
rNOOME TAX SERVICE 

4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ Iškvietimai, pildom! 
PILIETTBfiS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmn 

MARQrETTE PARK 
iy2 aukšto mūras. 22 metų, 7 kamb. 
(3 mieg.) 2 vonios. Tinkamas gimi
ningai Seimai, {ruoštas rūsys. Gara
žas. Arti 72 ir Kedzie. Padarykite 
pasiūlymą. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

By a women'e. Manufactunng Co. 
Knoarledge of ten key adding ma-
cnine reąuired. Locatkm Norta 
Ave. and Western. 

CALL — 884.1288, ext. 264 
For phone interview 

S M 0 L E R B R O S . 
2300 W. Wabamia 

C O O K 
Evening Meals 5 days a 

In private home. 
Cdll 453-127S 

9 a m, to 0 e, m. 
H A U D S E W E * S 

Mušt speak English. 
A P p I y 

HZMMEL FUBS 
2281 West 96tk Street 

Tas 

10% — 20% — S0% pi«iaa 
a i apdraadą nao tųrnles ir 
WUo P M mos. antomo-

Notarlatss — V< 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

645d S. Kedzie Ave. — 778-2233 

IŠNUOMOJAMA _ FOB BENT 

ISNUOM. 4 kamb. butas suaugu
siems. 1839 So. 59 Ava, Cicero 

TeL — 862-6882 
~ ISNUOM. BrigDton Pke."5 
rių butas. 

Skambint 523-7153 

iiiiiiiiiimiimiimiiiiii 

NIGHT 
WAITRESSES 

IMBIEDIATE 0PEKIIfG3 
FULL 0RMIRT T D B 

Hours 4:30 PM. to dose 
be 21 or 

(Servtag beer, wtae * 

unrs 
FAMILY MEHAItUIT 

6711 W. Toahy AVOMO, 
RileSt HiiRois 

• . -

FRANK Z A P 0 L I S 
S20SH W « M s s t h S t a — 

Chlcago, DUaois 
Telef. GA 4-8SS4 

imiimiiiiiiiiniiminiiniiiiiiniiHiiiiiiiiti 
PLUMBI NG 

Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai Keramikos ir kt 
plytelės. Glass blocsa. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 636-2969 
iiMiiiimimiiiiimiiiiiHiiiiiimiiimiiiiiit 

Remkit tuos btmierina. kurie 

skelbiasi "Drauge" 

Furniture 
Refinisher 

ExceUent opportuniry for Furniture Refinisher in our ORLAND 
SQUAR£ store. Upholstery experience helpful. 

I Good starting wage and occeUent beneflt ptan. For ap-
pointment call before 4 PM 

8 5 2 - 6 8 8 8 

• 

Homemakers inc. 
A-i EąuaJ Opnort'-'nHy Eir.p!3iT«r 

*r\f*. 

Perskaitę "Draugą", duokite kjtie«$pisiskairyi. 



M Ū S Ų kolonijose 
Ccrpe Cod, Mass. 
VASARVIETĖ IR LIETUVIŠKA 

— ^ V B U O M E N Ė 

IsB-Gape Cod, Mass., LB apy
linkės vaidybos pastangomis rug
piūčio ^ ' t l . buvo surengta lietu
v i š k a "gegužinė - piknikas. Tik-
las —sudaryti progą lietuviams 
savųjj j larpe pabendrauti, o taip 
pat susitikti ir su atvykusiais lie
tuviais iš kitų kolonijų, praleisti 
čia viename iš žymesniųjų ku
rortų vasaros atostogas. 

Pirmoje eilėje gegužinės - pik
niko- *engėjų buvo rūpestis, kad 
atsilankiusieji į parengimą nebū
tų "perdaug nusivylę ir nesigailė
tų čia-praleisto laiko. Ir tenka pa
stebėti;- kad parengimas praėjo 
tikrai* str'neblogu pasisekimu, ki
taip* tariant, rengėjų {dėtos pas
tangos nenuėjo veltui. Iš atsilan 
kiusiJl.l^gegužinę daugiau kaip 
200 ""daJįirių neteko pastebėti ko
kių nors nepasitenkinimų ar prie
kaištų. • Atsilankiusių tarpe buvo 
matyfi-nemažai ir lietuviško jau
nimo. —fciaip gegužinės dalyvių 
tarpe-buvo ir iš tolimesnių gy-
venviečkj atsilankiusių lietuvių, 
iš N e w Yorko dr. Snieškus su 
keliolika savo šeimos narių, ar-
c h i t J. Okunis, iš Clevelando dr. 
D . .J^cgesys, dr. Ambrazaitis, prof. 
A. Kuprevičius, iš Bostono — ne
pavargstantis poetas, rašytojas S. 
Santvaras ir daug lietuvių iš ki
tų kolrjrrijų. Buvo ir iš Califomi-
jos, MoHtrealio, Kanados ir kt. 
Tenka-pastebėti , kad ši gegužinė 
gal kiek-skyrėsi nuo panašių ren-
giniųTutbse lietuviškose koloni
jose. Pirmiausia, čia nebuvo i-
m a m a s mokestis iš gegužinės lan 
kytojų. Buvo apseita be įvairių 
programų, kaip moderniškos m u 
zikos, moderniškų šokių, na, ir 
kalbėtojų, kurie, dažnai nuotai
kos pagauti, daug prišneka. G e 
gužinėje dalyvavę tokiu susitvar
kymu buvo visai patenkinti, ga
lėdami laiką sunaudoti tarpusa
vio pabendravimui. Kad iš tikrų
jų tokia nuotaika buvo, parodo 
ir tai, kad pats parengimas už
truko iki vėlyvos nakties ir susi
rinkusieji neskubėjo skirstytis, 
tartum bega lėdami užbaigti savo 
tarpe draugiškų pašnekesių. Ge-
gužinės°"rengėjų pastangomis bu
vo gaminami lietuviški užkan
džiai* Cli e i k a s n°rė]'o "drėgmės", 
galėjo pasirinkti šiltų ir šaltų gė
rimų. 

Gegužinės metu "buvo dailinin 
ko Juozo Sodaičio paveikslų pa
roda" ^ * r i gražiai derinosi prie 
gegužinės aplinkos. (Dalis pa
veikslų vietoje buvo išparduota). 
To l iau gegužinės paįvairinimui 
buvo surengti laimėjimai iš su
aukotų įvairių daiktų, kurie su
darė apie 30 vienetų. 

Gegužinei vieta buvo parengta 
labai gražioje gamtos atžvilgiu 
apliflfcBje. Cia yra gražios sody
bos B7 Bliudniko, V. Židžiūno, P. 
Šlapelis; F. Mandeikio ir kiek to
liau daugiau gražių lietuviškų so
dybų. T a i rodo LB apylinkės rū
pestingumą lietuvybei išlaikyti ir 
organizacijos reikalais rūpintis. 

Šiuo metu LB-nės valdybos su
dėtis yra kiek pasikeitusi: pirm. 
E. Bliudnikas, vicepirm. dr. E. 
Jansonas, sekretorė Jucėnienė, ižd. 
Vieškajnis ir nariai G. Jančaus-
kienė, R. Janulaitienė ir P. Šlape
lis. Tenka su padėka prisiminti, 
kad::gc»ižinė - piknikas buvo 
tairrgraziai surengta, o tai yra vi
sos LB apylinkės nuopelnas. 

Salietis 

DIDŽIAUSIA KNTGA 
P A S A U L Y J E 

Didžiausioji pasauly k n y g a 
buvo išleista Anglijoje. Tai 
"Didžiosios Britanijos parla
mento 1800—1900 metų aktų ir 
dokumentų rinkinys". Si kny
g a yra 1200 tomų, jų bendras 
svoris 31 tonas. Knygos įriši
mui sunaudota 34 tūkstančiai 
o ž k ų odų. Tačiau jos t iražas 
nedidelis — 500 egzempliorių. 

mm m • • m 

LIETUVIAI DAINININKAI 
IR GIESMININKAI 

PRANAS NENORTA 
(Pabaiga) 

1916 m. vokiečių okupuotoje 
Lietuvoje siautėjo dėmėtosios šil
tinės epidemija. Maisto stoka ir 
užgriuvęs skurdas ėjo į talką šiai 
negerovei, žymiai padidindami 
mirties piūtį. Aleksoto "giedo-
riams" buvo tikra rugiapiūtė. 
Kartais tą pačią dieną įvykdavo 
2-3 mirtys. Norėdami visus ap
tarnauti, giedotojai pasiskirstė 
net į kelis skyrius. Buvo ir tokių 
atsitikimu, kad giedotojai, baigę 
giedojimus vienur, skubėdavo 
giedoti kitur, tik apyryčiais baig
dami savo žygį. 

Susirinkę į vienos pagyvenu
sios moters šermenis, giedojome 
rožančių, staiga iš lauko įbėgo 
moteris ir nesavu balsu suriko: 
— Žandarai! 

Kiek sumišome, bet giedojome 
toliau. Praviro durys ir į vidų 
įžengė du uniformuoti vokiečių 
žandarai. Pusėtinai įkaušęs lai
dotuvių šeimininkas, velionės vy
ras, ūmai pagriebė nuo stalo kry
žių, iškėlė aukštyn ir ė m ė atei
vius žegnoti, be paliovos raudo
damas laužyta vokiečių kalba: 

— Meine Mutter starb, meine 
Mutter starb! 

Žandarai, akis išvertę, pažiūrė
jo į kryžių ir tylomis traukėsi at
gal. Išslinko prieangin, užvėrė 
duris ir pasišalino. Kaip per II-
ąjį, taip ir per I-ąjį pasaulinį ka
rą vokiečiai gaudydavo Lietuvos 
jaunimą ir gabendavo kariniams 
prievartos darbams. Čiupdavo 
jaunus vyrus, išeinančius iš baž
nyčios arba kino teatrų, tuo rei
kalu kaišiodavo nosį vestuvėse, 
laidotuvėse ir kitokiuose sambū
riuose. Ir šiuokart, matyti, dai
rėsi grobio, bet kryžius jiems pa
stojo kelią ir išsaugojo jaunimą, 
kurio čia apsčiai buvo susirinkę. 

Kairėje Nemuno pusėje prie 
geležinio tilto, vadinamo "ža
liuoju", buvo įsikūręs mažas Kau-

N O J A U S ARKA 

Pagyvenus i moteris lipa įl S ? ? " ^ ^ " ^ i * ? 1 3 * ? 7 •^?uS!ŠSf 
^ J . T * • , ., į Dievui, ką jis turėtų laiminti: duofc-

tramvajų. J i nešasi kanarėlę, | ̂  ^^^ ^ ^ pa č i ų paaukojimą, į 
katę ir vėžlį, o iš paskos tapse-; darbą dėl Lietuvos, o paskui prašyki- Į 
na mažas taksas . į me, kad Dievas jį palaimintų. Mes į 

— Jei nėra mūsų aukos ir darbų! DRAUGAS, ketvirtadienis , rugpiūčio mėn. 17 d. 
dėl tėvynės, tai ką gi Dievas gali 

no priemiestis —Žemutinė Fre 
da. Labiausiai pasiturinčiu • gy 
ventoju čia laikė J.B. Prie pat 
upės, gražioje vietoje žmogus tu 
rėjo nuosavą namelį, kur pats su 
šeima gyveno ir valdė smulkių 
prekių parduotuvę. Rodos, 1919 
m. ištiko jį nelaimė, mirus labai 
mylimam mažamečiu} sūneliui. 
Suruoštos didelės laidotuvės, į 
kurias suprašyta apsčiai šauniau
sių aleksotiškiu giesmininkų. Po 
gedulingų pamaldų visus šerme
nų dalyvius sočiai pavaišino ir 
užkvietė po keturių savaičių at
vykti į "keturnedėlio" pamaldas. 
Skirtąjį vakarą susirinkome ir su 
visokiausiais priedais pagiedojo
me rožančių, litaniją ir keletą 
giesmių. Šeimininkai, kaip jau 
buvo ir laukta, po pamaldų vi
sus dalyvius pavaišino ne tik ska
niais valgiais, bet ir stipriais gė
rimais. Imant skirstytis namon, 
prieangyje suverkšleno armonika. 
Prasivėrė durys ir į vidų įėjo pats 
šeimininkas, begrodamas links
mą lietuvišką polkutę. Kadangi 
anuomet mūsų krašte beveik taip 
nepasitaikydavo, kad po gedulin
gų pamaldų eitų šokiai, senesnio 
amžiaus svečiai, traukydami pe
čiais, bematant išsiskirstė. Ogi 
šeimininkas tik pradėjo ir įžiebė 
šokio ugnį, ko jaunimui ir berei
kėjo. Tarp "giedoriu" atsirado sa
vas, jaunas armonikininkas, ku
ris, paėmęs iš šeimininko tą anais 
laikais lietuvių labai mėgiamą 
instrumentą, savaip pradėjo virk
dyti. Aušo nepaprastai gražus ir 
gaivus birželio sekmadienio ry
tas. Mes gi — "giedoriai", armo
nikai verkiant, o lakštingalai ir 
Nemuno čiurlenimui pritariant, 
linksminomės iki pat pusiauryčio. 
Kadangi buvo šventa diena, pas
kui skubėjome namo kiek apsi
tvarkyti, o po to suspėti bažny
čion pagiedoti lietuviškų valan
dų. 

— Ai, madam, jūsų neįleisiu, 
pareiškė konduktorius. 

— Kodėl g i neįleisit? — pa
sipiktino dama. 

— Ogi todėl, kad jūs pakly 
dote, a t sakė 

neįsivaizduojame, kaip užgauname 
Dievą, prašydami laiminti mūsų ne- 11 
padarytus darbus. Nuvežkim vaiką į Į' 
lituanistinę mokyklą — tai bus auka, i 
ir tada prašykime Dievą tą auką pa- i 
laiminti. Duokime susimildami ką 

konduktorius, - i ™ " 5 ' k 5 Dievas galėtų palaiminti 
'. i kaip mūsų asmenišką jnasą už tevy-

juk cia tramvajus , o ne Nojaus; ^ i švadavimą. 
arka. jm | Kun. dr. F. Gureckas 

Mūšy mieliesiems 
Lilei ir Ignui Juzėnams su šeima, 

jos tėveliui 
A . f A. 

ANTANUI BANIONIUI 
reiškiame širdingą užuojautą. 

mirus. 

Raiša, Kristina, Viktorija ir Pranas Urbanai 
Stasė i r Algirdas Didžiuliai 
Juzefą Urbonienė 

Vilniaus Krašto l i e tuv ių Sąjungos Centro valdybos 
vicepirmininkui 

A. t A. ZIGMUI DAILIDKAI mirus, 
Budinčiai žmonai VAl^ENTINAI, dukroms VILIJAI ir Š A U 
KĖNAI su šeimomis, broliui ir seserims okupuotoje Lietu
voje, nuoširdžiausią užuojautą reiškia 

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
Chicagos Skyriaus Valdyba ir Nariai 

A. t A. ALMA MARTINKAT 
Pagal tėvus Hellert 

Gyveno Chicago. Illinois. 
Mirė rugp. 15 d.. 1978, » 5 0 vai. vak., sulaukus 84 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Obšrutų kaime. 
Amerikoje išgyveno 25 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Irena Bakšienė, našlė 

a. a. Prano Algirdo Bakšio, anūkė Kornelija BakSytė, giminės 
ir pažįstami Amerikoje, Kanadoje, Argentinoje, Vokietijoje ir 
Lietuvoje. 

Kūnas bus pašarvotas ketv. 2 vai. popiet Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 68 Street. Penktad, 5 vai. popiet bus per
kelta į Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškės parapijos baž
nyčią, 6641 S. Troy St. Budėtuvės bus 7 vai. vak. 

Laidotuvės įvyks šeštad., rugp. 19 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus nulydėta į lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė ir anūkė. 

Laid. direkt Steponas C. Lack ir Sūnūs. tel. 737-1213 

PENX£RIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
*3*q—-

A. A. 

Jonas Pocius 
m . 

Vytautas Pocius 

Rugpiūčio 19 dieną, 1973 metais mūsų mylimiausias vyras ir 
tėvelis JONAS POCIUS atsiskyrė iš gyvųjų tarpo ir užmigo 
Viešpatyje. 

Jo kelią amžinybėn pramynė brangus sūnelis ir brolis VY
TAUTAS POCIUS, kuris apleido šią ašarų pakalnę liepos 2 dieną, 
1973 metais. 

Jūs palikote mus visus dideliame liūdesyje. Būdami gyvi, prie 
reikalo, padėjote visiems ir visus nuoširdžiai atjautėte. Dabar 
niekas negali mums Jūsų atstoti ir Jūsų vietą užimti. Laikas neiš-
dildins Jūsų iš mūsų atminties ir širdžių. 

Mes lankome Jūsų kapus, sodiname gražiom gėlėm ir laistom 
graudžiom ašarom. Sunku mums tikėti, kad jau gulite užmigę 
amžinai. Ilsėkitės ramiai, brangus vyreli ir sūneli — mylimas tė
veli ir broleli. Lai Dievulis suteikia Jums amžiną poilsį savo 
gražioje Viešpatystėje. 

Jūsų atminimui, šeštadienį, rugpiūčio 19 dieną, 7:30 vai. ryte 
bus atnašaujamos Sv. Mišios švenčiausios Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus su 
mumis drauge pasimelsti už A. A. JONO ir VYTAUTO sielas. 

Nuliūdę: Žmona ir motina Bronė Pocienė, sūnūs - broliai ir 
dukterys - seserys su šeimomis 

A. t A. PETRAS ŠATULIS 
Buvo viršila Lietuvos kariuomenėje. 

Gyveno 6820 South Artesian Avenue, Chicago, Dlinois. 

Mirė rugp. 15 d., 1978 m., sulaukęs 74 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Ukmergėje. Amerikoje išgyveno 28 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija (Rapkaitė), 
Lietuvoje 2 dukterys, 2 anūkės, 1 anūkas, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 
South VVestern Avennue. Laidotuvės įvyks penktadienį, 
rugpiūčio mėn. 18-tą d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas 
į Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv . Kazimiero liet. kapines. 

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

Nuliūdus: ŽMONA 

Laidotuvių direkt Evans ir Sūnus — Tel. 737-8600. 

A. t A. JANINAI ARLAUSKIENEI mirus, 
vyrui LEONARDUI, sūnui ARVYDUI ir broliui LINUI 
bei jo šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia 

Mikis ir Laima Vismantai 
ir šeima 

A . f A. J O N U I D I K I N I U I 
mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime su žmona BRONISLAVA, dukra DALIA, sū
numis ALGIMANTU, DAUMANTU ir ARVYDU su jų 
šeimomis. 

E. Kardeliene, J. Rūksėniene 
Los Angeles, Oaiif. 

TEATRINIO VARGO KELIAIS 
Juozas Kaributas 

Memuarai . 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pusi . Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
ta i s viršel iais . Kaina su persiuntimu $ 1 0 3 0 Užsakymus 
siųsti — 

D R A U G A S , 4645 W. 6Srd S t , Chicago, UL 60629. 

A. t A. JANINAI GARLAUSKIENEI mirus, 
vyrui LEONARDUI, sūnui ARVYDUI ir broliui LINUI 
su šeima nuoširdžią užuojautą reiškia 

Bogotos Lietuviu Moterų Draugija 
Kolumbijoje 

A. t A. JANINAI GARLAUSKIENEI mirus, 
vyrui LEONARDUI, sūaui ARVYDUI, broliui LINUI 
ir jo šeimai reiškiame gilią užuojautą. 

Algis ir Laima Didžiuliai 
su šeima 

EU D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te l e f o n a s — Y A r d s -1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v . , C i c e r o 

T e l . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C, LACK (LACKAWICZ) ir SUNOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrjcinia 7-6672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfavette 3-3572 

JURGIS F. 
3319 SO. LITUANICA AVE. 

RUDMIN 
Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. 
3354 SO. HALSTED STREET 

RIDIKAS 
Tel. YArds 7-1011 

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO. SOth A ve., CICERO, ILL. Tel. OI vmpū 2-1O03 

I 



DRAUGAS, ketvirtadienis, rugpiūc'io mėn. 17 d. 

x Vilijos Totoraitytės - Bri-
ton su vyru ir Astros Totorai
tytės iniciatyva ir darbu buvo 
jų tėvams Aldonai ir Pranui: 
Totoraičiams rugpiūčio 13 d. 
surengta staigmena — jų mo-

jterystės 25-rių metų sukakties 
! minėjimas, kuris vyko N. ir S. J 

X Jonas Papečkys, Rosario, į Bikulčių rezidencijoje. Sukak-j 
Argentinoje, Lietuvių Bendruo-į tuvinėje šventėje dalyvavo di-į 
menės pirmininkas, atstovavęs I delis būrys sukaktuvininkų gi-j 
savo apylinkei PLB seime To-j minių, draugų ir artimųjų, ku-
ronte, aplankęs kitas lietuvių |rie sveikino juos, sulaukusius, 
kolonijas, šiuo metu yra Chica-; sidabrinės sukakties bendram 
goję ir lanko įdomesnes vietas; gyvenime ir grįžusius iš kelio-
ir savo pažįstamus. Apsistojęs nes po Europą. Trečioji A. ir 
pas Fridriką Palioką Bridgepor-1 P. Totoraičių duktė Rasa Wal-
te. Rugpiūčio 15 d. Jonas Pa-!dron, kuri su vyru gyvena Ida-
pečkys, lydimas F. Palioko, ap- ho valstijoje, negalėdama į su-į 
lankė "Draugą", susipažino su kaktuvių minėjimą atvykti, at-
spaudos darbais, pasikalbėjo su siuntė gražų sveikinimą, 
redaktoriais ir painformavo' x D r 4 ^ ^ ^ Ona C e r S . 
juos apie Rosario lietuvių v e i k - ^ ^ „ ^ ^ j Mtą b u t ą . j * , 
lą. Tą pačią dieną jis nuvyko l ; b a r t i n i s j ų adresas: 6815 S, 
"Margutį" padaryti pranešimą C a m p b e l l Ave.5 Chicago, m. 
radijo klausytojams apie Argen- į QQQ29 

tinos lietuvius. Į x Spalvotos nuotraukos 
X Dr. Adolfas ir Marija Del- <.Draugo" ofsetinei technikai 

tai šiais mokslo metais paskyrė n e t i n k a V i s u s m ū s ų f o t 0 bend-
Lolitai Kudirkaitei pilną stipen- r a d a r b i u s ^ t a l k i n i n k u s p r a . 
diją toliau tęsti mokslą Vasario š o m e «jynvlg[ji» gaminti ir 
16 gimnazijoje, Vak. Vokietijo- s i ų s t i tiktai į p r a s t a _ jyiodai 

&• balta technika nutrauktas foto-
X Pranciška ir Anatolijus g r o j ą s 

Siutai. Lietuvių televizijos va-; x p r 

iŠ ARTI !R TOLI 

Sen. Charles Percy ir lietuviai rugpiūčio 5 d. Illinois Athletic klube. Is k. (2-oj; eil.): dr. G. Balukas ir 
dr. A. Razma (pirm. eil.) dr. F . Kaunas, A. Regis, kun. J Prunskis, M. Jakaitis, P. Petrutis, sen. Ch. Per
cy, J. Talandis. dr. J. Briedis, K Motušis ir E. Boreiša 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
JUBILIATĖS 

KAZIMIERIETfcS 
Šešiolika Šv. Kazimiero vie

nuolijos seserų praėjusį antra-

Šešaos seserys atšventė savo j Zanavykija atsispindės kaip 
dvidešimt penkerių metų vie- j veidrodyje su savo žmonėmis ir 
nuolinio gyveninio jubiliejus, jų darbais. Taigi apie tai ir kal-
Jų yra šie vardai: M. Lawren- i bėjomės. Šakių klubas monogra-
ce, M. De Chantal, Lorraine | fijos išleidimą gražiai parėmė 

Benediktas Ročkos, dieni Marijos dangun paėmimo | T h e r e g e > j ^ ^ g ^ M Ag-! Tam reikalui paskyrė iš savo iž-• Jimmy Carterio atsilankymas į 

1 L VAUTYKSE 
— Astra Michelevieiūtė-Cha-

pin, Pasaulinio Banko tarnauto
ja Washingtone, D. C, atosto
gauja pas tėvelius Aldoną ir 
Bronių Michelevičhis, Floridoje. 
Astra M. yra minėto banko pla
navimo skyriuje ir dažnai yra 
siunčiama į užsienius tarnybos 
reikalais. Aldona ir Bronius 
Michelevičiai prieš metus aplei
do Washingtoną ir įsikūrė Flo
ridoje, gražioje Siesta Key sa
loje. 

— Uršulė Dubkienė, "Drau
go" bendradarbės Janinos Mi
liauskienės, Worcester, Mass., 
mamytė, sunkiai susirgo. Pa
guldyta Šv. Vincento ligoni
nėje. 

— Baltuose Rūmuose birže
lio 13 d. viceprez. Walter F . 
Mondale priėmus JAV LB kraš
to valdybos sudarytą lietuvių 
delegaciją, Baltųjų rūmų spau
dos sekretoriaus įstaiga išleido 
komunikatą amerikiečių spau
dai. Komunikate minima, kad 
tarp eilės klausimų buvo svar
stytas žmogaus teisių klausi
mas ir buvo priimtas sąrašas 
Sovietų kalinamų politinių kali
nių. Taip pat paminėta prez. 

ARGtlTTHMM 
Rimas Petrauskas, 

Liet. jaunimo sąjungos 

dovai. paėmė visą stalą — de-1 d i r b a s S a v o o f i s e i r Loreto ligo-! šventėje atšventė savo penkias 
šimt bilietų į "Draugo" rengia- n inėje r mokėdamas "Draugo" dešimt metų vienuolinio gyveni 
mą banketą, kuris bus rugsėjo p r e n u n ieratą, atsiuntė ir 25 dol J mo jubiliejų: seselės M. Anita, į £ 
16 d., šeštadienį,. Jaunimo cent-, a u k ų l i e t u v i š k a į spaudai stiprin-; M. Dorothea, M. Clarita, M. 
ro didžiojoje salėje. Dar laukia- u D r . B . Ročkui nuoširdžiai de- Gracilda, M. Rosarita, M. Ber-
mos ir kitos organizacijos. k u - ; k o j a m e mUi, M. Felice, M. Deotilla, M 
rios galėtų užsisakyti stalus į šį, x J o n a s ^ ^ ^ .§ ^ Mildred, M. Eucharista. M Fi-

nese ir Patrice. j do tūkstantį dolerių. Džiaugia-
Per iškilmingas Mišias gie- i mes, kad Šakių klubas mus su-

"Draugo" naujos spausdinimo 
technikos pagerinimui rengiamą 
banketą. 

x Dr. Juozas Briedis iš Le-
monto, UI., mokėdamas "Drau
go" prenumeratą, pridėjo 17 
dol. aukų lietuviškai spaudai 
stiprinti. Dr. J. Briedis yra uo
lus Lemonto veikėjas, ypač 
reiškiasi lietuvių respublikonų 
veikloje. Be to, jis yra kompozi
torius ir dainininkas ir šį rude
nį rengia savo kompozicijų kon
certą. Už auką dr. J. Briedžiui 
nuoširdi administracijos padėka. 

X Vacys Skinderis iš Chica-
gos, norėdamas paremti 'Drau
go" kultūrinį priedą, prisiuntė 
administracijai 10 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

x Jonas Stapulionis, Water-
bury, Conn., kartu su prenume
rata dar pridėjo 4 dol. už kalen
dorių ir atvirukus. Nuoširdžiai 
ačiū. 

X Vincas Lazauskas, Balti-
more, Md., prisiuntė "Draugo" 
administracijai prenumeratos 
mokestį ir dar pridėjo 4 dol. au
kų spaudai gerinti. Labai ačiū. 

X Naujiena! Lietuvių Fondo 
rudens vajaus pokylis įvyks gra
žioje Merriott "grand ball-
room'e" spalio 28 d. Bihetus 
jau dabar galima įsigyti L. Fon
do raštinėje ir J. Vaznelio pre
kyboje, (pr.). 

x Virginija Bird Santaros -
Šviesos suvažiavime rugsėjo 7 
—10 d d. Tabor Farmoje, Šo
nus. Mich., skaitys paskaitą 
apie "Amatininkų ir amatų rai
dą Vilniuje 1860-1914 m.". 

(pr.). 
x Jau sueina vieneri metai, 

kai mirtis iš mūsų tarpo išsky
rė brangią žmoną ir motiną 
— Danguolę Jankauskaitę -
Strimaitienę. Šv. Mišios bus 
atnašautos sekmadienį, rug
piūčio 20 d., 10 vai. ryto T. Jė
zuitų koplyčioje. Prašome drau
gus ir pažįstamus prisiminti ją 
savo maldose. (pr.. 

y Reikalingas lietuviškai ir 
angliškai kalbantis, tvarkingai 
atrodantis High School mokinys 
dirbti laidotuvių įstaigoj. Skam
bint 737-8600 (pr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė. 
nesiniais ^mokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Rosd — Telef. 
VI 7-T747 (sk.) 

Marąuette Parko, lankydamasis lathea, M. Adorata. M. Floria-
"Draugo" administracijoje, pa- na» M Genevieve, M. Estelle ir 
liko aukų 7 dol. Nuoširdžiai dė- į M- Agnita. 
kojame. 

kazimieriečių cho
ras, kai kurioms giesmėms pri
tariant visiems dalyviams ir 
celebrantams. 

Po Mišių visi iškilmių daly
viai buvo pavaišinti pietumis. 

V. Bgd. 

posėdį ir kalbėjimasis su dele
gacijos nariais. 

Visos šios garbingosios se-JMt'SU GIMNAZIJAI PARAMA 
selės ėjo a r tebeina įvairias at- ' 
sakingas ar reikšmingas parei-' V a s a r i o 16 gimnazijai remti 
gas kongregacijoje. Pilna dide-'komitetas Chicagoje su rėmėjų 
lė seserų bažnyčia pr is i r inko. b ū r e l i u v a d o v u i r r ė m ė ^ telka 

jų draugu ir gerbėjų padėkoti l r . š i e m e t organizuoja gimnazi-
Dievui už per jas suteiktas Die- J a i P ^ " * 1 demes!°r.Vert? .f0Va" •. .. . . - . -_ nų paskirstymą. Mūsų daihmn-vo malones tai visuomenei, ku- , : . . . i . , _ 7. . . ,. . • kai ir kiti meno kūrėjai — A. noje jos dirba. . , __ A , J... . _ 1 Algminas. M. Ambrozaitiene, Z. 

Iškflmingoms Mišioms vado-j Sodeikienė, M. Stankūnienė, M. 
vauti buvo pakviestas iš Mil- Gaižutienė, dr. A. Iipskis ir inž. 
waukee jaunas kun. Juozas M. ŠUkaitis, įvertindami mūsų 
Juknialis. Su juo kartu cele- gimnazijos reikšmę jaunimo lie-
bavo dešimt Chicagos ir apylin- tuvių tautinei sąmonei ugdyti, 
kės kunigų. Iškilmėse dalyvavo šiam užmojui mielai padovanojo 
h- vysk. V. Brizgys, lydimas p o vieną iš gražesnių savo kuri- l r Blena^ Tamošaitienė 

buria į gegužines ir didžiuoja
mės jo veikla. 

J. Vašiu' vičius 

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOS 
VEIKLOJ 

Chicagos lietuvių suvalkiečių 
draugijos pusmetinis susirinki
mas įvyko birželio 23 d. Vyčių 
salėje. Vadovavo pirm. Leonas 
Vasilevas. Jis neseniai buvo 
sugrįžęs iš ligoninės. Po ope
racijos sveikas sugrįžęs sveiki
no visus gausiai susirinkusius. 
Pranešė, kad mirė narė Julija 
Daujotienė. Ji buvo pagerbta 
vienos minutės susikaupimu. 

Nut. rast. E. Strungys per
skaitė nutarimus iš praeito su
sirinkimo. Sužinojom, kad ser
ga D. Ketvirtis ir A. Williams. 
Prisirašė prie draugijos du nau
ji nariai: Kotryna Povilaitienė 

Pas. 
atsto

vas iš Kanados buvo atvykęs į 
Argentiną ir turėjo susitikimą 
su Argentinos Lietuvių jauni
mu Susivienijimo patalpose. 
Jis plačiai informavo apie bū
simą Jaunimo kongresą Euro
poje. Kalbėjo lietuviškai, bet 
tiems, kurie pakankamai lie
tuviškai nesupranta, J. Kunca 
vertė į ispanų kalbą. R. Pet
rauskas buvo apsistojęs K. 
Burbos šeimoje, netoli Buenos 
Aires. Liepos 13 d. iš Argenti
nos išskrido atgal į Kanadą. 

Kun. Antanas Valinską, 
kuris prieš 25-rius metus yra 
gyvenęs Argentinoje, o dabar 
darbuojasi Phoenix, Arizonoje, 
buvo atvykęs aplankyti savo 
pažįstamų ir pabuvoti su lietu
viais šiame krašte. Jis lankėsi 
Lietuvių Centre, lietuvių para
pijoje, kur atlaikė lietuviškas 
pamaldas ir pasakė pamokslą, 
taip pat lankėsi kitose įdomes
nėse Argentinos vietovėse' Jis 
jau išvyko atgal į Š. Ameriką. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

kun. J. Stankevičiaus. įnių. Šį dovanų rinkinį praturti-

Ta pačia proga buvo rtĮ^-l"? * ?*** l 'l 'f ! f J W * ? 
tas- vienas išimtinis jubiliejus 
sesers M. Fabianos, kuri vienuo
liniuose įžaduose yra išgyvenusi 
60 metų. 

jų tarpe ir 
International 

Kun. dr. Vytautas Kazlauskas. 
Vatikano radijo lietuvių skyriaus 
vedėjas, kalba Europos lietuvių 
studijų dienose 

Nuotr. Ugnės Kazokaitės 
j "Draugo" spaudai paremti 

x Feliksas Andrifinas, Phila-\ Apylinkės valdybai ir pirminin 
delphijos Ralfo skyriaus direk-i kui nuoširdus ačiū. 
torius, atsiuntė "Draugo" spau-

rinkinių mėgėjai 
Vaznelių Gifts 
prekyba. 

Šiuos įdomius rinkinius bus 
galima pamatyti (o gal ne vie-

-^—————————— ną iš jų ir laimėti, žinoma, jei 
LB Oape Cod, Mass., apy- i § a n k s t o įsigysime į laimėji-

linkė per pirmininką E. Blhid- m u s t ^ ę ) sp^0 1 5 ± 1 2 v a L 

dol. auką j a u nimo centro kavinėje suruoš
toje parodėlėje gimnazijos rė
mėjų susirinkimo proga. 

X 

Nuo- X Ramutė Alminas iš Wilme-
t te , m., k a r t u su prenumeratos 

— Grk. 

ŠAKIŲ KLUBO GEGUŽINĖ 

Rugpiūčio 6 d. Vyčių salėje 
dai paremti 10 dol. auką. 
širdžiai dėkojame. 

v 1 u. -i~ n~* u—.- x -n * u z "Draugo dienrašti mokės 
: čiu prisiuntė 5 dol. aukų savo. I ' s^^f b u v ? pilna zanavy-

spaudai paremti. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

Springs. Ark., "Draugo" spau
dai stiprinti atsiuntė 10 dol 
auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

X Antanas Žukauskas iš San X B. 

kų. Tai buvo Šakių klubo su
ruošta gegužinė 
atvykę ne tik iš Chicagos, bet 
ir iš toliau. Gegužinė praėjo pa
kilioje nuotaikoje. Pasijutome 

Rugpiūčio 20 dieną Vyčių so
delyje ir salėje, 2455 W. 47 S t , 
įvyksta draugijos linksmas pik
nikas. B. Žemgulis, R. Vilkelis, 
E. Strungys pranešė, kad bus 
geros vaišės ir kad ruošiamas 
laimės šulinys, gros orkestras 
šokiams ir bus dar kitokių pra
mogų. Kviečiami visi iš Chica
gos ir apylinkių. 

Valdybos pranešimuose daug 
pakalbėta ir nutarta. Šiuo lai
ku draugija atostogauja. Du 
mėnesius nebus susirinkimų. 
Svarbiais reikalais kreiptis pas 
pirm. L. Vasilevą, tel. 737-2684. 

Suvalkiečių draugija pradeda 
ruoštis 40 metų jubiliejiniam 
banketui, kuris bus spatio 28 d 

GREITKELIŲ NELAIMES 

Ketvirti metai iš eilės padau
gėjo nelaimės Chicagos greit
keliuose. Saugiausias greitke
lis — Calumet, bet ir jame 
1977 m. buvo 1,140 nelaimių, jų 
tarpe 5 mirtys. Dan Ryan 
greitkely buvo 4,687 nelaimės, 
jų tarpe 6 mirtinos. Daugiau
sia nelaimių būna ties ta vie
ta, kur jungiasi Kennedy, Ryan 
ir Eisenhower greitkeliai. Pa
vojingiausias ruožas — Dan 
Ryan tarp Rosevelt ir 22 gat
vės. Čia kasdien būna daugiau 
negu dvi nelaimės. 

ŽIAURUS 
AUTOMOBILISTAS 

Susiginčijęs dėl vietos statyti 
automobilį, Ch. Wright, 25 m., 
peršovė automobilių statymo 

— Prel. F. M. Juro paveikslą 'vietos prižiūrėtoją Fred Davis, 
jo sukurtame Alkos muziejuje Į 21 m., kuris nugebentas į Šv. 
įdėjo "Putnam Patriot" laikraš-: Luko ligoninę Chicagoje. Jo gy
tis, pažymėdamas, kad tai vie-jvybei pavojaus nėra. Kaltinin-
nintelis muziejus Putname ir-kas areštuotas, 
kad jis bus dar dvigubai didės-j D Ž I A Z O KONCERTAS 

Paskutinė užbaigtuvių muziki
nė programa prie Mokslo ir pra-

nis. Laikraštis skelbia kad mu-! 
ziejuje yra beveik pilnas rinki
nys lietuvių meno, literatūros ir 
kitų dalykų, kuriuos per 55 m. 
surinko prel. Juras, dabar turįs 
87 m. amžiaus. Muziejaus na
mas, 1965 m. pastatytas paties 
prelato lėšomis, nauja statyba 
bus daugiau negu padvigubinta. 
Lapkričio mėn. numatoma sta~ 
tybą užbaigti. Muziejuje yra 

monės muziejaus Chicagoje 
įvyks rugpiūčio 20 d. 2:30 vai. 
p. p. Visiems nemokamai. Tęsis 
2 vai. 

KADRILIUS 
Prie Buckingham fontano 

Grant Parke rugpiūčio 17 d. nuo 
7 iki 10 vai. bus šokamas kad-

lų, kilimų, audinių, medžio dro-
, , . . žinių, gerai pavaizduojančių Lie 

o - u.. Platinami bilietai, kurių karna . . . . . . , , . - „ . 
Svečių buvo . ;tuvos istoriją ir kultūrą. Nauja 

Adomavičius iš Chica-
ta Clara. Calif., prisiuntė, gos, P. Karalius iš Burton, O., 
"Draugo" administracijai pre- j ir C. Kikutis iš Collinsville, UI., visi t a r p s a v o žmonių lyg sve-
numeratos mokestį ir pridėjo 4 mokėdami "Draugo"' prenume- čiuose ir gerose vaišėse. Drau-
dol. aukų savai spaudai stiprin- ratas, dar pridėjo po 2 dol. I ^ m s j r pažįstamiems susitikus, 

aukų. Nuoširdžiai dėkojame. 

po 8 dolerius. 
Ona Švirmickienė 

ti. Dėkojame. 

NENORIME, BET REIKIA^ 
Neseniai man teko parašyti šios antraštės žodžius. 

Tad nuo 1978 m. spalio 1 d. mums reikia kreiptis į skaity
tojų dosnumą, nes nuo tos dienos dienraštis skelbia tokias 
kainas už prenumeratą: 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 mėn. 3 men. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur JAV 35.60 18.00 13.00 
Kanadoje U S A 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9JOO 

Prašau Kanados skaitytojų pastebėti, kad kainos už 
prenumeratas mokamos Jungtinių Amerikos Valstybių va
liuta. Jei kai kurie skaitytojai pridės auką prie prenume
ratos, būsime nuoširdžiai dėkingi už lietuviškos spaudos 
įvertinimą. 

P. P. Cinikas MIC 
Adm. 

kalbų nestigo. Visi žinojome, 
kad turės pasirodyti spaudoje 
Zanavykų monografija, kurioje 

[SAKYMAS PROKURORUI 

Teismas įsakė Dlinois gen. 
prokurorui W. Scott parodyti 
rinkiminio vajaus finansinę 
apyskaitą iš 1968 metų. 

daugiau kaip 100,000 knygų ir rilius. Visiems nemokamai, 
kitų spausdinių. daug paveiks-1 P R I G f e R f c BERNIUKAS 

Dešimties metų berniukas Ch. 
Robinson sekmadienį nuskendo 

statyba muziejų padidins 3200, P r i e Planetariumo, Chicagoje. 
kvadr. pėdom. Laikraštis infor
muoja, kad prel. Juras gyvena | gel te" naras 
Matulaičio slaugymo namuose. I nebepasii 
Po Mišių skiria savo laiką rin 

Jį greit ištraukė skenduoliams 
bet atgaivinti 

Berniukas, be
žaisdamas pakrantėj, įslydo į 

Buvęs PLB iždininkas Kostas Dočkus tariasi su dabartiniu iždininku 
Mečiu šilkaičiu PLB vald. pareigų perėmimo metu rugpiūčio 6 d. Jau
nimo centre Nuotr. Jono Kuprio 

kimui ir tvarkymui muziejaus Si!l* vandeni 
eksponatų. 

KANADOJE 
— Antanas Briedis su dukre

le Maryte ir sūnum Vytuku iš 
Londono, Anglijos, atvyko apsi
lankyti pas savo seserį, tik pe
reitais metais atvykusią iš Lie
tuvos pas savo vyrą po trisde
šimties metų nesimatymo. Taip 
pat aplankė savo draugus Chi
cagoje ir kitur. 

— D. Ramoškaitė, sulaukusi 
vos 19 metų amžiaus, atsiskyrė 
iš šio pasaulio. Palaidota šv. 
Jono kapinėse Port Credite. 

— Pranciškonų Wasaga Beach 
ateitininkų stovykloje šiais me
tais stovyklautojų sumažėjo ir 
buvo tik per 60 ir ji užtruko 2 
savaites. Dabar joje stovyklau
ja lietuvių namų poilsio būrelis. 

ATOMINĖS ATLIEKOS 
Generalinis prokuroras W. 

Scott oficialiai pasipriešino 
Commonwealth Edison bendro
vės planui padvigubinti atomi
nių radijuojančių atliekų "lai
dojimą" prie Zion atominės 
jėgainės. 

POLICIJOS KILNOJIMAI 
Chicagos policijos vadas Ja

mes E. O'Grady perkėlė 115 po
licijos tarnautojų, jų tarpe ir 
5 policijos kapitonus. 

advokatas JONAS GIBilTIS 
6247 So. Kedrie Aveme 

Tel. — 776-3599 
Chicago, minois 60629 

Darbo vai. nuo 9 ika 7 vai vak. 
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

• 
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