
THE LI3RARY OF C " " ESS 
REFE .: DEF 
ŠERIAIS D I VISION 

" • roN, D . c . 2 

• : . - , , 

THE UTHUANIAIM WORLD-WIDE DAILY 

EUSVOJO FSSAUI20 UETOVIŲ DIENRAŠTI 

4545 WEST 63rd STREET CHICAGO, E U N O I S 60629 

-TELEPHONE: (312). 585-9500 

Vol LXXn Kaina 2 0 c PENKTADIENIS — FRIDAY, RUGPK5TIS — AUGUST 25. 1978 Nr. 199 

Kubos daliniai 
ir Angola 

Lusaka, Zambia. — Po Zairo 
vado Mobuto Sese Seko pasitari
mo su Angolos vadu Agostinho 
Netu yra pagrindo viltis, kad Ku
bos dalinių buvimas Afrikoje ga
li būti visai nereikalingas. 

Angoloj yra 20,000 Kubos ka
rių. Jų buvimas Angoloj abiem 
kraštam — Angolai ir Zairui — 
kelia rūpestį, nors dėl skirtingų 
priežasčių. Šių abiejų negrų vals
tybių vadų suartėjimas ir susikal
bėjimas pašalintų Kubos karių 
Afrikoj buvimo priežastį ar pre
tekstą. 

Ši sušvelnėjusi ir draugiškesnė 
abiejų kraštų nuotaika ryšium 
su stiprėjančiomis taikaus susitai
kymo galimybėmis Namibijoj 
(Pietvakarių Afrika) galėtų taip
gi sumažinti Angolos priklauso
mybę nuo Sovietų Sąjungos ir 
vesti prie užmezgimo diplomati
nių, ekonominės pagalbos ir pre-

ištremtų sukilėlių Angoloje, prez. 
Mobutu daugiau neberems trijų 
angoliečių sukilėlių grupių su ba
zėmis Kinshasoje. Šių trijų suki
lėlių grupių rėmimas kaip tik ir 
buvo viena pagrindinių Kubos 
dalinių Angoloje užsilikimo prie
žasčių. 

KawL Samore trijų 
kardinolu komisijoj 
Vatikanas. -— Pop. Pauliui 

VT-jam mirus, katalikų Bažnyčią 
valdo Kardinolų kolegija. Iš anks
to paskirtas vadinamas kamerlan-
gas, kuris yra Valstybės sekreto
rius kard. Jean Villot, tvarko vi
daus reikalus ir konliavą. Jam pa
gelbėti pagal nuostatus turi būti 
išrinkta trijų kardinolų komisija, 
kurią renka visi jau į rinkimus 
atvykę kardinolai. { komisiją iš-

kybos ryšių su Vakarų valstybė-1 r i n k t i a R°J™*> kard. Amonio 
Samore, Vatikano bibliotekinin
kas, didelis lietuvių draugas, kard. 
Silvio Oddi ir Barcelonos arkivys
kupas kard. Narciso Jubany Ar
ną u. Bet po konklavos trijų die

nus. 
Santykiai tarp Zairo ir Ango

los valstybių labai pablogėjo po 
to, kai 1975 m. Kubos .remiamas 
nacionalistų judėjimas (MPLA). 
užėmė valdžią Angoloj. Pereitą 
gegužės mėn. jų santykiai visai 
pablogėjo, kai Zairo sukilėliai, 
veikdami iš bazių Angoloje, užė
mė svarbų Zairo kasyklų miestą 
Kolwezi. 

Prez. Mobutu buvo priverstas 
kreiptis. į prancūzų ir belgų vy
riausybes karinės pagalbos, kurių 
atsiųstieji daliniai išvaikė iš Ko-
lwezi Zairo sukilėlius ir nuvijo 
atgal į jų užuvėją Angolos šiau-
rėje-Mobutu tada apkaltino ango 
liečius Zairo sukilėlių skatinimu 
veržtis iš savo bazių Angoloje per 
sieną į Zairą ir pulti jų strategi
nius miestus ir grasino angolie-
čiams atsilyginti Zaire bazes tu
rinčių angoliečių disidentų veik
los rėmimu. 

Vakarų valstybės, susirūpino-
sJos to rajono pastovumu, pavei
kė gen. Mobutu sušvelninti savo 
poziciją. 

Birželio mėn. jis dusyk susitiko 
su dr. Neto ir sutiko atidaryti 

Doleris kol kas 
patikimiausias 

Kuwait —Saudi Arabijos prin
cas Fahd atmetė pasiūlymą, kad 
nebebūtų imamas doleris, kaip 
pagrindinė už naftą mokama va
liuta. Jis pareiškė, kad alyvos 
kainos dar nebus keliamos, o do
leris vis tiek pasilieka vienas iš 
patikimiausių mokėjimo priemo
nių ir jis, nepaisant įvairių svy
ravimų, paliks viena iš stipriau
sių prekyboje valiutų. 

Gražino žuvusius 
Manila. — Grupė kongreso 

narių lankėsi Vietname ir iš ten 
pargabeno 11 JAV žuvusių vyrų, 
kurie buvo laikomi dingę kare. 
Indokinijos kare dingo be žinios 
2,500 amerikiečių, kurių mano
ma 1,300 dingo Vietname. Pra
ėjusiais metais Hanoi grąžino 33 
žuvusių amerikiečių kūnus. Viet
namas jau yra prašęs 3 bil. dol. 
kompensacijos už karo metu pa
darytus nuostolius. Esą tai pa
daryti pažadėjęs buvo preziden
tas Nixonas. 

Prez. Carteris ir žmona Rosalyna meškerioja 

NICARAGUOJ BAIGĖSI 
SUKILIMO DRAMA 

nų, jeigu nebūtų išrinktas naujas 
popiežius, vėl bus renkama kita 
komisija iš trijų kardinolų. 

Sulaikė televizijos 
korespondentus 

Maskva. —Sovietų teismas vėl 
apklausinėjimui buvo iššaukęs 
amerikietį Cravvford. Tuo metu 
du amerikiečiai televizijos ko
respondentai norėjo nufilmuoti • 
Crawfordą, išeinantį iš kalėji-Į 
mo, tačiau buvo sulaikyti civi- j 
lių vyrų, vėliau uniformuoti en- Į Kard. Terrence Cooke, New York, 
gevistai pasakė, kad kalėjimų ne- j ̂ T f °_M c C o i m ' * F ic t ,» Mrikos' 
galima fotografuoti. Vatikane 

KROATAI IR JĮJ KOVA 
nėjimui teismas buvo iškvietęs 
dto kroatų teroristus, kurie pra
ėjusią savaitę keletą valandų iš-

Benguela gelžkelį, siekantį Zairo j laikė įkaitais Vokietijos konsu-
varį gaminančią Shaba provinci- 'lažo žmones. 
ją su Atlanto uostu Lobitol ir Tie, palyginti, jauni kroatų 
dar susitarė dėl tūkstančių abie- vyrai, kaip jie patys save vadina 

CHICAGA. — Vakar apklausi į tijoje, Švedijoje ir Australijoj pat
riotizmo vardu atliko žudymų ir 
kitų teroristinių veiksmu. 1972 
m. Švedijoj buvo nužudytas Ju-

fuose kraštuose gyvenančių pa
bėgėlių grąžinimo. 

Be to, dar buvo susitarta, kad, 
dėl Angolos nuginklavimo Zairo 
i 

Aukso medaliai 
amerikiečiams 

Berlynas, — Cynthia VVood-
head, Jesse Vasalio ir 400 met
rų estafetei JAV vyrų rinktinė pa
siekė čia vykstančiose plaukimo 
pirmenybėse pasaulio rekordus. 
Amerikiečiai čia jau laimėjo de
vynis aukso medalius, 7 dau
giau negu visada labai daug me
dalių gaunantieji Sovietai. Ame
rikiečiai taip pat laimėjo 5 si
dabro ir vieną bronzos medalį. 
Sovietai laimėjo 7 medalius, o 
Rytų Vokietija penkis, nė vieno 
aukso medalio. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 25 d-: Liudvikas, 
Patricija, Gilius, Liudytė. 

Rugpi!čk> 26 d.: Zeferinas, 
Pandvina, Algimantas, Ugnė. 

Saulė teka 6:09 vai., leidžiasi 
7:36 vaL 

ORAS 
Chicagoje ir apylinkėse šian

dien kiek. mažiau drėgna ir vė
siau. Temperatūra per S0 L 

laisvės kovotojais, keletą valan
dų išlaikę įkaitais Vokietijos am
basados tarnautojus, nieko bend
ra neturinčius su Kroatija ir Ju
goslavija, tegali būti paleisti tik 
už milijoną dol. užstato kiekvie
nas. Kroatija yra viena iš šešių 
respublikų Jugoslavijoj, kuri gi
mė po pirmojo pasaulinio karo. 
Kroatai turi 22 proc. iš 22 mil. 
Jugoslavijos gyventojų. Nepai
sant, kad Tito yra kroato kal
vio sūnus, kroatai <&& nėra la
bai gerai traktuojami. 

Pastarųjų kelių metų laikotar
pyje kroatai Amerikoje, V. Vokie-

• 

goslavijos ambasadorius. Nužudę 
asmenys užgrobtu lėktuvu pabė
go iš Švedijos. Tais pačiais me
tais teroristai, paruošti Australi
joje, buvo įsiveržę į Jugoslaviją 
vesti partizaninio karo, bet ne
sėkmingai. 1976 m. Frankfurte, 
V. Vokietijoj, buvo nužudytas Ju
goslavijos konsulas, taip pat bu
vo bandoma nužudyti Jugoslavi
jos konsulą Cologne mieste. Ju
goslavijos konsulas Lyon mieste, 
Prancūzijoj, buvo sužeistas. 

1976 m. rugsėjo mėnesį penki 
kroatai užgrobė iš New Yorko 
j Chicagą skrendantį lėktuvą, o 
jų padėta bomba New Yorke 
sprogdama užmušė policininką. 
Lėktuvų grobikai pasidavė Pary-

Managua, Nicaragua. — Su
kilėliai ir politiniai kaliniai va
kar prieš pietus mokyklos au
tomobiliais išvyko į aerodromą 
iš kur išskrido j Panamą. Na
tional Palace rūmuose sukilėliai 
užblokavo grupę Nicaraguos se
natorių ir graso juos sužaudyti, 

Įjeį nebus išpildyti reikalavimai, 
paleisti politinius kalinius ir įteik-

I ta reikalaujama milijoninė su-
j ma. Per dvidešimt sukilėlių jau 
buvo pasirengę šaudyti įkaitus, 
tačiau prasidėjus~'derybams, jie 
atidėjo ekzekucijas, o taip pat 
iš rūmų išleido moteris, vaikus 
ir sužeistuosius. Krašto prez. Sa-
moza sutiko išpildyti daugumą 
teroristų reikalavimų, kad išgel
bėtų keliasdešimt asmenų, ku
riuos jau pora kartų sukiliai bu
vo pasirengę šaudyti. Reikalauja
ma išleisti 120 politinių kalinių, 
kurių 83 Samoza paleisti sutiko 
ir skelbia, kad paruošti lėktuvai 
jų išgabenimui. Sukilėliai yra 
Sandanista Front laisvės kovoto
jai, kurie kartu su kaliniais ir 
pinigais turėtų būti nuskraidinti 
į Panamą. Vyriausybė sutiko mo
kėti 3 milijonus grynais, o kitą 
sumą įvairiais vertybių popie
riais. 

Nicaragua yra viena didesnių 
Centrinės Amerikos valstybių 
Turi 22 mil. gyventojų, maišy
tų su indėnais ir europiečiais, 

dauguma katalikai. Nuo išsilais
vinimo iš Ispanijos 1821 m, tar
pusavy kovojo dėl valdžios, kol 
valdžia atiteko generolui Samo
za Garda, kuris valdė nuo 1937 
m. ligi 1959, kada buvo nužu
dytas. Šiuo metu valdo nužudy
to generolo jauniausias sūnus. 

Nicaraguos kraštas verčiasi že
mės ūkiu, augina medvilnę ir ka
vą eksportui. 1972 m. įvykęs že
mės drebėjimas gerokai sutrukdė 
ir taip jau lėtą krašto ekonomi
nę pažangą. 

Lietuviai konferencijoje 
Baltuose rūmuose 

žiuje. Chicagos kroatai jų bylai 
ginti sudėjo 500,000 dol. 

Praėjusią vasarą trys kroatai 
įėjo į Jugoslavijos misiją Jungti
nėse Tautose, nušovė misijos šo
ferį, kelias valandas laikė tarnau
tojus ir pagaliau pasidavė. 1977 
m. lapkričio mėnesį sprogo bom
ba, 3322 S. Union Ave., už ga
ražo. Nurodytame adrese gyve
na John Jurisic, kuris yra vienos 
televizijos programos apie Jugos
laviją režisorius. Bomba sprogo 
blokas nuo Chicagos mero Bi-
landic namų, kuris yra kroatų 
kilmės. 

š v. Tėvo rinkimai 
Vatikanas. — Kaip jau buvo 

skelbta, 111 kardinolų šiandien 
pradeda konkliavą išrinkti nau
jam popiežiui. Išrinktasis turi 
gauti dviejų trečdalių balsų dau
gumą. Šiandien visa prieškonklia-
vinė veikla baigta, o dar sekma
dienį Lotynų kraštų kardinolai 
išleido raštą visiems kardino
lams, įtaigodami, kad reikia iš-
sinkti naują popiežių, kuris vyk
dytų pradėtas reformas po Baž
nyčios suvažiavimo 1863-4 m., 
kurį pradėjo popiežius Jonas 
XXIII ir baigė Paulius VI-sis. Ke
letas Amerikos kardinolų irgi pri
tarė tam pasiūlymui. Rinkimai 
prasidės 8:30 v.r. ir jau 4:00 ga
lima tikėtis vienokių ar kitokių 
.rezultatų. 

Ske'biama, kad pasiruošimai 
konkliavai bus perduoti per tele
viziją. 

VVashington, D.C. —Rugpiū-
čio 23 d., trečiadienį, viceprezi
dentas Wa!ter Mondale buvo su
kvietęs tautinių grupių ir JAV vi
suomenės atstovus į konferenciją 
Baltuosiuose rūmuose. Konfe
rencijoje dalyvavo viceprez. W. 
Mondale, prez. J. Carterio valsty
binio saugumo asistentas dr. Z 
Brzezinski, Gynybos sekretorius 
dr. Harold Brown ir J. Carterio a-
sistentė Anne Wexier, kurie pa
aiškino apie JAV gynybos padėtį, 
reikalingas išlaidas ir neseniai 
prezidento vetuotą gynybos rei
kalu įstatymą, kurį kongresas bu
vo priėmęs. Prez. Carteris prašo 
paremti jo vyriausybės planą grei 
čiau sustiprinti JAV ir NATO gy
nybą, skiriant įvairiems konven
ciniams ginklams lėšas, kurių rei
kia atsverti Sovietų Rusijos pa
stangoms pasivyti JAV ir sąjun
gininkų jėgas, o neskirti pinigų 
vienam autominiam lėktuvne
šiui. Pirmenybė turi būti bū
tiniems ginklams, nes toks lėktuv
nešis, kuris kaštuotų daugiau 
kaip 2 bil. dol., būtų greitai su
naikinamas. 

Lietuviams konferencijoje ats
tovavo PLB pirm. Vytautas Ka-
mantas, JAV LB visuom. reikalų 
pirm. Aušra Zerr su vyru Char
les Zerr, vicepirm, Balys Raugas, 
iždin. Feliksas Andriūnas, JAV L 
B vakL 'ryšininkas Algis Gurec-
kas, VVashingtono LB apyl. pirm. 
dr. Saulius Naujokaits, "Darbi
ninko" vyr. red. kun. dr. Korne
lijus Bučinys ir Ohio liet demo
kratų pirm. Jonas Nasvytis. 

Po konferencijos buvo priėmi
mas ir vaišės visiems dalyviams. 
Lietuvių delegacijos nariai priė
mimo metu turėjo progą daugiau 
pasikalbėti su prez. asistente An
ne Wexler, prezidentūros štabo 

sekr. Vicki Mongiardo, pik. Po-
well, Phil Spector, vicepreziden
to štabo viršininku Richard Moe 
ir k t Jiems buvo pareikšta, kad 
lietuviai nori matyti JAV kaip 
stiprią ir gerai ginkluotą karinę 
jėgą, kuri sustabdytų Sovietų už
mačias brautis į kitus kraštus. 
Primintas Viktoro Petkaus ir ki
tų nuteistųjų lietuvių reikalas ir 
prašyta, kad prezidentas ir vi
ceprezidentas toliau tuo reikalu 
rūpintųsi. Taip pat paprašyta, 
kad jie viešai paskelbtų pareiški
mus Pabaltijo kraštų reikalu, 
kaip yra padarę ankstyvesni pre
zidentai ar viceprezidentai. Vyt 
Kamantas visų vardu viceprez. 
štabo viršininkui R. Moe įteikė 
ir pageidaujamo pareiškimo pa
vyzdį. 

Po priėmimo, kai kit | iš
siskirstė, prezidento štabo narė 
Vicki Mongiardo lietuvių delega
cijai aprodė Baltųjų rūmų istori
nius kambarius ir įdomesnes vie
tas. Lietuvių delegacijos pakvieti
mu iš anksto buvo pasirūpinęs 
JAV LB vicepirm. Rimas Cesonis 
ir pirm. A. Gečys. 

Nixono kandidatas 
Vv'ashingtonas. — Buvęs prez. 

Nixon teigia, kad respublikonų 
kandidatų 1980 m. rinkimuose 
jis rekomenduotų John Connaly, 

Paskelbs eksporto 
planus 

Washingtonas. — Prez. Carter 
poros savaičių laikotarpyje pa
skelbs naujus planus, kaip pa
kelti JAV eksportą į kitus kraš
tus. 

Šveicarai taip pat ginkluojasi. Čia matyti šarvuočiai 

Perduodavo Sovietams 
svarbias žinias 

\Vashingtonas. — Praėjusią sa
vaitę Chicagoje buvo suimtas 
CL\ agentas, kuris perduodavo 
Maskvai žinias, gautas iš sateli
to Big Bird. Kaltinamasis Wi-
lliam Kampiles, paimdavo iš 
CIA metinius satelito žvargymo 
aprašymus ir perduodavo Sovie
tų Rusijos agentui Graikijoj. Big 
Bird satelitas, kuris lekia erdvė
mis jau penketą metų, gali nu
fotografuoti Sovietų raketų palei
dimo bazes, aerodromus ir kitus 
karinius taikinius. Satelitas gali 

į parodyti mažiausias žemėje detsi-
j les, mašinas ir žmones. Visa ty-
j rinėjimo medžiaga yra labai svar-
Į bi ir vyru; gresia kalėjimas li
gi gyvos galvos arba net mirties 

I bausmė. 

Nestatys jėgaines 
Paryžius. —Prancūzija atšau

kė savo sutartį, pastatyti Pakista-
Liberališkiatisia Afrikos šalis - Kenija skaudžiai baudžia pavo gyventojus už įvairius nusikaltimus. Pvz., n e a * o m , n C Jegamę. Kraštą val-
ož karvės pavogimą — 12 metų, priverčiamųjų darbų. Cia matome'kalinių brifsdą primityviu būdu dirban- į ̂ as i611- ^ ' a sakosi spausiąs Pran-
čią 2exaea ūkio darbui I cūziją laikytis savo žodžio. 

-&•&% J&&r<$ «r*v 

TRUMPAI IŠ VISUR 
JAV Paštų valdyba skel-j bijos. Buvo apšaudyti mieste-

bia, kad bos išleistas labai ma- Į liai Vienela ir Katima Mulilo, 
žo formato pašto ženklas, maž-į — Aliaskoj buvęs vidaus rei-
daug trečdalis didumo, palygi-1 kalą sekretorius Walter Htekel 
nus su dabartiniais pašto ženk-j laimėjo pirminius rinkimus j 
lais. Ženklas, 13 e t su indėnų j Aliaskos gubernatoriaus postą, 
vado galva, bus pradėtas par-jBuvęs gub. David Boren i r bi*-
davinėti po Naujų metų. įves kongr. narys Edmondson 
"ZTpan America oro linija pa- j siekia JAV senatoriaus postu. 

siūlė už 300 mil. dol. perimti Na j — Prancūzijoj lėktuvu linijų 
tional oro liniją. Pan America i kontrolieriai vėl pradeda darbo 
jau turi tos bendrovės dalį ak-Į sulėtinimą šį penktadieni ir vėl 
akcijų ir prašys Civilinės Avia- į manoma, kad bus susigrūdimas 
cijos tarybos leidimo, kad gale- į Europos aerodromuose. 
tų tų akcijų įsigyti daugiau. 

— Indijos buvusi min. pirm 
— Kanados oro linijos 1,700 

pilotų nubalsavo irųrpiūčio 24 
Indira Gandui buvo apklausinė- j * pradėti streiką. 
jama teisme dėl korupcijos jos i J ^ g į k r į t f c u ^ ĮĄAO 
valdymo metu u* buvo paleista, *-*-••*•'"» *VJ.*M*V«-V%* ^ , i a v 

už 1,875 dol. užstatą. Taip pat 
buvo įspėta neišbėgti iš Indijos. 
Su Gandhi yra kaltinami ir kiti 
penki asmenys. 

Pietų Afrikoj žuvo 9 ka
reiviai, kai sukilėliai porą va
landų puolė du nedidelius mies 
telius krašto šiaurryčiuose. Su 
kilėlių artilerija pradėjo apšau-
dyti vyriausybe karius iš Zsn> 

Tokio. — komunistinėje Kini
joj vis labiau leidžiama kritikuo
ti buvęs krašto diktatorius Mao. 
Jau skelbiami, straipsniai, kuriuo
se rašoma, kad galvoti jog Mao 
valdymas buvo be klaidų yra ne
susipratimas. Kinijos pareigūnas 
pareiškė, kad žmonės myli Mao, 
tačiau niekas negalįs sakyti, kad 
jis nedaręs klaidu, 

i 

I 
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DRAUGAS, penktadienis, rugpiūčio mėn. 25 d. 

Red. Vrtaol&s Grvbaasfcas. 
Te le foee* 

4144 So. Map4ewood. Checago, IL 60632 
847-1729. darbe 369-7597 

DAR IŠ PASAULIO LIETUVIŲ 
ŽAIDYNIŲ TORONTE 

IR PAGALIAU — PLAUKIMAS nuotaika ir ypatingų "skylių" ne-
T » i « t . . , . I buvo matvti. Baseinas, kuriame 
Los Angeles Bangos plaukikai, » t . . i . 

, . , ,.? . , , . ° . . , 'ivarzvbos vyko, vra be abejo vie-
kaip kaluomiskiams ir padera, .x . c n ... , 

. . . . . . , *^ , ' I nas iš geriausių 50-ties metru ba- • namo išsivežė visus aukso meda- . A. - . ., . . . i. 11 •• T • i-i • I semų Siaurės Amerikoj, jei ne vi- i uus vyrų klasėje: penkiolikmetis , . - . ' . . . J... . , . . . . . irvA s a m € pasaulvie. aprūpintas visais Juozas Lileikį* Iaimeio 100 m., 200 m., ir 400 m. laisvu stiliu
mi bei 100 m. nugara, septynio
likametis Mikas Kuprėnas atplau
kė pirmuoj'u 100 m. krutinę ir 
200 m. kompleksinio plaukimo 
rungtyse, o j'o šešiolikos metų 
brolis Jonas laimėjo 100 m. pe
teliške. Moterų klasėje aukso me
dalius lygiomis pasidalino septy
niolikmetė Rhonda Shnerpunai-
tė, Detroito Kovas ir Penkiolik
metė Zita Kindurytė is \Vashing-
tono. 

IŠ viso plaukimo varžybose da
lyvavo 45 {vairaus amžiaus plau
kikai, pradedant dvidešimtme
čiais ir baigiant narsiai prie! di
desnius su kovojusia šešerių me
tų Daina Grigaraite iš Detroito. 
Jų pajėgumas taip pat labai įvai
rus- Jei vyrų klasėje Juozo Lilei
kio pasekmės 100 ir 200 m. lais
vo stiliaus- rungtyse pasiekė "AA" 
atskyrio JAV 15-18 metų amžiaus 
grupės lentelėje, tai moterų tik 
Zitos Kindu rytės 100 m. krūtinę 
laikas (1:29.90) priartėjo visai 
netoli to reliatyvaus lygio (AA-
-1:28.2). Kitų pasiekimai silpnes
ni ar net ir visai silpni. Tačiau 
—atmetus pradedančius ir prie

augli, varžybų visai nebūtų. 

13-14 metų amžiaus mergaičių 
grupėje Irena Jakimčiūtė iš Ann 
Arbor. Michigan, parodė visai 
gerus duomenis, gaudama 4 auk
so medalius visose dalyvautose 
rungtyse ir sidabrą moterų 200 
m. laisvu stilium. Ši trylikametė 
matomai rimtai dirba ir kas kar
tą geriau pasirodo kiekvienose 
varžybose 11-12 metų mergai
čių tarpe penkias pirmas vietas 
be vargo susišlavė Washingtono 
Vėjo Rima Barzdukaitė, o pačių 
jauniausių grupėje karaliavo 
Christine Choromanskytė iš Ro-
cbesterio. irgi su penkiais laimė
jimais. Grįžtant prie vyru, 13-
-14 m. grupėje pirmavo Ronaldas 
Grigą ras (Detroito Kovas) su ke
turiais laimėjimais, 11-12 metų 
klasėje greitu 1:12.19 laiku 100 
metrų laisvo stiliaus rungtyje 
blyksterėjo tikrai geras Jonas Va
dei ka iš Toronto, deja, nors ir 
vietinis, nespėjęs laiku atvykti į 
kitas rungtis ir Saulius Bankaitis 
iš Cleveiando su trimis aukščiau
siais apdovanojimais. Dešimties 
ir iaunesniu metų grupėje aiškiai 
gero trenerio mokomas Darius 
Mikalonis, Detroitas, susirinko 
visua galimus medalius. 

Varžybos, minutės tikslumu, 
pradėtos, baigėsi keletą minučių į 
prieš nustatytą terminą ir pra-

naujausiais aukščiausios kokybės į 
elekrroniniais ir mechaniniais j 
Įrengimais, turįs net uždarą "vi- j 
deo-tape" sistemą laimėtojams į 
nustatyti. Galimybė naudotis šio- j 
mis priemonėmis ir Etobicoke; 
Olympium vandens sporto direk- j 
toriaus John Mclntyre parodytas į 
nuoširdus prielankumas, paslan- į 
kūmas bei visokeriopa pagalba ir 
torontiškio plaukimo entuziasto į 
Stasio Kėkšto padėtos pastangos į 
viskuo iš anksto pasirūpinti, be 
abejo, prisidėjo prie varžybų pra- j 
vedimo ir pasisekimo. Pasidžiaug-j 
ti galime ir sportininkų tvarkin
ga bei gražia laikysena ir elgesiu 
bei jų. net ir pačių mažiausiu, j 
jau įgytu ir pasisavintu teisingu i 
sportiniu stažu ir apsiėjimu. Ypač 
reikia čia pastebėti Los Angeles 
Bangos vyrų puikų savo klubo ir 
namų auklėjimo atestavimą ir 
atstovavimą. Gerai su tinkama 
patirtimi dirbo ir įprastiniai sa
vanoriškai varžyboms vadovauti 
pasisiūlę tėvai. Tokiomis sąlygo
mis varžybas pravesti — vienas 
malonumas. 

Lituanicos • Ausiralijob lietuvių, rinktiniu. ruagrįaįėg.Chicagoje 
Nuotr. Z. Degučio 

Deja, varžybos nepajėgė su
traukti pačių pajėgiausių mūsų 
plaukikų. Del vienos ar kitos 
priežasties nedalyvavo praėjusio 
sezono Amerikos jaunių čerapijo-
nas Jonas Žymantas (kojos opera
cija). Paulius Kontrimas. Audrius 

LENGV. ATLETIKOS PASEKMES 
• . • -

JAUNIŲ D (1966 nu gim. xr J Šuolis į toU 
jaunesnių) KLASĖ . *• Gintaras Greičiūnas (A) 4.1? 

100 m bėgimas m>« 2- Uxi& Aiubalis(V), 3. 
L Rodd Novak (ž) 13.5 sek.. 2. 3***** Namūcas (V). 
Gintaras Greičiūnas (A) 13.9 Rutulys Ą kg) 
sek.. 3. Romas Staniulis (V) j *• Gintaras Greičiūnas (A) 
13-9 sek. ' < 6 e 8 m*» 2* J - n o z a s Namikas 

m m bėgimas (V). 3 . P. Karpis (V>. 
1. Steve Podsadecki (A) 1:13.1 MERGAIČIŲ B (1962*$ m. 
min., 2. Romas Staniulis (V) ... ... ^ . y KLABA • 
1:15.3 min., 3. V. Rugienius 100 m bėgimas 
(DK) 1:172 min. Į ̂  R . Orentaitė (DKT 13.1 sek.. 

Šuolis į aukštį j z Antanina žmuidzinaitė (S) 
1. Linas Ažubalis (V) (1.36 m), j u 2 s e k - S . Lina Žieckmytė (Ž) 

Šuolis į tolį 
į l . Antanina žmuidzinaitė (S) 

(4.29 m ) , 2. Lina Žiedonytė (2 ) , 
3. Rene Motiejūnaitė (2) . 

Diskas 
1- Kristina Bii i inaitė (2) 21.94 
min.. 2. Vida Vitkūnaitė (A) 
19.46 m. 3 Lynn Podsadecky 
(A) 1 8 ^ 1 m. 

Tėtis 
+ 1. Vida Vitkūnaitė (A) 25.10 
m, 2. Lynn Podsadecky (A) 
21.65 m. 3. Kristina BŪiūnaitė 
(2) 19.59 m-

MERGAIČIŲ (1965-1965 m. 
gim.) KLASĖ 
100 m bėgimas 

, + 1. Diana Buinevičiūtė (€ ) 
i 13.2 sek., 2. Rasa Orentaitė 

(DK) 13.6 sek, 3. Ada Vodopa-
| laite (WV) 13-7 s e k 

$00 m bėgimas 
į l . Ada Vodopalaitė (WV) 14.3 
' min., 2. Kristina Biliūnaitė (2) 

15.9 min.. 3 Rasa Malinauskaitė 
(A) 26.7 min. 

200 m bėgimas 
+ 1. Rasa Orentaitė (DK) 28.8 
sek.. 2 . Ada Vodopalaitė (WV) 
2 9 0 sek., 3 Livija Klivečkaitė 
(NY-LAK) 29.8 sek. 

Šuolis į tolį 
1. Vida Kašubaitė (2) (439 m ) , 
2. Vida Kijauskaitė ( 2 ) , 3- Lin
da Keršaitė ( A ) . 

šuolis į aukštį 
1. Dana Bernotaitė (HK) 1.32 
n v . 2 . Vida Kažubaitė (2) 1,27 
m. 

Rutulys (61b-) 
1. Kristina Biliūnaitė (2) ( 8 8 4 
m ) , 2 . Lina Keęsytė ( Ą ) , 3. Vi
da Kijauskaitė (2) . v . 

į x 100 m estafetė 
1. Rytų Sporto apygarda (Livi
ja Klivečkaitė. Loreta Klivečkai 
tė, Lina Ridiką itė. Ada Vodopa
laitė) 59.6 sek. 2. Detroito Ko
vas 1:04.2 min. 

2. Gintaras Greičiūnas (A) . 3 
Barzdukas ir į NCAA n divizi- J J u o z a s Namikas (V). 
jos "all-American" eiles šį sezo- 20° m bėgwmw 
ną patekės Vytautas Bankaitis, B |'+ *• K*^ N o v a k 2S'7 s e k - *! 
moterų trūko Vidos Mikalonvtės, I Romas Staniulis (V) 29.9 sek. 
Linos Barzdukaitės ir Janinos 
Baublytės —plaukikų, kurie tu
rimais atsiektais duomenimis var
žybas būtų pakėlę į visai kitą 
lygį. Didžiausia jų dalyvavimui 
kliūtis, atrodo, buvo šio sezono 
neįprastas tvarkaraštis, kuris dėl 
Berlyne Ši mėnesį vykstančių pa
saulio vandens sporto pirmeny
bių visas tapo sutrauktas f vie
ną liepos mėnesį. Tad tie pfauki-
kai, kurie norėjo dalyvauti bet 
kokiose rimtesnėse kvalifikacinė
se varžybose, negalėjo pertrauk
ti savo treningo eigos. Rengėjai, 
aišku, to negalėjo iš anksto nu
matyti, bet varžybų svoris del to 
žymiai nukentėjo. Pačią tokiu var
žybų prasmę, kur, deja, reikia at- Į 
sisakyti net lietuvių kalbos jų pra-
vedime, teks pasvarstyti iau ki
ta proga. 

3 Paulius MeCracken (2) 30.4 
sek. 

North Damen Ave. 2 v a i po 
pietų. 

Winged Bull yra pirmos di
vizijos raudonosios sekcijos 
aiškus lyderis su 12 taškų ir 
15:7 j varčių santykiu. Litua-
nicos komanda pavasario ratą? 
baigė antroje vietoje su 9 tas-' 
kais ir 16:10 įvarčių dviem! 
taškais atsilikusi nuo lenkų: 
Eagles mėlynoje sekcijoje. 

Jei neivyks kokių nemnnaty- i 
tų kliūčių, rungtynės turėtų! 
būti gero lygio ir didelės įtam
pos. <f. J 

PATIKSLINIMAS 

14.2 sek. 
10O m kliūtims (?*") 

+ 1. Ingrida Gedrytė (2) 1 7 7 
sek, 2. Kristina Kotovaitė (Č) 
184 sek.. 3 Audra Gedrytė (2 ) 
19-8 sek. 

šuolis į aukštį 
1. Antanina 2muidzinaitė (S) 
(1.42 m ) . 2. Vida Vitkūnaitė 
(A). 3. Ingrida Gedrytė (2). 

įOO m bėgimas 
1. Ingrida Gedrytė (2) 1:12.7 
min.. 2 . Audronė Povilaitytė 
(C) 1:16.1 min. 

MERGAIČIŲ D (1966 m- gim. 
---r*r jaunesnių) KLASĖ. 

100 m bėgimas 
+ 1 Dalia Kašubaitė (2) 14.3 
s e k , _ + 3 - Adria Motiejūnaitė 
(2) 153 sek* 3- Ina Balsytė 
15.9 s e k 

S O P M I E B A R Č U S 
R A M O Š E I M O S V A L A N D O S 

• t s o s p r o g r a m o s i§ WOPA 
Lie tuv ių k a l b a : kasdien nuo pir 
madfenio i H p e n k i a d i e n i o 3 :00 — 
3:30 v a i . popiet . — Šeštadienį ir 
eekraad. n u o 8 : 3 0 iki <*3o v. r y t o . 

Telef. 434 -2413 
1490 A. M. 

7 1 5 9 S. M A P U E W O O D AVE. 
CHIGAGO. ILLw «0629 

-

SALFAS-gos pirmininkas Pra-
I nas Berneckas iš Toronto pra-

Arvydas Barzdukas; neša. kad Australijos Lietuvių, 
Fiz. lavinimo ir Sporto s-gos į 

p-ko A. Laukaičio tvirtinimas, į 
liečiąs pasaulio lietuvių sporto 

Tokiai 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2 6 5 7 W.69th Street Tei 7 7 8 - 4 5 6 3 

i.&XPHARMAOr 
VBtatat «an*«l MportuoH kvepalai, gydomos iotts H ! 

Viijuotomos kSdSs, mnentai ir kl, pirkt! er nuomoti: 
Nemokamai aoDakuojama dovanaa 

Prlstatymaa nemokama! 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIA1 savininkai 

T H E LiTHUANIAN W O B L D - W n > E DAILY 
Seeood class postage psid at Chlcago, m Published daily 
ezcept Sundays. Legal Holkiays, days after Christaus 

and Easter by the Lithuamas Catbolic Press Society. 

— Chicago. Cook County 
in the U.SJV. $31.00. Foreign 

Subscriptioo Rates $33.00 
Illinois and Canada. £lsewbere 
countries $34.00. 

Pašto iCfrMfas mažinant pakvitavimai už gautas prenume
ratas- nesiuirtiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

metams P men. 3 mėn. 
Chicago ir 
Kitur JJLV 
Kanadoje . 
Užsienyje 
Savaitinis 

Cook apskr. 

(U. S.) 

$33 00 
31.00 
33.00 
34.00 
25.00 

$19.00 
18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

$13.00 
13.08 
15.00 
15.00 
9.00 

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

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

• Redakcija straipsnuis taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik i i 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

?illllllllHUIIIIIIUIIIimilllllllltlllllllllllllllllllllimillllllUIIHIIMIIIIUIIIIIl! 
i 

IltllM? 

200 m bėgimas 
į- 1. Dalia Kašubaitė (t) 30.4 
sek , + -f- Adria Motiejūnaitė 
(Ž) 32.9 sek, 3- Ina Balsytė 
(V) 3 4 ^ sek 

šuolis į tolį 
1. Dalia Kašubaitė (2) (3.92 
m), 2. Ina Balsytė (V). 3. Vili
ja Bublytė (2) . 

. Suolįs į aukštį 
L Dalia Kašubaitė (2) (1.08 

DU K. 6 . BALUKAS 
Akušerija Ir HKI4UŲ Hgos 
Gteekotarta^ MBSajĮto. 

80. PslMtd Ei. <C7mwfora 
BnJldteRi TeL Lr 54446 

M •i«liilbi|<h, skambtet 974^004 
Priima llgODlua paira) snattartmą. 

m), 2. Ina Balsytė (V) , 3- Rasa 
Malinauskaitė (A). 

(Nukelta į 5 psL) 

OR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1419 8«.4Mfc O a v t fVero, m 
Įstaigos Ir boto tti. 8K-US1 

Kasdien 10-12 Ir 4*7 
fiakynis trae ir 

TeL oflao b boto: OLymptc 2-419 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G Ą * 
144S 80 . 50th Av«v, 

M . V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

MsrqaetSB Medlcal Ceoter 
• 1 » S% RAdzW i K m 

VsL: ptrroad., aatrad tr ketrirtad 
6 Iki 7:S<> Tai. vakaro, 
tastsd. aoo 1 Ik] t v a i 

Paaal sasMarlma. 
Ofiso telef. Wa S-S«7« 

Ree l i tai. WaJbroofc 6-1048. 

TeL ofiso BE 4-5849: rez. 388-2233 
0R. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
S4S4 West 71at S tree t 

VaL: pirm., aatr.. ketv. tr peakt 
1:»S - 6:<K> vaL poatvt. tni. tr Sett 

tik rasttarua 

Dr. Jonas 6. BYLA4YLAITIS 
GALVOS IB STUBURO UG08 

2858 W«a4 6Srd Street 
Ctseaea, Ohofe M629 

TeL — 47»444» 
Valandos pagal susitarimą 

PIRMOSIOS KTDENS RATO 
RrNGTYNfcS 

Lituanicos vyrų komanda žį {sąjungą, buvo netikslus, 
ėjo sklandžiai, be jokių sutriki-;[sekmadienį žais pirmąsias r u - j 8 ^ ! 1 " 1 ^ ^ ^ is t e igta, Ji buvoš 
mų ar kliūčių. Dėl daJyvių skai-įdeas rato futbolo p irmenybių;^ diskutuojama ir bus prista-' 
čiaus kai kurias rungtis teko iung- į rungtj-nes prieš arabų Winged t v t a §AL«FAS-gos visuotinam j 
ti kartu, taip kad žiūrovam;, visą į Bull komanda Poingtynės' bus • suvažiavime tolimesniam svar-| 
laika buvo išlaikyta varžybine AngeJ Guardian aikštėje 6200Į s t>'m u i -

LAUKO TENISAS 

Virš 70 tenisininkų užsiregis-j 
• travo pabal Liečiu pirmenybėms. I 
• kurios šį savaitgalj įvyks Mar- j 
< auette Parko aikltėse.prie 67-tos Į 
j ir St. Louis. Šį kartą ypatin
gai stipriai bus atstovaujami, 
latviai ir pernykščiam meiate-, 

• riui Stepui Soliui bus pilnos j 
rankos savo titului apginti. Mo-1 
terų klasėje prieš stiprias iat- į 

• ves mūsų spalvas gins V. Ve-! 
; beliūnienė iš New Yorko, S. 

Lauciūtė iš Chicagos ir kt. Ge- Į 
: rų kovų laukiama ir senjorų ; 

klasė jo. \'isi finalai prasidės 
! sekmadieni nuo 10 vai. ryto. j 

jJar tmk'.̂  Vraržybas organizuoja Chicagos, 
tr. Z. Obguijotūetuvių lauko tenise klubas 

K Defirutic <S2). fmahnėar rungtyn*w b n a ntvtrU 

PASSBOOK 
SAVINGS 
ttM btst «oy t» 5 

OUR SAVINGS 
CERTIFICAT1S 

EAHN UP TO 7 3 4 Ve 

seo us for 
yį0l financing, 

AT 0UR 10W IATS 
W I T H H t P A V M f N T 

O FIT YOUR I N C O M t 

"^E 

Matual Federal _„ 
Savinas and Loan m 

27.12 WEST CFJPMAK R O A D 
C h i c a g o . 1:1. 60608 

PETER KAZANAUSKAS, Pres. P h c n e : 847-7747 

SERVTNG CHICAGOLAND SfNCE 1905 

Dr. Ant Radofco kabinetą per«m» 
DR, EOMUKO L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
rm We«t Hat Street 

TeL — GB 6-246* 
VaL: 

kotr. 1-4 
10-4; 

sosKartma.: ptrmad. 
7-t; aptrad. Ir 

OOB. ML 785-4477: Bes. 246-28$9 

OR. L 0ECKYS 
OaUTPOJA IR CHIRUR08 

^BiAdyM — rVerr^ Ir 

fMAWrOtD MEBfCAL BLDO. 
6446 So. 

Kaadlen l-S vai lr «-8 vaL 
l*8kjru« tre^Udlenloa 

SeStadlemlafai 12 11d 4 vaL popiet. 

reL iTFHsTe 6-1811 

M . WALER J. KIRSTUK 
Lietuvia gydytoja*) 

8635 Weat 59th Street 
VaL: plrmad., aatrad.. ketvlrtad. b 
peokt. nuo 12-4 vaL popiet ir »-« 
vaL vak. Tra«. ir *e«ad. padaryta-

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA m CHiRLtRGft 

Kūdikiu ir vaikų ligų spec ia l i s tė 

MEDICAL BUILDTNG 
3200 Weat 81s t Street 

Ofa. te J. R E 7-1168, rea. 268-2616 

Ola, H E 4-1818; rez. P K 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialyb* vidaus bgoa 
2454 Weat 71st Street 

71-oa tr Campbell Ars. kamp. 
Vai.: plrmad.. aatrad.. tcetrtrtad. Ir 
penktad. 3 iki T v. p. p. Tik suattaroa 

— 282- 4886 
DR. ROMAS PETKUS 

aKTCT UGOS — CfURVItOMA 
Oflaat: 

111 KO. WABASH A ¥ B . 
4«.~» fo . rvvfRAi* ava. 

M. FRANK PLECKAS 
f Kalba lietnvUkaD . 
OPTOMETRISTAS 

•Ida Prilaiką atdsfeM « 
"Ooataet. feesay* 

2618 W. 71M 84. — Tet 787-ftt4J 
VaL pacat •osttartmą. ŪMaryte traA 

DR. A. B, GUYECKAS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

TM. — BE i6868 
Specialybė Aldų ogo* 

8607 Wėst 16M Straat 
Valandoa pagal susitarimą 

tet — PR 8-2226 
DR. JANINA JAKaEVlčIUS 

l O H A 
T A I K Ų L I G O S 

2666 West 6 M Street 
Pfrtnad.. astrad.. ketvtrtad. tr pnokt 
ano 12 na t vai. ir noo i IU i n l 

1 »d 4 vaL 

06*. PO 94666 tas, OA 8-7278 
OR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6844 Weaė 6SH Street 

Valandoa pagal auaitartma 

• B S — 827.1965 
DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CKTRURGUA 
1002 Xo. We«tern Aveaue 

Ofiso teL 489-4441 

DR. UOKAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR, 

PROfTTATO nHmURGUA 
2666 W. 6S01 StreaA 

VaL aatrad. nuo 1-4 popiet 
tr ketv nuo 6-7 vakare 
tei, 776-2886, 

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

Ali I M I 4266 W. 6Sri 8tneė 
Oftoo teK«. RE a-44ie 

ReAk-Borjos tetaC CHS 4-0*11 
Oflao vaL: plrmad. tr ketrirtad. 
n o 1KX> Ugi 3:00 vai. popiet 

0 « a » teL HK 4-naa. Haase «H 

DR. T. TUMĄSOMIS 
C H I R U R G A S 

2464 Weat 71at Street 
VaL: pirm., aatrad.. ketv. Ir 

2„t tr s . f — « anksto 

TaL oflao PB 6-6446 
F. C. WM$KUNAS 

GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 
8167 We»t 71 at Street 

Valaadgs: t - l vaL poptat 
Tr**. b- Aestad. 

Ofa. teL 686-8166; aaaaa SSa-STIl 

GS. PETRAS 2L108A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
«ST34 *n. Snrr%r».n^n \\tmw 

V*J - T - \r.\r . ketv tr oenfct 
2 7. *.e**adif.aials p*sM lUettArtia* 
^*^^*^a^S^IB^^^a^waw^a^ff— ——= , ^ * . ^ S i T*mr - • « ^ P N B 
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IR BEiViŲ KOVA BIBLIOTEKOSE 
Universitetų ir miestų bibliote- už tai teduodavo tik bado davi

kų katalogai rodo, kad Lietuvos nį. Stovyklos gydytojas majoras 
okupantas stengiasi plėsti savo Vostokov kartą prasitarė: "Prieš J 
propagandą laisvajame pasauly- tapdamas gydytoju, aš buvau 
je, į knygų lentynas siųsdamas čekistu ir aš turiu jums pasakyti, 
įvairius leidinius, kurie rodytų, kad jūs Čia esate atvaryti ne gy-
kad lietuviai savu noru įsijungė venti, o kentėti ir mirti. Jeigu jūs 
į Sovietų Sąjungą, kad jie paten- išliktumėte gyvi, tai reikštų, kad 
kinti dabartine santvarka, kuri jūs dirbote mažiau, negu jums 
neša kraštui ir gyventojams ge- skirta, arba jūs valgėte daugiau, 
rovę. Okupantas klastingai nuty- negu jums nužymėta". 
Ii apie baisiuosius trėmimus ir Raudonieji stovyklų viršinin-
genocidą, kuris palietė daugiau kai kalines naudodavo vergų dar-
negu kas dešimtą Lietuvos gy- bams savo butuose, daržuose, 
ventoją. versdavo savo žmonoms daryti 

Dėlto mums labai svarbu bu- siuvinius ir kitaip išnaudodavo. 
dėti, kad į miestų ir universitetų Beraštis Bruchnov didžiavosi, 
bibliotekas patektų kiek galima kad jo komandoje vergų darbo 
-daugiau pavergtų tautų ats- lageriuose, kaip paprasti kasyklų 
lovų laisvėje išleistų leidinių ir darbininkai, dirbo 18 profesorių, 
kad kitų rašytieji geri informa- įvairių kasyklų viršininkai, kaip 
ciniai veikalai taip pat ten rastų vergų pirkliai, atgabenus naują 
vietos. Vienas tokių leidinių yra kalinių ešakmą, tikrindavo pasi-
siais 1978 m. Viking Press leidyk- renkamųjų raumenis, pražiodę 
los New Yorke išleista knyga žiūrėdavo kaip sveiki dantys. Ru-
"Kolyma. The Arktie Death sų pogrindžio laikraščiai prane-
Camps". Šiame veikale, turinčia- šė, kad prof. A.A. Micheev buvo 
me 254 ps., autorius Robert mušamas, kol mirė Kolymoje. 
Conąuest surinkęs daug medžią- Vienas lenkų profesorius buvo 
gos apie trėmimus Sovietų Są- užmuštas šautuvo buožės smū-
jungoje, susidomėdamas pačia giais į inkstus. Grupė kalinių ė-
žiauriausia trėmimų vieta Koly- mė slapta surašinėti įvykių kro-
ma, esančia pačioje Azijos šiau- niką, kas darosi lagery. Susekus 
rėja. Medžiagą jis surinko iš in- tariamas jų vadas, agronomas, bu-
formacijų, kurias atnešė 16 iš tų vo sušaudytas, 
vergų darbo lagerių ištrūkusių 
kalinių ir iš vieno ten buvusio Ypač buvo kankinamos vienuo-
laisvo tarnautojo. lės. Kartais jos būdavo surišamos 

* draugėn už plaukų, kartais jų 
Kolymos stovyklos daugiausia suknelės užrišamos virš galvų, 

tarnavo dviems tikslams: kasti Lagerių sūnys ir arkliai buvo ge-
Maskvai auksą ir sunaikinti kito- riau prižiūrimi Buvusi vakaru 
kias mintis turinčius okupuotų komunistė, o vėliau — kalinė 
kraštų ir pačios Rusijos gyvento- Lipper praneša, kad vienas vyras 
jus. Tų abiejų tikslų buvo siekia- Buchalos stovykloje 1944 m. vir-
ma su didžiausiu atkaklumu, šininko paprašė, kad jis būtų į-
Daugelis ten laivais vežamų ka- registruotas kaip arklys. Tada jis 
linių jau mirdavo pakeliui ar kai gautu bent kas dešimtą dieną 
kurie buvo drauge gabenamų kri- laisvą, būtų skiriamas darbui pa-
minalistų užmušami. Nuvežti iš gal savo jėgas, turėtų savo gardą 
uosto pėsčiomis jie kartais ledu ir antklodę. Komendantas už tai 
turėjo žygiuoti į ištrėmimo vietą, uždarė jį į karcerį, bet išleidęs po 
nešdami ant savo pečių paliegu- 10 dienų davėjam naują apsiaus-
sius, kurie nebegalėjo paeiti, tą ir mėnesį padidino porciją. 
"Kim" laivu 1947 m. buvo atvež- g u v o atsįtikimų, kad atgaben
ta 3000 kalinių, kurie dėl maiš- ^ j u o s t ą kaliniai buvo palikti 
tavimo buvo ugriagesybos vamz- Sibiro šaltyje lauke Daugelis 
Ožiais sulieti vandeniu ir, netu- m i rė. Viena gail. sesuo pasakojo, 
rėję galimybių išsidžiovinti, jie ^ p kai kurie išlikę gyvi buvo 
buvo varomi lauku 40 laipsnių nugabenti į ligoninę, kur prie 
šaltyje. ^ vienos sienos buvo 25 lovos 

Kai kurie buvo pristatyti tiesti s u ^ i o aukomis ir tiek pat prie 
kelius. Vasarą pelkėse sniegas iš kitos. Gydytojas vaikščiojo nuo 
paviršiaus nutirpdavo, bet kali- vienos lovos prie kitos, mi
niai turėjo stovėti ant neištir- piaudamas nušalusius suputu-
pusio ledo apačioje vandens. sįus r a n k ų j r kojų pirštus. Koly-
Vykdant kolektyvizaciją, Sovietų m o ] e žiema tęsiasi 8 mėnesius. 
Sąjungoje iš apie 10 milijonų iš- Dirbti reikėdavo po 12, 14, net 
blokštų "tolokų" apie pusė jų žu- po Į 6 valandų. Mirtinai išvargę, 
vo, ne mažiau kaip 3.5 mil. mirė j^ikę kaliniai kartais stovyklos 

Ku Cheng Kang, J. Mottet, Prancūzijos parlamento atstovas B- Mottet ir soL Dalia Kučėnienė Pavergtųjų 
tautų suvažiavimo metu Tautinėje Kinijoje 

PO PIRMOSIOS KULTORINES 
MISIJOS TAUTINĖJE KINIJOJE 

Pokalbis su sol. Dalia Kučeniene apie įspūdžius iš jos koncertų ii kelionių Taiwane 

Sol. Daliai Kučėnienei grįžus S 
pirmosios reprezentacinės misijos 
Tautinėje Kinijoje, susidomėji
mas kyla ne tik solistės gerbėjų 
ir jos dainos mėgėjų tarpe, bet ir 
lietuviškoje visuomenėje. B tik
rųjų jos kelionė nepaprasta, mi
sija plati, — ji atstovavo tiek 
Amerikai, tiek ir lietuvių tautai, 
ypač pavergtai Lietuvai. Tai kiek 
pasilsėjus, pateikiame keletą klau
simų, į kuriuos solistė mielai ir 
išsamiai atsako. 

— Jūs savo koncertais Tauti
nėje Kinijoje atstovavote Ameri
kai. Ar kiniečiams buvo žinoma 
ir ar jie atkreipė dėmesį, kad jūs 
esat lietuvė? 

— Buvau pakviesta šiai re
prezentacinei kelionei kaip Ame
rikos kultūrinė ambasadorė. Tai 
pirmas toks įvykis, kai šio kraš
to klasikinio žanro menininkei 
buvo suteiktos tokios privilegi
jos. Daug kas yra ankščiau nuvy
kę privačiais kvietimais. Juos dau
giau aplanko Europos meninin
kai, iš Amerikos operos solisčių 
prieš dvidešimt penkerius metus 
jiems yra dainavusios Metropoli
tan solistės Marian Anderson ir 
Eleonor Steber. Kiniečių bei ame
rikiečių dienraščiai — ("China 
Post", "United Daily News'\ 

Weekly", "Hsin Sheng 
Central Daily News", 

"Music and Audiophile" ir 
"Ming Sheng Pao" —plačiai ra
šė, kad esu lietuvė, Amerikos pi
lietė. Spaudos konferencijose pati 
tai išryškinau, pabrėždama, kad, 
kaip jų didžioji Kinija, taip ir 
mano didžioji tėvynė yra už ge
ležinės uždangos. 

— Kokie pirmieji įspūdžiai Ki
nijoje ir kaip jus sutiko kiniečių 

rikos ambasados direktorius J. 
Lundin, mano impresario A. 
Chang su asistentu, Pavergtų tau
tų suvažiavimo direktorius prof. 
Hsu Fu-teh, švietimo ministerijos 
direktorius Chuen-hwai Liao, pro
tokolo šefas W. Chia Hsun, įvai
rūs pareigūnai, spaudos atstovai 
ir Marija Tubelytė-Kuhlman. Iš 
pirmų įspūdžių buvo aišku, kad 
pasiruošimas šiai svarbiai kultū
rinei misijai buvo kiniečių tautos 
ir vyriausybės plačiai įvertintas. 

Vyriausybės paruošta buvo 
įteikta dviejų savaičių iki minu
tės detalizuota darbotvarkė. Pir
mai savaitei buvau apgyvendin
ta "Golden Star" viešburyje, 
antrai savaitei "Grand Hotel". 

"China 
Pao", 

Arias) ir baigiant jų orientališ-
ka švelnia globa, atidumu bei 
subtilia meile — charakteringa 
jų tautai. 

— Būdama visiškai skirtingo 
pasaulio atstovė, ar radot ir kaip 
radot kontaktus su kiniečiais? 

— Nuo mažens kerėjo, žavėjo 
senosios ir paslaptingosios Kinijos 
kultūra intensyviau negu kurie 
kiti rytų kraštai. Todėl dvasiniu 
atžvilgiu šiai kelionei buvau la
bai senai pribrendusi, pasiruošu
si, reikėjo surasti priemonę, kaip 
šiam kraštui išreikšti savo dva
sines nuotaikas — kartu konkre
čiai pažįstant ir Kinijos kultūrą. 

Nesibijau nepramintų takų, ne
sibijau originalumo ir nesibijau 

fib&tt, o faktu IieEa, Sa2 ree!-

rekorduotas, %ietose įvairių ra
dijo stočių transliuojamas. Val
džios pastangomis ryšiumi su Pa-! 
vergtų Tauru savaite taip pat! 
transliuojamas į 800 milijonų gy-' 
ventojų žemvną — didžiąią Kini-; 
ją, kuri, šalia Verdi, Bellini, Pu-
ceini, Faurė ir Wagnerio, girdė
jo ir lietuvių kompozitorių dainas 
ir arijas. Pakutmis pasirodymas' 
vyko penkiasdešimties tūkstan
čių klausytojų Municipal stadi-
Jone. Programa buvo trijų televi-
ziios stočių filmuojama: (T.TV, 
C.TV, GTS) ir sekančią dieną, 
sekmadienį, 8 vai. vak liepos 
23 d. per visus tink'us transliuo
jama. Visa tai neįkainuojamos 
vertės, kontaktai. 

— Kiek koncertų atlikot ir koks 

Sol. Dalia Kučėnienė dainuoja Tai-
pei Municipal stadione. Tautinėje 
Kinijoje, minint Pavergtąsias tau
tas. Koncerte dalyvavo 50 tūkstan-

;,. _^.--«r • t. T • • »• čių žmonių. Kinietiška suknele, pa 
jų pasisekimas buvo kiniečių tar- A * n t a * M5Sfta M ™ „ - „ „ V. pe, spaudoje, viešumoje, santy
kiuose su paskirais tautos atsto
vais? 

— Septyniolika! įskaitant i šį 
skaičių mažuosius ir didžiuosius 
pasirodymus. Pirmasis koncertas 
buvo suruošta didžiausios Azi-
ios impresario firmos, kurios dė
ka ten yra koncertavęs ir Vien-
nos Berniukų choras, įvairūs sim
foniniai orkestrai, kaip pvz. Ber-
lino filharmonija, (dedamos pa
stangos atsikviesti Chicagos sim-
foniios orkestrą), tarptautiniai 
profesionalai instrumentalistai ir 
solistai, kaip pvz. Gregor Piati-
gorsky, Eleanor Steber, Edith 
Mathis ir kt. Bilietai į ši koncer-

į dovanota valdžios pareigūno Ku 
Cheng Kank su žmona 

tautoms, kurioms atstovavau sa
vo menu: Amerikai ir Lietuvai. 
Prieš šį pirmą pasirodymą kon
greso atidaryme laikraščiai pla
čiai rašė, kad esu pasitraukusi iš 
savo gimto krašto, nes jis yra o-
kupuotas ir kad mano tėvas bu
vo komunistų nukankintas 1946 
metais vasario 16 dieną. Po kong
reso atidarymo "China Post" at
sispausdino didžiulę nuotrauka 
su užrašu: "Singer inspires Cap-
tive Nations Week". 

Paskutinis pasirodvmas wko 
penkiasdešimties tūkstančių mi 

tą CityHalT koncertų salėje' buvo niai^ Municipal stadijone^Šia pro-
išparduoti, nes tai buvo vienas 
iš koncertų, į kurį galėjo visuo
menė nusipirkti bilietus. Kituose 
pasirodymuose buvo kviestinė 
publika. Turiu parsivežusi nepap
rastai geras recenzijas. Po pirmo 

ga buvo dovanota WACL prezi
dento ir Ku-Cheng Kang kinie
tiška tautinė koncertinė sukne-
nelė. Manau, įsivaizduojate re
akciją — panašiai, jei lietuviai 
pamatytų kinietę solistę su lietu -

Buvo paskirta šiam laikotarpiui viešosios masių nuomonės ar kri 

lageriuose ir didelė jų dalis - Ko- rajone šliauždavo rankomis ir tautos ir vyriausybės atstovai? 
rymoje. Daugelis jų šiaurinės A- keliais pasiremdami, ieškodami 
ziįos speige turėjo ir žiemą gy- šiukšlyne ko nors išmesto, ką 
venti palapinėse- galėtų įdėti į bumą. Į darbą ka-

Kolymoje kaliniai buvo grūda- liniai buvo brukami net sergą 
mi į kasyklas, kur verždavosi plaučių uždegimu su 104 laips-
nuodingos dujos, o nebuvo jokios nių temperatūra, 
ventiliacijos. Lagerio viršininkas 
Garanin, kartais eidamas palei Autorius R. Conąuest liudija, 
išrikiuotų kalinių eiles, šaudyda- kad Kolymoje buvo ir lietuvių 
vo kai kuriuos nelaiminguosius, tremtinių. Ten į kasyklas buvo 
o eidami iš paskos du raudonar- suvaryta net apie pusė milijono 
mieciai jam užtaisydavo revolve- žmonių didžiausio išsiplėtimo 
rius. Vien 1938 m. ten buvo įvyk- metu. Tikintieji už atsisakymą 
dyta apie 26,000 egzekucijų. Sa- dirbti Velykose buvo priversti ba-
lia šūvių, naikino kalinius badas somis kojomis stovėti ant ledo. 
ir epidemijos. 1940-1941 m. į Kolymą buvo iš-

Kalinių palapinėse ir žiemą pro vežta apie 12,000 lenkų ir tik 583 
plyšius švokštė vėjas. Nebuvo grįžo pasirašius lenkų - rusų su-
šviesos ir tik kūrenama ugnis tarti ir paskelbus amnestija. Ap-
kiek pašviesdavo. I darbą vary- skaičiuojama, kad Kolymoje iš 
davo net ir esant 50 laipsnių šal- viso žuvo apie 3,000,000 kalinių 
čio, tik 60 laipsnių jau buvo riba. — apie tiek, kiek Lietuvoje žmo-

* nių. Knygoje net suregistruoti 
Nagajevo stovykloje 1941 m. laivai, pažymint, kada ir po kiek 

pakraunant kenuotus vaisius kalinių vežė į Kolymą. 
vienas stiklinis indas nukrito ir Šitokius liudijimus surinkęs j 
sudužo. Kalinys paėmė kriaušę, britų mokslininkas, rašytojas R. 
dar kokį vaisių ir įsidėjo į burną. Conqu< vt. Reikalaukite šios 
Tai pastebėjęs enkavedistas be knv^os bibliotekose. Nuo reika-
iodžio jį čia pat nušovė. Kartais lavimų pareis jos paplitimas. Vei-
net darbo normos neišpildymas kalas panašiai įspūdingas, kaip 
buvo laikomas sabotažu ir bau- Solženicyno "Gulag Archipela-
'džiamas mirtimi, bet daugiausia go". J Pr. 

— Pirmas įspūdis buvo blik-
čiojantys foto aparatai, nes bu
vo apie trisdešimt fotografų,svei-
kinimai, orchidėjos. Susitiko Ame-

limuzinas su šoferiu, vertėja ir 
sekretorė, kuri nuosekliai prižiū
rėjo, kad viešnagė vyktų pagal 
detalizuotą vyriausybės planą. 

Liepos 15 d. buvo suplanuotas 
oficialus vizitas privačiai audien
cijai pas Taipei merą dr. Lee 
Teng-hui, kuris dėkojo mūsų me
rui M. Bilandic ir gubernatoriui 
J. Thompsonui už šiam įvykiui 
paskelbtas proklamacijas. Už kul
tūrinius nuopelnus Tautinei Ki
nijai buvo man įteiktas "The 
great seal of the Municipal go-
vemment of Taipei". Dr. Lee 
Teng-hui yra baigęs ekonominius 
mokslus Amerikoje, galėjome lais
vai susikalbėti angliškai, Dau
giausia kalbėjomės kultūrinėmis 
temomis. Buvau labai nustebin
ta, kai po valandos pokalbio at
sisveikinant įteikė dovanų tipiš
kai kinietiškų brangenybių. 

Jų nuoširdumas lydėjo per visą 
viešnagę, išreikštas įvairiausiais 
būdais, pradedant nuo subsidi
jos (kuri mano apskaičiavimu 
siekė netoli dešimties tūkstančių 
dolerių, padengiant kelionę, pra
gyvenimą ne tik man bet ir ma 

tikos, todėl bandau veikti, dirb
ti, dainuoti, kurti ir atlikti gyve
nime tai, kas pagal mano nuo
monę yra svarbu. Šiuo atveju ma
čiau, kad yra galimybė mili
joninei tautai pristatyti vakarie
tiškos muzikos bent mažą dale
lę, o tarpe jos supažindinti ir su 
lietuviškomis arijomis, kurias jie 
girdėjo tikrai pirmą kartą. Tu
rint tikslą, kontaktai savaime vie
nas po kito išsivysto. 

Trys pasirodymai čia pat Chi-
cagoje kiniečiams — (Naujųjų 
metų proga, jų pirmojo moksli
ninkų suvažiavimo proga bei 
"Chinese Culture in Focus" pa
rodos atidarymo proga) — pri
sidėjo prie lemiamo angažavimo. 
Be Amerikos ir kiniečių valdžios 
pareigūnų buvo ir lietuvių, kurie 
vertino, skatino ir matė šio isto
rinio įvykio pasekmes: tai Lietu
vos gen. konsule Chicagoje J. 
Daužvardienė, Akos pirm dr. K. 
Bobelis ir Tarptautinio projekto 
direktorius A. Van Reenan-Ado-
mėnas. 

Ši kelionė yra precedentas, kū

jo koncerto buvau angažuota dar į v l š k a , s tautiniais rūbais. Jie tai 
dviems iš anksto nenumatvtiems' P n e m e k a , P m a n o š l h a Pagarbą 
koncertams: Radio and Overseasilr mei l<? W t a u t a i - Tokl1* Jausmi* 

vedama juos vilkėjau ir tokioje 
dvasioje atlikau ir jų tautos him
ną ir jų kinietiskas dainas. 

Pasekmėje jų milžiniškos rek
lamos gatvėse ir krautuvėse vi
sur buvau atpažinta. Kalbantys 
angliškai, ypač jaunimas ieškojo 
progų pasimatyti ir pasikalbėti, 
pasisveikinti ar bent pasakyti 
"vvelcome to Taipei". Mane do
mino ir neoficialūs kontaktai tie
siai su žmonėmis, kurių irgi turė
jau. Santykiuose su paskirais tau
tos atstovais prancūzų bei ispanų 
kalbų mokėjimas pravėrė vartus 

I išsamiems pokalbiams su Afrikos, 
; Prancūzijos bei Lotynų kraštų ats-
j tovais. Australiją reprezentavo 
'jaunas lietuvis Petras Čekanaus
kas, gyvenantis Leederville, 
Australijoje, kuris, sužinojęs iš 
spaudos, kad esu lietuvė, priėjo 

Television ir kiniečių Kultūros 
universiteto studentams. 

Laikau nepaprastai svarbiu pa
sirodymu Pavergtų Tautų suvažia
vimo proga. Atidarymas įvyko 
Sun Yat Sen Memorial koncertų 
salėje kviestiniams atstovams, 
kurių buvo šeši tūkstančiai. Iš
kilmėse kalbėjo dr. Ku Cheng 
Kang (World Against Gimmu-
nist League), garbės pirmininkas, 
pašventęs visą savo gyvenimą 
kovai prieš šią jėgą, Kinijos prem 
jeras Sun Run-Suan, Amerikos se
natorius J. Ashbrook, Prancūzi
jos parlamento atstovas B. Mot
tet, Urugvajaus kongresmanas 
dr. W. Patocchi, Afrikos Ivory 
Coast aukščiausio tribunolo vi
cepirmininkas G. Creppy, Japoni
jos senatorius T. Hayashi ir Sau-
di Arabijos "Replica" laikraščio 
redaktorius Sheik Mohammed 
Salahuddin. Šie visi tautų atsto
vai sėdėjo sostuose scenoje. Įei-j būtumėm seni pažįstami. Su M. 
nant man į sceną, jie visi kartu i Tubelyte - Kuhlman ir su Ceka-
su salės svečiais atsistojo ilgam jnausku buvo progos lietuviškai 

pasisveikindamas su "labas". 
Puolėm vienas kitam į glėbi, lyg 

riuo nėra pasinaudojęs nė vienas pasveikinimui plojimu — tai pri- Pakabėti net ir Kinijoje. 
no akompaniatoriui dr. Enriąue nei Amerikos, nei Lietuvos meni- j ėmiau kaip išreikštą pagarbą Į (Nukelta į 4 psl.). 
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Durys plačiai atsivėrė. Thelma praskėtė rankas, 
lyg ką spedama... Marianne apsikabino ją ir prisiglau
dė, lyg vaikas... 

— Gera tave matyt, meilute. Gera tave matyt... 
—;- Pasiilgau, brangioji! Jau beveik savaitė... Net ir 

neskambinau porą dienų... 
— Tai nieko, meilute, tai nieko, supranta, vis už

imta esi... Kaip sveikutė? 
— Aš sveika, tik... O kaip laikaisi pati? 
— Ai vis taip pat. Gerai. Aš nenoriu apie save... 
Vis taip pat. Marianne žinojo — kaip. Thelma jau 

antri metai blogai jautėsi. Buvo sudžiuvus, susenus. 
— vieni kauleliai ir susiraukšlėjus oda. Veidas kam-

da tik nori... Ir... Ai tau dovanų turiu, Marianne. 
"Ne, ne... Vėl drabužiai..." — Mąstė Marianne. 

Ai tau turiu tokią gražią suknelę, tokią prak-
tiiką, ir moderniiką pamatysi... 

Mlodernišką! Jos prieš metų metus dėvėtą, jos 
amžiną atilsį turtingo vyro pirktą, kažkur, kažinkada, 
priei visos generacijos metus... Marianne raudo ir sten
gėsi paraudimą slėpti. Jokiu būdu nenorėjo užgaut sa
vo draugės. Neišsiduos, kad jai įgriso, atsibodo pase
nusių drabužių kvapas, kurių pilna jos spinta, ku
riuos ji turi dėvėt, nes draugė ją vis apžvelgia, ar nau
doja, a r jai tinka.- Tartum koks prakeikimas sekė jos 
gyvenimą! Tik pačioj vaikystėj, vos pamena, kai tėvas 
normaliai dirbo, kai nebuvo dar karų, viso to 
baisaus košmaro, ji dėvėdavo gražias suknytes... Pla
tus kaspinas plaukuose... Jos motina gražiausiai pasiū
davo, arba krautuvėj leisdavo jai išsirinkt... 

"Ar patinka, Marianne? Ar tau patinka spalva?" 
Vėliau... Visa nudrisko, susidėvėjo, išaugta, išda

linta pusseserėms, kurios irgi nebeturėjo gražių, naujif, 
i i krautuves... Marianne gaudavo iš turtingų kaimynų, 

JT 

geriausia kompanija Čikagoj... 
Marianne žiūrėjo, šypsojos. Thelma geros širdies. 

Jos akys buvo didelės, ir šypsena plati. Ji tikriausiai 
prisiminė, kaip ji buvo laiminga, pirkdama tą suknelę, 
vyrui dar gyvenant, kaip ja puošėsi, kokiomis progo
mis buvo dėvėjusi.... 

— Bet, Thelma! Juk dėvėsi, juk reikalinga pa
čiai! 

Senutės šypsena užgeso. Nežymiai atsiduso 
greit ištarė, lyg sprendimą užtvirtindama: 

— Ai niekur nebeišeinu. Tu galėsi daugiau 
naudot, daugiau progų turi. Mano rankos liesos, trum
pom rankovėm nebenoriu... 

Vėl nežymiai atsiduso. Lyg jai sunku būtų pačiai 
save pasmerkt, su likimu sutikt. Lyg daugelio prie
žasčių ieškotų, kodėl turi rezignuoti, kodėl kitai per
leidžia, ką pati kitados taip mėgo. — Puoštis! Visos 
nuotraukos rodo, kad Thelma buvo elegantiška kad 
žvilgėte žvilgėjo drabužiai, įmantrios šukuosenos, mo
dernūs bateliai... Visa praėjo! Pilnos spintos drabu
žių dabar dūlėjo, persiėmę senatvės kvapu, bluko spal
vos, nei naftalino kvapai nebeatgynė nuo kandžių... 

Thelma geros širdies. Ji norėjo, kad Marianne 

— I r kodėl gi tu, žmogau, j gųjų, kuris abiem lygiai leidžia 

aa 

nori matyti vienalyti pasaulį? j saulei sviesti ir abiem lygiai 

Kodėl t a nori būti geresnis nž į grūdą brandina? 

Tą, koji lyja tat gerųjų ir blo-' Kun. dr. F. Gando* 

iš giminių, vėliau — per šalpos organizacijas... O, kaip 
puotas, kaulėtas, bet stambiose lūpose — vis ta pati I J1 nemėgo būti šelpiama! Kaip ji nemėgo dėvėtų dra- į brangiomis suknelėmis pasidžiaugtų, "kad ji gražiai at-
didelė šypsena, ir giliose (praradusiose spalvą) akyse \ b u ž i u - k a d «* ^valytų, savotiško kvapo, nublyškusių | rodytų, kol rankos neperliesos. kol figūra pakankamai 

liūdnumas, nuovargis, o kartais, bejuokaujant — spalvų... 
dar šelmiškos liepsnelės. Ir. ka 

— Sėskis, mano mieloji! Kas — "tik*... Kas ta
ve ėda? Ar vėl tas Alfred... 

— A, geriau nekalbėkim! Paskambinsiu pianinu 
(jei leisi) ir praeis... 

— Jei leisiu! Nekalbėk niekų, Marianne! Man tai 
nepatinka! 

— Nekalbėsiu. Atsiprašau, 
— anai, kad esi laukiama, kad pianinas ta**, ka-1 

su Alfred susipažino, (o, Dieve, atleisk 
jauna, kol drabužis, prigludęs, akį žavi, o ne lyg ant pa
galio kaba... Senutė tylėjo savo prisiminimuose, lūpas 

tuštumą, — ne kartą vėliau galvojo), kai ėmė svajot | sučiaupus: bet netrukus vėl jos veidas nušvito šypsen-
apie Ameriką, nemaža dalis svajonių sukosi ir apie j n a Akimis ji matavo Marianne ir jos rankoj laikomą 
drabužius.- suknelę: 

Thelma jau traukė iš spintos suknelę, gražiai su-' — Tau tiks, meilute, tau tikrai tiks. Kai užsidėsi, 
glaistytą, smėlinės spalvos, medžiaga — puiki, žvil-jateik, man parodyk, 
ganti lyg stiklas, stangri. Senutė atvertė suknelės api-
kaklę: 

Tai 

\ 

— Žiūrėk, Marianne, Sūrėk! Marshal Flelda. ;8u* duifiau) 



DRAUGAS, penktadienis. rugpiū&o mėn. 25 4 

PO PIRMOSIOS MISIJOS 
i LAUKAI "DRAUGUI" 

ATDARAS AP2ICR ĖJIMUI 
SEKMAD, RUGPICCIO 27 D. 

U V. R. IKI 4 V. POPIET 

(Atkelta i* 3 psl.) ,monę, kad labiausiai tuos domi-
T? i . . i»- , no m u z i k f a n i a i kūriniai , l iepia 
Esu pakviesta sugnžti su Jcon- Get i šką t e m a t i k ^ J 

c e r t a i s . r s u bei canto metodo.^ F a H a -chinoiserie". C D o u -
mok\toiavimo pa>iuivmais. lai; , . t,-™ v„ ,» ,_. . .,, . -. - . F . - . , . ! ghertv The K (žodžiai iš jų savaime pasako apie pasiseKima.•,, . . ,. - . . . _."• *^ * y H klasines literatūros, siekiančios 

— Ar laikote verta didesnio ,go0 metu prieš Kristų), G puc-
dėmesio savo kelionę ir koncer- c\nį o p e r o s "Turandot", "In 
tus repreremaciraj pc&Orm kup.qUest3 reggia" arija bei ju man-
amerikipcių ir liePsviu atstovė, Jdarirr: kalba kinirtiŠTci roman-

— Reprezentaciniu požiūriu sai. Tarp visu klausimų ir aš "ž~:Sau už juos Marijampolės mo-! ^Tinfa,kfs P ^ S i f f ^ ^ •* ^^"^ 
pasiekiau ir įgyvendinau istorini įklausiau: kodėl jums taip įdomus kyklų inspektorių. Tik jam d l̂ Į faiimai. GaS apšild. C e ^ o r o ^ v & S 
raktą, pirmoji menininkė kultu-lUs repertuaras? Man atsakė vie- j biaiio reikalu "Dirvos'* bendro- į mas. Elektrinė Corning virtum virimui 

nas laikraščio redaktorius: atsi- vėje knygoms leisti, pasitrau-i krosnis su "microvvave" orkaite. Dvi-

P A U K S U M M A S 

"Draugo" nigpiū&o 15 d. 190 
ar. J. Bernotas, prisimindamas 
"Mokytojų kursus vokiečių oku
pacijoj 1918 m." Marijampolėje, 
mini mano tėtės Broniaus Siru
čio pavardę. J is pamini ir bu
vusius Marijampolės aps. mo
kyklų inspektorius 
ir Jarumbavičių. 

C L A S S I FIED G U I DE 
R E A L E S T Ą T E 

Savininkas parduoda Gartield Ridge 
— 5853 S. Massasoit A ve. liuksišką 

Natkevičių! 3-i0. miegamų mūr. "raised ranch" 
namą. Įrengtas rūsys. įskelti vamz-

__ . . džiai. Šoninis įvažiavimas. Priedai. luek as atsimenu, mano te-< '__. 
tis Bronius Sirutis buvo anks-1 OJUEEN OF UNTVEBSE PARAPIJOJ 

minkite mes esame saitus patrio
tai, pirmoje vietoje kiniečiai! 

Manau, esate pastebėję, kad 

ros ambasadorė Tautinėje Kini
joje Viemnos tai bus mažiau į-
domu, kitiems tai buvo ir bus di
delio dėmesio vertas įvykis, kaip 
ir įrodė Tautinės Kinijos valdžios 
priėmimas. j ' ų gestuose, Kultūroje, mene, dai-( 

Profesiška? šią kelionę laikau!Lė{e * » l a b a i ; * g subtilumo.! 
Buvo įdomu, *ac jiems labai pa-j 

Įtiko prancūze, impresionisto G. 
labai svarbia, ne< oer ią susilau

kus, inspektoriais buvo Natke-Įdubom durim šaldytuvas. Skalbiama-
vičius ir vėliau Jarumbavičius. 

Prašau šią pataisą įdėti Jūsų 
{dienraštyje. 

Dėkoju 
Vytautas Sirutis 

džiovinama mas. Pilnas rūsys. 2 mas 
mūr. garažas. Puikioj vietoje. Priruoš
ta tuojau užimti. Susitarimui apžiū
rėti skambint tarp 5 ir 7 vai teL 
73S-617S. 

kiau tarptautinio pripažinimo i 
bei įvertinimo oficialiuose įvaf-; 
rių kraštų sluoksniuose 

Amerikos 

P A R D A V I M U I 
Faurė dainos, patiko koloratūri
nės fioritūros ir kabaletos. Gal 

..mažiau VVagneris, o daugiau ly-
oncialus pareigūnai : r g k o s ^ ^ ^ d i d e ] j o ^ ^ 

išreiškė pasididžiavime rtd a - Į j ^ sujaukiau ir su dramati-
menkaetei solistei teko žios gar- n i a m e r e p e r t u a r e d ^ a d s ^ s . 
bmgos pareigos. Tuo pa5ru h- s i a ^ Puccilū - ^ ^ ^ . ^ 
nau, **d per visą savo gyvenam. ^ į į b ^ fr ^ 4 ^ ^ 
nesu išvysčiusi svetimtaučiuose [ ^ \įs^^ 
tiek daug reklamos Lietuvos ad-į 
resu, kaip su Šia geros valios kul-Į Atsižvelgiant į jų kulturą,saky-
turinės ambasadorės kelione \ &au, kad rafinuotumas bei sub-
Tautkię Kirūj-ą. tilumas daugiau vertinamas ne-

— Kokie ypatingesni įspūdžiai,'.m. triukšmas. Trrakfoias pas 
skirtumo tarp kiniečių ir ameri- j juos surištas su paradais, sl&i-
Jdečių pastebėliird. kiniečių nu-įnais, liūtų šokiais, fejerverkais, 
sistatirmas komu-isiinio pasrauio I juoku. Menas kaip koks šventas 
oižiTiigfu? ritualas turi būti perteiktas su 

— Jų dabartinis nusistatymas(nusįžeminančiu pamaldumu, su
yra neabejotinai aštresnis, stip-1 sikaupimu, misteriškumu, dąli-
resnis. Praradę didžiąją Kiniją, į nai praskleistu taip, kaip ir jų a-
visomis pastangomis kaupiasi iš-įkių žvilgsnis. 
laikyti laisva septyniolikos^mili-į Yieksvaun minutė buvo bran-
jonų gyv^ntoiu T a r a n ą . Nepap- ^ ^ ^ ^ p n s a ė o ^ t o d ė l s u n . 
rastai reikaungas jiems visų la is- | k u p a ^ ^ į labiausia verti-
vq Kraštu pritarimas, ypač Ame-- a r ^ - m a j b n ų j ^ g ^ 
rikos. Suv-aziav-imo atidaryme ir. L | a r a S i dvasines dovanas, lauki-
Ku Cheng kang ugningoie kalbo- U ^ lied}J& i u o k ą > d ^ o f a * ry-
je skauno tauras vienyte *ovai,|ž iu ^uMę ar savo- begalini 
atgaunant didžiąją Kiniją, p u o s e - j ^ j ^ ^ umurim vakarų 
hįmt hmm t e f » f **&#* ^ ^ ų m e n o kultūrinėje sinte

zėje, istorinėje kelionė)e po Tau-

— Gamta ir jos Autorius'.*""" " ' " " " " " " " ——. 
skelbia tau toleranciją ne dėl to, Į 4 ^"^ BAIRTV IŠPARDAVIMAS 
kad butų jam vis tiek tiesa art C A R A 2 E 

Se&ttdieoį. rugpiūčio 26 d. 9 vaL ryto 
iki 4 vai. popiet. 

Baldai, žaislai, įrankiai, senienos 
**a-afts*\ ir daug kitko. 

$811 S. KEVNETH AVENUE 

klaida, bet todėl, kad brangus 
jam pats žmogus, ar jis klysta 
ar ne. žmogus? Gal per maža j 
pasakyta. Tai mano brolis, ma
no kraujas, mano Dievo atspin- į 
dys. Tolerancija — ar tai poli
tinė programa, ar Dievo kelias? 
Tai kelias Dievo, tavo ir visų. 

Knu. dr. F. Gureckas 

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

uždangos, išlaisvinant visus pa 
vergtuosius brolius. Jis skatino 
girauti Peipingo klastas, stab
dant ir Washingtono normaliza-
d ios manevrą. 

Rezoliucijose, deklaracijose bej! ^ ^ o s mite nauju užmojų. 

RADK) PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio programa 

HaujoJ Anglijoj i* Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo j 
1:00 fla 1:30 vmL po pietų — perduo- į 
dama vėliausių, pesauimni žūuų sac- į 
tranką ir komentarai, muzika, dainos j 
ir Magdutes pasaka, šia programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai į 
Biznio reikalais kreiptis i BaKk Fk> I 
rists — geHų bei dovanų krautuvę. į 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. T d e f o g u 268-0488. Ten pat 
gBiimmaf dienraitis "Draugas" ir.ra-J 
5ite didel} pasirickiraą UetnvOkų kay-
m 

tiumiiuiHiimuHOuiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiMi 
V A L O M E 
KILIMUS IR SALDUS 
Ptaonune ir vašknojame 

visų rūšių grindis. 
J . B U B N Y S — TeL R E 7-5168 
ĮHmamBnBuaHmtuuuumiiiinumuu 
iiiimtiHuitiiuiiiiiiiiifiniiiiiiiiiiMiiitiui 

PACKAGE £ X P R £ S S AGKVCT 
MARIJA NORETKIKNft 

B E A L E B T A T E 

66 Ir Homan. Tinka didelei seimai. 
4 miegamų namas labai geram stovy, 
įrengtas rūsys. 2 maš. garažas. $40,000. 

56 ir Taiman. 5 kam mūr. Beismen-
tas. 2 mašinų garažai. Platus lotas. 
$37.900. 

8809 S. TuUey Ave. Uuksusine 3 -
ių miegamų rezidencija. "Cathedra!" 
lubos. V/* vonios, 2 H maš garažas, 
šoninis įvažiavimas. $71,500. 

68 ir RockweR 2-jų butų po 5 kamb 
medinis namas. Pilnas rūsys. 2 maš. 
garažas. Žemi taksai $26,900 

66 ir Rockweū. 3-jų butų mūr. 6 
kamb. ir 2 po 3 kamb Gerai išlaiky
tas namas. 3 atskiri gildymai. Naujas 
2 mas. garažas. Tik $45,000. 

45 Ir Taiman. 2-ių butų medinis — 
5 ir 4 kamb. Tik $26.500. 

46 a* Artesian. 2-jų butų medinis 
Geros pajamos. Garažas. $26,900. 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
Jūsų nuosavybe, prašome kreiptis J 

Budraitis Realfy Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 76741600 

B E A L. E S T A T E 

iliHiMniflMIUIIUIHIIIHHIIHKIIIIiailUUII 
M. JL Š I M K U S 

>"OTARV P T B U f 
IKOOME TAX SEKVICE 

425$ SO. Map4ewood. ttL 2S4-7456 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIM1NTTT iškvietimai, pildomi 
PILrETTBĖS PRAŠYMAI ir 

kitokio blankai 
lUUiuuiiuuuiiuiiiiuuiuiMuuuiimmiu 

Mūrinis. 'Z irražo-» botai po bl
2 

kamb. Prie 71-os ir Rkhmond. Na
mas geras ir nebrangus. 

Marinis, i kamb. 26 metu. Prie 
72-os ir Calif orrda 
Mariais. 6 fcatnb. 22 metu. 4 nueg. 
Centrinis vėsinimas. Namas kaip 
naujas. Marąuette Pke. už Kedzie. 

Brokeris P. žnuthakift 
Teiof. — P B 8-6916 

K A S V E R T I N G A 
2-jų aukštų mūro namas ir 2 au

to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00.. 

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marųūette Par
ke. Aukšta kokybe. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marųaette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Del greito ir patogaus patarnavimo 
ir paidaviMO prašome 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

ISNUOM. Bngbioo Pke. 4 kamba
rių butas. 

Skambint 523-7153 
Priimamas senyvo amžiaus asmuo 
su pinu aptarnavimu. Marųuette 
Pko rajone. Skambint 436*2*4 
KNUOM, 5 kamb.. 2-jų miegamų 
butas Marąuette Parke, arti baž
nyčios. Tel. 925-4980 
ISNUOM. 5 kamb., 2-jų miegamų bu
tas Marąuette Parke, arti bažnyčios. 

TeL 925-»8tt 

HELP WANTED — MOTERYS 

C L E A N I N G L A D I E S 
POR NTRSEVG CENTEB 
F ûlI or Pajrt Time. Ub.y^ 

Oniy those that are reliable & wiUing 
to vtirk need apply. Mu»st have o\rn 
traną. Apply in per^on 
KIGHLAVD fltOCSE .\XHSEVO CTR. 

S450 Saratogą Dr., Dovrnera Grove. 
TEL. — 9«»-^»00 

VIUTJI HOFFMANTI 
Tetef. — 767-0600 
Budraitis Realtj 

4243 West 63rd Street 

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

SIUNTINIAI Į UETUVĮ UjJJ:. BgJ C ^ ^ 
L*t«i pageidaujamos geros ro$M>a į » «»UI J f\ C 3 I L j 1 0 rC 

262SWest7l$tStmt 

UPER. BEAUTICIAH 
Pull time. manager possibility in 
the future. Good following. Apply 
Nortuwest Area, good location. 

283-9163 
Tues. tnrough Sat. 0-6. Fri 9- to-8 

B I N D E R Y G I R L 
Mušt be exper. on gathering and 

stitehing. 
PHOENTA IPPIIHHB OO. 
1112 S. Wabash. Oūcago 

TeL — HA 7-7626 

HELP WANTE» — VYRAI 

tinę Kiniją, — baigė pokalbį sol. 
Dalia Kučėnienė, jau pailsėjusi 
po ilgos kelionės ir vėl pilna e-

prekfc. Maistą*, iš Europos ^andeUt). 
M M W. M St . Ctricago. m . «0629. j 

TEIi. — WA S-27«7 
tiuiiiuiuuiuiuiiiumuiiiiHiiiiiiiUiiiuni 
lHHnWHHIIUIIUIIUJH»IIWIIlUIIHIIIHmi 

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

| Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1883 artis 376-5996 
imunittHUIIIUJIItMtMUlMIHItltlIflIUHII' 

C O O K . 
Need oook for snack shop — 

8:3o A. M. to — 3 P. M. Apply at 
TALLY HO R » T A URAST 

7901 S. CSeero Ave. 
(Ford City Shopping Center) 

TeJ, — 2S4-9757 

SAEMSTRESS 

telegramoj'e prezidentui J. Carte-
rrui Pa^'ergtų Tautų atstovai pa
brėžtinai prašė keisti Amerikos 
dabartinę politiką ir nusistaty
mą, liečiančius Peipingą. 

Rinktiniams atstovams bu
vo parodvtas j'ų laivynas Ka-
oshunge, militarinės bazės, ka
riuomenės daliniai. Pačioje sosti
nėje daugelyje viešųių įstaigų. 
ka*p radijo ar televizijos stotyse! 
stovi kariuomene' pareigūnai, ne! 
minint tokių viet'4. kaip švieti-; 
m o ministeri'a. prezfdenturos na
mai ir t.t. Marti , Vzd yra pasi-'; 
ruože netikėtumams. Jei įvyktų J 
kc-nfrontacTi'.?. c7«"'entoi~I vra pa-| 
siryžę kovoti. Nėra abejonės, kad; 
Taiwanas >Ta infiltruotas, ir to-į 
del gyventojai. tu;iuirys gimines; 
'didžioje Kinijoje, bijo. tt&d gimi
nės nenukentėtu. 

Amerikiečių Vanuomenes da- '• 
liniai yra gerokai sumažinti Te
ko vieną vakarą praieisti Amen-
kos Karininkų klube, kuris buvo 
apytu&is. kai šiuo laiku prieš 
metus, pasakojo, ten kariškių bu
vo trigubai daugiau. 

Jaunimas yra ruošiamas fiziš
ka] nepaprastai intensyviai fizi
n i o auklėjimo programa, mora
liškai — indoktrfnizacrja. kartu 
n u o pat jaunų dienų įtraukiant 
TUOS ir \ įvairias organizacijas, 
kaip pvz. pn?^komunistinės or
ganizuotas demonstracijas. Ju gy
venimas aktyviai tvarkomas e-
ventuatiai konfrontacijai-

— Koldo pofrUdžh koncertai ir 
pasirodymai buvo kcniečvį la
biausiai vertinami ir koki Jūsų 
pačios, kaip Vakarų pasauUo at
stovės? 

— Jie turi savr tradiciškai ki-
nietisk* operą. Vakaru pasaulio 
opera nėra pas juos dar įsipilieti-
ntrsi. nors plačiai He yra pamėgę 
įvairius operos dainininkus, pažįs
tamus daugiausia tik g plokšte
lių ar filmų. 

B spaudos konferencijose ke-
ĮĮIĮ<iįfjtt»i a*i jrjuu* 

P. Stakys 

lilIlHllllilIUIHHHIlllUIIIlJJHulIiiiilIlMiH 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
pardavimas ir Taisymas 

M I G L I U S TV 
2349 W- e$<fc S t , tel . 776-1486 į OUenraatyje " D r a u g e 
IIMMMIIH»MtlHHIimuUUMllHHMMmilH»« 

Ne« de kete 2-flat» 
6447—51 S. A«stw A** 

Open now»e gnnday 12 to 5 p. 
TeL — 586-6416 or 434-2596 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

Te l . 737-7200 ar 7 3 7 * 0 6 3 4 ! Pull time for drapery workroom. 
Prefer experienced bot will train. 
Air conditioaod sbop. Empioyee 
discount. 

rNTERIOBS BY KBLCE 
Park Bldge — 82S-1H2. est. 14 

C O O K S 
Full Time 

Fleaable hrs. Day or nite Call or 
come m for appointment 

Ask ior Robert 
6 3 4 - 0 8 7 8 

CABINET MAKER 
jrmaū L.van»(on bbop need» ezper-
ieno»J cabinet maivt-r. For fumteurr 
manafactorer. i:«pair. Year rotuyl 
s(ead> VBotk. «tttti moob 

APSIPIRKITE DABAR! 

MICHIGfUi OBUOLIAI 

MICmGAN PERSIKAI (?£ACHES) 

s?. 1 9 c*' 

sv. 1 9 et. 

PANIDORAI (Samie auginti) ir. 19 d. 

įTRUSKOS SLYVOS 

VYN00GJS — be seklų 

No. I RA0DOBOS BULVES 

PUNAS 

Ąvr $ 1 . 0 0 

sv. 4 9 et. 

n i O c i 

galionas $1.25 

Pas mus rasite taipgi didel j pasirinkimą kitu pro
duktu, koriu galesHe įsigyti prieinamom kainom. 
Atvykite prie pirmos progos ir susipažinkite. 

EGG STORE 
DABA* na »roo ASBunr 

6190 Archer Avenue. Chkaao Tel. 284-8704 

BEVERLY SHORES 
Parduodamas Baltic Besort Lodge-
H o t e t 24 apstatyti kambariai pirus 
ijutas salininkui a r sargui, 6 v o 
nios. Ant 2>įų sklypų art i paplū
dimio. Veikia i š t i sus metus . Gali
m a perkombinuot Į imtus, s u krau
tuve, delikatesų parduotuve, res to
ranu, etc. Viskas t ik už $55.000.00. 

Dubois Realtv 
Tel. 219—872-8467 

Alao beneCitd. 

UJGAS KRAME 
837 Chicago Aire. 

Evanstou. UL — 869-9233 
(JREAB) 

W A R E H 0 U S € 
ORDER P I C K E R 
Mušt Have Driver's Iicense 

Apply in Person 9 a. m. to 3 p. m. 
MIC. GENNETn 

9CURPHY CAKFET SlTPLlES 
6250 Nort3rtve«t Hvry. 

Chicago. UL 66631 

2 betai 9 ttmtą lemnao 2 po 5 
kamb. 0 nueg.) 51-ma už Kedzi* 
Tik $82,500.00. 

mot uis. z DOUBU rcnfai Minamu-
tuotL Vieną tooi galima užimti. 
Brighton Parke. 

72-ra ir Cimpbfll ltį aukšto nau
jesnis mūr. namas. 3 mieg. Jrengtas 
rflsvs Labat Svarus. S65.O0O.00 

52-ra ir Itedierford. Uuksua 5% 
kamb. (3 mieg.). 10 metu mūr. 
"rauctf. J69^00JOO. 

!•>., akro žeatf* netoli Sttdingtoa. 
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti. [ 
$25.000.00. [ 

46 ir Kotta 8 kamb. med. namas.! 
Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00. | 

S I M A I T I S R C A L T V 
laso-Bace — Ineome Tax 

R.C.A. How Hiriitg 
Niles oiiic€ 

Call — 0eborab Polzis 
7 7 7 . 9 4 0 2 

s 

C O O K 
Nortimestero University Fraternltjr 

aeeda Cook for earreot year. Sep-
iffllHUPr U B U J V B . 

For informatioo caO 
BON H H J X>CK — 8G9-4951 

MACHINISTS 
LATHE 

MILUNG MACHINES 
JTRJLL PRESS 
SHftPER AND S0RFACE 

GRINDER 
Eiperienced only 

A p p l y 
MARRINGTON & K1NG 

PERFORATIMG C0. 
5888 W. Fillmore st, 

1 block N o . of Roosevelt Rd^ 
1 block W e s t of Central 

TEL — 626-1800 

• 

. 

Platinkite "Draugą"*, 

H E L P W A N T E D — M A L Ė & F E M A L E ... 

i 

VALANDOS: 9 raL ryts Bd 8 v»L rak. — ptrmadiemo iri penktadieni*. 
8:66 vaL rjto Bd 6 4 6 *L vakaro desfedfantois. 
9^6 raL ryta W 4U» vaL 

2351 W. 63rd St., 436-7878 

M \R)L>\ T T P F PAJRK 
4 buto mūrinis. Gazu ši ldymas. Ga
ražas. $59,900 

19 meta mftrfecte. 5V^ kamb. ( 3 
mieg ) .Gazu-oru aildymas. Arti S t 
Louis ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą 

n TV NUOMAVIMĄ* 

HELP WANTED PART TIME 
Come in and pidk o p appiicatjoo, 

— GOOD BENEFITS -

M c D O N A L D S 
An Sooal M/F 

. 

H E L P W A N T E D — M A L Ė 

f? 

Di s u s i m i ^m Iscome Tas 
Notattotaa — ViUlpsI 

BELL REALTY 
S. B A C E V I Č I U S 

&45o & Bedue Ava. —- 778-2233 

Apsimoka skelbtis diaa. DRAUGE, 
nes įm plafiaasmi aksitomas hVe-
tovfaj dUcraitte. gi skMMmu kai* 

A C H I N I S T S 
Immediate opening for eaper. operatore m the foBcring jobs: 

* D £ VUE&/JIG HTLL 
* E X T E K N A L & U N T V E B 5 A L O B I N D & B 
* G N T E K N A L GRCVDEB -:• 
• M I L U N G M A C H I N E O P E B A T O E 
• GEAB GJHNDEB 
• 8PTBAL BEVEL GEAB CTJTTEB and GRTNDEB 

Mušt speak Knglish. be able to read blue prurta. do set-up & nava 
own tools. Ezoellent benefit program. 

LTITON RRECISION GEAR 
4545 So . fffastern Brvel. dncatro 847-1211 M*. O/Sbea 

Aa £qoal Opportunity Lmptoyer M/F 

Perskaitę " D r a u j i " , duokite kitiems pasiskaityt. 
•i 

M M M M •Mtss tsas i • t a u 
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j laimingą rytojq!_ Kun. G. Kijauskas, SJ . sutuokia Juliją Ignatavičiūtę su 
Gintu Taoru. Abudu jaunieji veiklūs tieurviSkame darbe 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

tLPELANDO ŽINIOS 
NAUJA LIETUVIŠKA PORA 

Rugpiūčio 6 d. Gintautas Tao 
ras ir Julija Ignatavičiūtė pri
ėmė moterystės sakramentą Die 
vo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
bažnyčioje. Jų santuoką, palai
mino kleb. kun. G. Kijauskas, S. 
J. Vaišės surengtos parapijos 
žemutinėje salėje, kur dalyvavo 
per 200 svečių. 

Abu jaunieji veiklūs skautai: 
Gintautas yra vadovavęs Pilėnų 
tuntui, o Julija nuoširdžiai dir
bo Neringos tunte, eidama įvai
rias pareigas^ 

Jaunieji išvyko gyventi lai-
fcuiai f S t Louis. o po Naujųjų 
metų' vėl grįš į Clevelandą pašto 
viam;'Jšikūrtmui. ' 

[ Jhl i jb &* Gintautui daug sau
lėtų Ir gražių vedybinių metų! 

PRASIDEDA MOKSLAS 
šv. Kazimiero lit, mokykloje 

mokslas prasideda rugsėjo 9 d. 
8:45 vai. ryto. Po pamaldų moki 
niai renkasi į klases, o tėvai j 
pasitarimą. 

MERAS PASILIEKA 
. _ PAREIGOSE 

Galutiniais rezultatais, per
skaičiavus balsus, Clevelando 
meras Dennis Kucinich palik
tas miesto vadovybės pareigose. 
Jis gavo 236 balsus daugiau, ne
gu komitetas, norėjęs merą iš 
miesto valdžios išmesti. Iš viso 
specialiuose rinkimuose dalyva
vo 120.000 balsuotojų. Lietuvių 
gyvename rajone, apie DMNP 
parapiją, kur yra įsB.ūrę ir ne
mažai slovėnų, už mero paliki
mą pasisakė tūkstančiu balsų 
daugiau, negu už jo išmetimą. 

JUOZAS STEMPUŽIS, 

DMNP parapijos mokykloje 
(ten pat, kur šeštadieniais vyks 
pamokos). Tuo pačiu laiku įvyks 
mokinių vasaros darbų patikrini
mas ir pataisų egzaminai 

Mokykloje veiks 12 skyrių, vai
kų darželis ir spekalioji klasė silp 
nai kalbantiems ar visai nekal
bantiems lietuviškai. Bus dėsto
ma lietuvių kalba ir literatūra, 
Lietuvos istorija ir geografija, vi
suomenės mokslas, tikybą, tauti
niai šokiai, dainavimas, tauto
dailė ir liaudies instrumentų mu
zika. Vaikai taip pat bus ruošia-
m- lietuviškai išpažinčiai ir pir
majai šv. Komunijai. 

Kai kurios amerikietiškos gim
nazijos jau duoda uiskaitus aukš
tesniosios lituanistinės mokyklos 
mokiniams, pristačiusiems šios 
mokyklos pažymėjimus. 

MOKSLO METŲ PRADŽIA 

Mokslas visiems Clevelando 
5v. Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokiniams prasidės šeš
tadieni, rugsėjo 9 d. Tą rytą visi 
mokiniai prašomi su savo tėve 
liais rinktis parapijos salėje 8:45 
vai. Ten visi pasiruoš eisenai į 
bažnyčią. Po neilgų pamaldų ir 
bendro susirinkimo mokiniams 
prasidės pamokos, o tėvams — 
pasitarimas su tėvų komitetu. 

SAULIŲ S-GOS 
TARPKUOPINIO ŠAUDYMO 

UŽBAIGIMO BALIUS 

Baigus šaulių s-gos tarpkuo 
pinj šaudymo turnyrą Clevelan-
de, Žalgirio šaulių kuopa rugsjo 
3 d. 7 vaL vakaro Lietuvių na
mų viršutinėje salėje ruošia sve 
čiams ir nariams su menine pro 
gramą ir muzika vakarienę — 

SV. KAZIMIERO 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

PAVASARIO ŠVENTĖ 
1978 m. gegužės 21 d. Sv. Ka

zimiero lituanistinės mokyklos 
mokiniai suvaidino vieno veflcs-

Į mo vaizdeli "Yra šalis". 
šiame vaidinimėlyje buvo at

vaizduota Amerikoje gyvenantys 
lietuviai jaunuoliai. Nijolė, vie
na iš pagrindiniu veikėjų, kurią 
vaidino Vilija Ramūnaitė, turėjo 
sunkumų išmokti eilėraštį, kuris 
buvo užduotas lituanistinėje mo
kykloje. Jai padėjo eilėrašti iš
mokti jos draugas Vytas, kuri vai 
dino Jonas Alšėnas. Vytas padė
jo Nrjofei suprasti, eilėraščio pras 
ntę.rr pajusti jo grožį. Eilėraščiai 
"Yra Šalis" gilesnei prasmei per
duoti padėjo kiti mokyklos moki
niai, pristatydami nepriklauso
mos Lietuvos vaizdelius. Tai bu
vo tautiniai šokiai, dainos, kank
lės, kaimo jaunimas^ eilėraščiai 
ir t t 

šį vaizdeli parašė mūsų mokyk
los direktorė Vida Augulytė, o re
žisavo mokytoja Stefanija Stasie-
nė ir jai talkininkavo mokytoja 
Aldona Miškinienė. 

Ši pavasario šventė buvo ma
loni pramoga mokinių tėvams ir 
Clevelando visuomenei. 

Rita Kazlauskaitė 
11 skyriaus mokinė 

pirmenybių rekordą. "+'+ prieš Į lando žaibas; ( S ) — Recheate-Į DRAUGAS, penktadienis, rugpjūčio mėn 
pavardę reiškia naują SALFAS-' rio Sakalas; (WV) — Washing i — — — — — — — — — — — — — — — 
S-gos pirmenybių rekordą mer tono Vejas; (NT-LAK( — New 
gaičių E (gim. 1968 m- ir jaun.) j Yorko Lietuvių Atletų klubas. į 
klasėje ; Kitiems klubai pažymėti pilnu I 

(A) po pavardės reiškia To- pavadinimu. 

25 d. 

ronto Aušrą; (V) — Toronto 
Vytis; (Č) — Čikagos Lietuvių — Rūkančių tėvų vaikai ke-
Lengvatletų klubas; (HK) — Į turis kartus greičiau pradeda 
Mamiltono Kovas; (DK) —j rūkyti, negu nerūkančių tėvų 
Detroito Kovas; (Ž) — Cleve-' vaikai. 

Mielam tėveliui 

A. t A. JURGIUI PAULIUKEVIČIUI 
Lietuvoje miras, dukras STEFIĮ BUR0KIENE. STA
SĘ RUPINSDEN^ GRĄŽTO* VAIČAITIENĮ. IREN* 
PUTRIENĘ ir jų šeimas giliai su liūdesiu užjaučia
me. 

MARUA IR J O K 0 R A S VALTUKEVIČIAI 
. ALBINA IR ALFONSAS LIETUVNINKAI 

URŠULE LTPCIENfi 
ADELĖ m KAZYS LIETUVNINKAI 
AGNE ZFTKIENE 
GIZELA IR ADOLFAS LIETUVNINKAI 

A. f A , Kazimiera Baliausidene 
JONATTYTE 

Sportas 
(Atkelta iš 2 psL) 

Rutulys (6 Tb.) 
L Ina Balsytė (V) 6.92 m. 2. 
Dalia Kašubaitė (Ž) 6.42 m. 3 
Laila Grigaraitė (DK) 5.48 m. 

Paaiškinimai: + prieš pavar
dę reiškia naują SALFASSgos 

tO% — 20^- — $©<% ptgiM mokėstte 
a i apdratfda ano ugneles ir automo
bilio pa* mos. 

FRANK Z A P 0 L I S 
M 0 8 H Weet 96th Street 

Chicago. mtnots 
- THef. GA 4-8ŠŠ4 

Tėvynės garsų vedėjas ir sako- balių. Clevelando šauliai ir lietu 
tas visuomenininkas, išvyko vtų visuomenė kviečiami į balių 
dviejų savaičių atostogų Jį pa- atsilankyti ir praleisti sekma-
vaduoja žurnalistas ir autorius | dieaio vakarą šaulių ir svečių 

tarpe. Norintieji baliuje daly
vauti, sudarant stalą ar pavie
niui, iki rugpiūčio 31 d. prane-

Algis Rukšėnas. 

ŠILUVOS ATLAIDAI 

Sv. Jurgio parapijoje bus rugsė
jo 10 d. Po iškilmingų pamaldų 
bus trumpa religinė programa. 

V. R. 
SfJKAKTirvTNINKAI 

VJeiias g*Xiętuvo§ aviaajos Ir 
Lietuvos skautų kūrėjų, Volde
maras Senbergas išauginęs su 
žmona Apolonija šešių vaikų iei' 
mą; Jpną, Jurg4, Andrių, Marytę, 
Juliją ir Eleonorą, džiaugiasi 20 
anūkų būriu ir gera sveikata. 
Nuoširdžiausi linkėjimai-

• Marija Iešmanttenė, tylioji ge
radarė ir darbščioji bitelė visuose 
geruose darbuose, švenčia taip pat 
80 metų sukaktį Ateinanti sek
madienį jos intencija bus pamal
dos šv. Jurgio" bažnyčioje 10:50 
vai., o po kavutės trumpas jos pri
siminimas. Ir dabar, nežiūrint 
roetų naštos M. Iešmantienė, jud
ri talkininkė parapijoms, organi
zacijoms ir pavieniams asmenims. 
Gerajai samarietėj nuoširdžiausi 
linkėjimai! 

REGISTRACIJA 
Tėvai prašomi užregistruoti vi

sus vaikučius, kurie šiemet lan
kys Clevelando Sv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos vaiky dar
želį, o taip pat ir į kitus skyrius 
išjojančius naujus mokinius. 

Regisfacija įvyks pirmadienį, 
rugpjūčio 2$ d., 7 vaL vakare 

ša kuopos valdybos nariams: 
6. Mikulskienei t e t 268-1825, 
O. Kuprinsitienei tel. 481-617%. 
B. Nainiui tel. 481-S472 ar Ą, 
Karsokui teL 531-913L 

Vakarienės su gėrimais kaina 
8 dol asmeniui Valdyba 

įimnmmMMif 
fvairfa prpfchj pasirinkimas nebran

giai 6 misą saadėHo. 
COSMOS P AKCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

S33* S. Halsted St.. Cbicaco, HL 60998 
2501 W. « « h St., CbJcagn, Dl M«S« 

Tetef.t 926-2737 — 254-3320 
Vvfcanfca* Valantinaa 

mmtwmmiHHHtiinnnMwum:nninimi 
UMiiiiHiuiiiiiiiimiiiiiiiiinunimnuiuii 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TELEFONU 47S-3950 

SIUNTINIAI I UETUV4 
ir kitas kraštus 

NEDZINSKAS. 4065 Archer A v c 
CMcasjo. HL 09632, telef. 92^5980 
>'"<'Miiituiminuimmnttiiiuiiiiiiiiitit 

4HflinnHnimtnniiniiniittmuNnuiitfn 

M o v i N G 
ŠERSNAS perkrausto baklua ir 
kitos daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda, 

TeL — WA 5-8063 
mwwiwiiiiiiiitttwtiiWimwHMifHin?ttfn 

i t i ONAI BARAUSKIENEI minis, 
dūkiai, mielai DANUTEI, jot vyrui STASIUI ii sū
nui ALGIUI nuoširdžią užuojautą reiškia ir kar
tu liūdi 

Opdionė Ona Barauskiene 
Aušra ir Antanas Sabaiiai 

su seimą 
Birutė ir Pauliui Bardr iun*1 

Mielai motinai 

A. t A. TERESEI PAULI0NIENE1 mirus, 
brangius krikšto tėvus VYT^ ir STASELĘ PAUU0-
NIUS giliai ir nuoširdžiai užjaučiame. 

Krikšto dirkti 
AaigHOld ir vyras David 

Gyveno Sv. Šeimos Viloje, Lemonte. anksaau jryv. Chlnagojt-. 
Brighton Parko apyl. 

MirS rugp. 23 d., 1978, 11:20 vai. ryto, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Amerikejo išgyveno 58 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Frances Barkauskas-Barton, 

2 sūnūs John, marti Mary ir Victor, marti Dolores, 7 anūkai, kiti 
giminės* draugai bei paž{stami 

Velionė buvo našlė a. a. Kazimiero. 
Priklausė Sv. Kazimiero Ses-»rėmėju. dr-jai — amžina narė; T. 

Marijonų rėmėjų dr-jai — amžina narė bei Maldos Apaštalavimo ir 
Gyvojo Rožančiaus draugijoms. 

Kūnas bus pašarvotas penktad.. 10 vaL ryto Petro Bieliūno kop
lyčioje, 4348 S. California Avenue. 

Laidotuvės įvyks Seštad., rugp. 26 d. B koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėta į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių aukoti Sv Šeimos Vilai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, drauugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Duktė, sūnus, marsios ir anūkai. 
Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas, TeL LA 3-3572 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIJŲ 

DOVTIAS P. BAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

433034 Sa. Callfofuia Aveeut 
Telefonai LA 3-0440 ir U 3-98S2 

4605-01 Saitk Ntnaltaga A? amt 
Telefonai — YRnb 7-1741-2 

Mylimam tėveliui 

A. t A. JURGIUI PAULIUKEVIČIUI 
Lietuvoie miras, liūdinčią dukrą STASĘ RŪPINS* 
KTEKĘ su Seimą ir jos artimuosius Širdingai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Markuti y ir Karaliūnu šalmas 
.anma Janše* cene 

Mažeikai Evans 
+ :-

Laidotuvių Direktoriai 

684SS0UTH VYESTCTN M E 
- -

Trys Modemiškos Koplyčioa 
Mašinoms Vieta 
Tei 737-8600 
TeL 737-8601 

PETKŲ 
T I V A S IR ŠONUS 

MARQUETTE FUNERAL H O M E 
TBYI MODSRMAKOe SOPLTCSOS 

2533 Wast 71 St. Tai. GRovanhlll 6-2345-e 
I4I0 Sa. 50th Ava. Cleara T0wnlial! 8 - t fOM 

•amai 

• 

-

• • 

-
v , . 

• 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Dirtktorlu Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PNIUIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LAIANANS9CAS 

SS*7 90. LITU ANKA AVE. TtL TArAt T a i t i 

* - • 

-

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS 
2SU W. 2Srd PLAGE 
M24 W. eeth STREET 
11028 Soothwe«t Blckwmyt P I U M HOta, 

Vbjįatia 7-0873 
T d KEpnbtte 7 - i n S 

BL Tei. 904-441* 

PETRAS MELIONAS 
4848 80. C AUFORMA AVE, M . LAf»y^te S4S7S 

• 

JURGIS F. NODMIN 
8819 80. UTŪANIOA AVE. M . VAnto 7-

POVILAS JL lUDIOS 
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U K A U G A S , penktadienis, rugpiūčio men. 25 d. 

| X Ses. yL Joaneia, Sv. Kaži-! 

miero seserų vienuolyno gene-
! ralinė vyresnioji, kartu su sa
vo asistente ses. Marilyn išvy
ko į Clevelandą, Ohio, dalyvau
ti moterų vienuolynų aukštes
niųjų vyresniųjų susirinkime,; 

kur aptariami vienuolynų rei 
X Inž. Vytautas Kamantas, k a l a i "* aktualūs klausimai da 

PLB valdybos pirrnirunkas. rug-; Ri t i es veikloje, 
piūčio 23 d. nuvykęs j Washing-1 x Inž. Jonas Gaigalas, dir-
toną. pirmiausia aplankė Lie- bes San Francisco. Calif.. vie-
tuvos pasiuntinį dr. Stasi Bačkį, \ n o je įmonėje, dabar paaukš-
kuriam pristatė savo valdybą, tintas pareigose ir perkeltas \ 
pasikalbėjo įvairiais veiklos rei-i naują bendrovės skyrių Penn-, 
kalais, pasiinformavo apie pa- syvanijoje. Pakeliui i naują vie-1 
sduntinybę ir pasidalino minti- • tą jis sustojo Chicagoje aplan-
mis apie tolimesnį bendradar- j kyti j y ^ , t,roiį Praną Gaigalą, 
biavimą su Lietuvos diplomą- gyv. Oak Lawn, Dl. Brolio ly-' 
tijos atstovais. Dr. S. Bačkis V. dimas, svečias iš San Francisco, 
Kamantą palydėjo į Baltuosius aplankė "Draugą". susipažino; 
rūmus, kur jis turėjo daly-1 gu spaudos darbais ir įsigijo lie-
vauti vieeprez. W. Mondale su- ) tuviškų knygų už 45 dol. 
kviestoje konferencijoje, 

X DaiL Teofiliui Petraičiui X Jonas Dering (Deringis), 

CHICAGOS ŽiNIOS 
MOKYTOJŲ REIKALAI NEPADĖJO N * 21 MIL. 

Cbicagos miesto kolegijų dės-: Miesto butų Cabrini-Green 
tytojų unija, kuriai priklauso J kolonijoje buvo išleista 21 mil. 
1,450 mokytojų, dar nėra suda- į dol. užtikrinti saugumą gyven-
riusi darbo sutarties. Gresia tojams. Dabar nusiskundžia-
streikas. Meras Bilandic pasi
siūlė tarpininkauti. 

PERKA ŽEMES 
Pastebėta, kad didžiosios 

energijos (gazoiino) bendrovės 
smarkiai perka žemes Illinois 

i valstijoje, ypač kur yra ak-
1 mens anglių. 

PARAMA NUOMAI 
Apie 14,000 privačiai gyve

nančių nuomininkų, daugiausia 
negrų, teismo patvarkymu gaus 
primokėjimus nuomai, nes jų 

••""—o- g į ^ - J 

ma, kad tas nepadėjo. Užpuoli
mai tebevyksta, nors jų kiek 
mažiau. 

LENKTYNIŲ EKRANAS 
Arlington Parko lenktynių 

aikštėje bus už 2 mil. doL įtai
sytas didžiulis 16 pėdų aukščio 
ir 60 pėdų ilgio ekranas, kuria
me elektroniniu būdu bus rodo
mas bėgančių arklių vaizdas. 

NUTEISĖ KYŠININKĄ 
Už paėmimą 85,000 dol. kyšio 

iš nejudamos nuosavybes pre
kybininko Chicagos priemies
čio Lansingo buvęs meras Jack 
O. McNary nuteistas 3 m. ka-

grįžus iš ligoninės, l iga sus i - ' VI-tosios Tautinės stovyklos vadovai. Iš kaires: ps 
Molis, v. s. Lilė Milukienė, ps. Rasa Lukosevičiūtė 

žmonos u* 

šv. Kazimiero seserųĮ vienuoh- į ^ ^ * s v e i k a t a tebai 
jos generalmės tarybos sekre- = w .Q D a b a r t i n i u m e t u ^ 
torės ses. M. Agnesinos tėve- j ^ p r i i i ū r i n u i 8 
lis, sunkiai serga ir yra pagul- k J u r ^ 0 s t a r k a u s 
dytas sv. Kryžiaus ligomneje. 
Iki šiol, nepansant amžiaus,! X Bernardas Vindašius, Lie-1 Įspūdinga tūkstantinė lietuviš-
atsventes 64 metų vedyb inę^™* ° P e r o s choristas, išvykoj. j a u n i m o susirinko į Vl-tąją 
sukaktį. Ligoniui bus daroma | »vai tei atostogų Į Floridą. Gr^š T a u t i n ę s t o v y kI ą Amerikoje, ku-
gana sunki operacija. Ligoni a t emančią savaitę. j ̂  vyksta. Paxton, Mass., rugpiū-

čio 13-26 dienomis. Treasure Va-

uu) rv<s psys, s. Romas Rupinskas, v. s. Petras 

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI Vl- je TAUTINĖJ STOVYKLOJ 

nuolat lanko jo dukros ir sū- j 
nus. 

X Dalios Maciuke\"ičiūtės ir 
Vytenio 2ygo santuoka bus pa
laiminta rugpiūčio 26 d., šešta
dienį, 2 vai. po pietų Švč. M. 
Marijos Gimimo liet. parapijos 
bažnyčioje Marauette Parke 
(ne Brighton Barke, kaip buvo 
per klaidą parašyta vakar die
nos "Drauge"). Vestuvių vai
šės bus 7 vai. vak. Jaunimo 
centre. 

x P. Dvilaitienė, nuoširdi 
Cicero lietuvių visuomenės vei
kėja ir daugelio lietuviškų or
ganizacijų valdybų narė, kurį 
laiką gulėjo Loretto ligoninėje. 
Dabar ji grįžo namo ir dr. P. 
Kisieliaus priežiūroje pamažu 
sveiksta. 

los sargybos pareigas. Praėjus pro 
"partizanus*' dešinėj pusėj link 
ežero yra įsikūrusi "Sutartinė" 
— tai Seserijos stovykla. Čia vy
riausia vado\ė yra v.s. Irena Ke-

, lley stovyklavietė pavirto lietu- relienė, kuri su savo gausia va-
: višku kaimeliu, nes čia skamba' dija energingai tvarko gausų bū-
j lietuviškos dainos, visur girdėti j rį sesių. Kaip ir daugumoje kitų 

mūsų kalba, pilna lietuviškų už-; lietuvškų stovyklų, sesių yra tru-
rašų, vedama radio valandėlės, 
veikia" krautuvėlės. Net ir pats 
miškas panašus į Lietuvos: nedi-

! delis ežerėlis apaugęs pušimis ir 
ąžuolais, kur-ne-kur gali rasti eg
laičių. Takai nukloti pušų spyg-

j liais, tai vaikštome kaip ant ki-
j limų. Tik labai pasigendame 
paukščių čiulbėjimo, nes jie tik 

putelis daugiau negu brolių. "Su
tartinė" pagal mergaičių amžių 
yra suskirstyta į pastovykles: 
"Šiaurės Pašvaistė" (vyresniųjų 
skaučių), "Dainų Šalis" (prityru-
siųjų skaučių), "Gintaro Šalis" 
(jūrų skaučių), "Mano 2emė" 
(skaučių), "Papartėlis" (jaunes
niųjų skaučių) ir "Gija" (vyr. sk. 

pajamos mažos. 
MIRTIS PER KLAIDĄ 

Mirtinai peršautas negras ^ ^ 
policininkas Ph. Patterson, 40 
m., kai jis per klaidą įslinko į 
gretimą butą, norėdamas įeiti 
pas savo buvusią žmoną, kuri 
gyvena 7640 S. Stewart, Chi-1 patikrintų vaikų darželius. 
cagoje. Kai jis taip klaidingai j 
per prausyklos langą įlindo į 

komas pakrantės instruktoriaus, 
net ir didžiausias mūsų jūrų va
das (j.v.s. Bronius Juodelis) tu
rėjo įrodyti, kad moka plaukti, j svetimą butą, išgirdęs triukšZ 
kitaip neleido maudytis. Nesuži- j ̂  jį n u s o v ė Lonnie Davis, 
nojom —išlaikė ar ne. S k a u t ų ^ m. 
ir skaučių nuotaika puiki, visur 
pilna pokštų, nuotykių, garsiai 
skamba šūkiai, atrodo, tvarka vi-

TIKRINS VAIKŲ DARŽELIUS 
Illinois valstijai federalinis 

iždas paskyrė 54,124 doL, kad 

KRAUSTOSI VAGYS 
Pastebėta, kad Chicagos mie-

si patenkinti. Einama programa s t e per pirmus penkis šių metų 

vaikšto po žemę ar pasislepia ša- židiniečių ir skautininkių). Sesių 
koše, feet nečiulba. Pilna ir šeš- stovykla jau pasipuošė sumaniais 
kų, kurie yra pripratę prie žmo- skautiškais įrengimais, rankdar-
nių ir visai nekreipia į juos dė- biais. "Sutartinės" vardu pasiva

dinome, nes mūsų tikslas yra mo
kytis sutartinai dirbti, mūsų šū
kis: "Mūsų vardas — Sutartinė, 

• mesio. 
I šią stovyklą įvažiuoti tenka 

1 pro įspūdingus vartus, kuriuos 
pastatė Bostono skautai vyčiai.! mūsų meilė -Tau, Tėvyne! Mū-

x Av. Kryžiaus ligoninės tar- ' R ^ Lukosevičiūtė. pranešinėjusi'Cia yra "Miško Brolių" (skauti- į ̂  darbsa ir daina tebul skrieja 
nautojų pasitobulinimo kursuo-, dalį programos Lietuvių dienose jos partizanų) žvalgybos punktas, j pas tavef 
se dalyvauja 23 tarnautojai | Toronte j nes jie eina pagrindines stovyk- j Kairėje Treasure Valley stovyk 
Tarp jų yra ses. Melanie Reka 
sius. Živilė Jonikas, Renee Sau 
noras ir kt. 

yra įdomi, kaip pvz. ketvirtadie
nį vakare buvo rodomos skaidrės 
su paaiškinimais dailininko Anta
no Tamošaičio. Gretimai vyksta 
"Ąžuolo" ir "Gintaro" vadovų 
mokyklos. 

Turime svečių ir iš tolimų 
kraštų. Iš Australijos atvyko net 
18 skautų. Nors jie jau buvo su
rengę Vl-tąją Tautinę stovyklą 
Australijoje, bet vistiek pasiryžo 
ir čia atvažiuoti. Trys yra atvy
kę iš Anglijos, viena iš Brazili-

mėnesius automobilių vagystės 
sumažėjo 8 .8^ , o priemiesčiuo
se padidėjo 19.2^. Priemies
čiuose per 5 mėn. buvo pavog-

/S ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Los Angeles Sv. Kazimie
ro parapijos mokykla mokslo 
metus pradeda rugsėjo 6 d. Jo
je yra kasdien ir lietuviu kal

ta 5,985 automobiliai, vagystės j hos p a m o k o s . T o j e pačioje n e 
išaiškintos 381 atvejais. Mieste j k y k l o j e n u o rugsėjo 9 d. veiks 
per 6 mėn. pavogta 14,228 au- šeštadieninė lituanistinė mo-
tomobiliai, vagysčių išaiškinta 
3.931. 

kykla, į kurią kviečiami visi 
tėvai atvežti savo vaikus, ei
nančius j kitas mokyklas. Į DARBŲ TARYBA 

Gubernatorius Thompson tre-! šeštadieninę mokyklą iki šiol 
čiadienį įsteigė naują Darbų ir j suveždavo vaikų net iš 100 my-
ekonomijos tarybą, kuri turės į "U nuotolio. Mokyklai vado-

jos, visi kiti yra iš Kanados ir I padėti labiau aprūpinti tarny- į vau ja Vladas Pažiūra. Šiemet 
JAV. Didžiojoje aikštėje kasdieną bomis bedarbius. Į šią tarybą Į mokykloje dirbs šie mokytojai: 
yra iškeliamos visų šių kraštų pakviesti unijų ir bendrovių j R- Alseikaitė, S. Abelkienė, A. 
vėliavos ir, žinoma, mūsų tautinė, atstovai. j Balsienė, L Bužėnaitė, E. Dam-

Vl-taiai Tautinei stovvklai va- _ ' braitė, A. Dūdienė, L. Jarašiū-
i mene. G. Juodeikienė, A. Nei-dovauja v.s. Lilė Milukienė. Penk

tadienį rugpiūčio 18 d. drauge su 

POEZIJA AITOBUSUOSE 
Illinois menų taryba kviečia '• sienė, A. Polikaitis, D. Polikai-

Nuotr. VI. Bacevičiaus ! 

ps. Vladu Gedmintu, kuris atsto- ***** P ° ° t u s * • £ * • H * V- P°likaitytė, V. Radvė-
vavo Europai, v.s. Jaru Alkiu i J " k o n k u r s e ; kuriame b u s ! n i e n ė Q . Ra^t ienė, D. Razu-

lavietės pusėie — Brolija. Ji net (Anglijai) vyr si Eglė Sucho - ! a t r e n k a n u k u r m i a j - tinkami *M tytė, J. Spirauskas, J. Venckie-
x Emilija Purpetrienė iš i x Vincas Keršys iš Rock-į B r o l i i o s " vardu ir pasivadino, i we rsky (Australijai), v^. Irena kabinti autobusuose. Per 1979 j nė, J. Venckus ir kapelionas 

,Stoughton, Mass., mokėdama! fordo, UI., kartu šu "Draugo"' n e s šios stovyklos tikslas yra nuo j Kerelienė, v.s. Sigitu Miknaičiu I m e t u s Chicagos autobusuose ir. k u n A Olšauskas. I mokyklos 
x Vasariškos linksmybės Se-' prenumeratą už 'Draugą', pri- prenumerata dar atsiuntė ad- i i a u m i d i e n i* pratinti berniuką bū- j įr vyr. si. Eduardu Meilum (Wor- j ™ T ° l ^ į? I ų v a « o n u ° s e b ^ s

; darbus pažadėjo jsijungti B. 
dvbos pažmonvje. vedovaujant dėjo aukų 5 dol. Ji nusiskun- ministracijai 9 dol. aukų. Nuo- j t j b r o l i s b r o ! i u i - Brol i l^ šūkis:'cesteriui), buvo nuvykę į " W o r - j ^ i n u * ^ » ^ V ^ . Brazo^onis, B. Raila ir N. San-
akt. A. Brinkai, šį sekmadieni džia, kad paštas blogai pristato! širdžiai dėkojame. "Neftil, vėjai, mūsų šūkį, kad|cester Telegram" ir "The Eve-' " ^ a i ; * f * ^ 2 ) J ^ ™?. danavičiūtė. Mokytojų ta ryba 

•išgirstu Baltija: Dievui, Lietuvai, n i n g Gazette" redakciją, kur jiei laPų- K o n k u r s ° dalyviai gali ^ ^ t u r ė s mggėjo 7 d. 7 vaL nuo 2 vai. p. p. Bus ir užkan- dienraštį — kartais tik du į sa- x ^ ^ j ^ c^sas iš Los Ange-
dis. Visi laukiami gėljmuose; vaite. Taip šiuo metu pasitaiko; leg> C a l i f siusdamas "Draugo" 
atsigaivinti kūnu ir nuotaika. daugelyje vietų, bet skundus \ p renumeratos metinį mokestį,' 

x Leoną, Milierta,. g y r . \ ^ t ^ ^ Z J U S ^ J S i ' ^ ^ ». * * - ^ - ^ ** « * 
E ^ b o ^ . Pa., nor, jau * * . £ ^ " 1 ^ ™ " ^ ' ° ™ * ™ ' * " ^ ^ **°»-
į pensija, siųsdamas "Draugo", m e t , a i k u j ^ p r i s t a t o u ž l X Albinas Kar ikas iš Deve-
prenuraeratą u± kalendorių ir I . ^ ^ ^ ^ . ^ j ^ n u o S i r . lando. Ohio. mokėdamas "Drau-. 

**m 

aukų spaudai stiprinti dar pri- ^ ^ dėkojame, 
dėjo 19 doL Nuoširdžiai dėko
jame. 

go" prenumeratą, dar pridėjo 4 
dol. aukų savai spaudai gerin-1 

x Tanragės klubas kviečia vi- J. Labai ačiū. 
sus j pikniką rugp. 27 d., sek- „ . , . , „ „, 

X Bukauskas iš Berwyn, Dl., madienį, tuoj popiet Vyčių sa
lėje, 2455 W. 47th St. Veiks vir
tuvė ir baras. Gros Ramonio 
orkestras. Įėjimas tik 1 dol. 

(pr.) 
X NAMAMS PIRKTI PA-

Visi kviečiami j Baltii 
GEGUŽINI 

1978 metę Baltų Gegužinė įvyks 
gražiajame Estų Namų Sode^ 
ragsėjo 3 dieną, sekmadieni. į SKOLOS duodamos mažais mė- 27 d. tarp 10 ir 12 v a i ryto. I 

norėdamas paremti savo spau
dą, atsiuntė "Draugui" 5 dol. 
aukų. Nuoširdžiai dėkojame. 

X Antobnsai iš skautų Tau
tinės stovyklos sugrįš prie Jau
nimo centro sekmadienį, rugp 

Pradžia 12 vai. oesiniais įmokėjimai* ir priei- Sunkvežimis su daiktais atvvks 
Šioje tradicinėje Pabaltijo! uamais nuošimčiais. pirmadienį tarp 6 ir 7 vai. vak. 

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 
kairas už prenumeratą: 

$15.00 
1300 
15.00 
15.00 
9.00 

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

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 
Kitur J A V 35.00 18.00 
Kanadoje U S A . 37.00 19.00 
Užsienyje 37.00 20.00 
Savaitinis 25.00 15.00 

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 
Adra. 

Tautų šventėje mielai sutiko | Mutual Federal Savings, 2212 i Tėvai prašomi nurodytu laiku! 
dalyvauti visa eilė JAV politi- West Cermak Road — Telef. i pasitikti vaikus ir pasiimti ba
kų, o svarbiausia dalyvaus! Vi 7-7747. (sk.) gažą. (sk.). 
kongr. Phillip Crane — pirma-j 
sis pasiskelbęs kandidatas į Į 
JAV prezidentus. Taigi, bus 
gera proga netik pabendrauti'. 
su mūsų Pabaltijo broliais, bet į 
ir atvirai pasikalbėti su įvairiais 
JAV valdžios pareigūnais. 

Važiuoti Tri-State (1294) 
greitkeliu į šiaurę iki Deerfield' 
kelio; čia sukti į vakarus (kai-1 

re) ir važiuoti iki Milvfauk**** į 
kelio (Rt. 21); pasukti į šiaurę 
(dešinėn) ir važiuoti nevisai pu
sę mylios iki Estonian La ne. ' 
dešinėje pusėje. Cia jus priims 
namų šrimininkai estai. 

LB Vidurio Vakarų apygar
dos pirm. K. Laukaitis kviečia 
visus lietuvius gausiai dalyvauti. 
Veiks virtuvė :r baras, o taip 
pat galima atsivežti ir savo gė
rybių krepšį. (pr.). 

I papasakojo apie lietuvius skautus, atsiųsti po 3 eilėraščius. Blan- VB^ 
kai registruotis konkursui gau-i 
narni Illinois Arts Council įs-j 
taigoj. 111 N. Wabash, Chica-I 

OKUP, LIETUVOJE ypač pabrėždami, kad skautybė 
vra uždrausta Lietuvoje ir mes 

: esame priversti kituose kraštuose l *"J-J" . * ? T * ^ " ^ _ Anicetas Kaušpėdas, VU-
Išvesti savo šešiasdešimtąją gyJgoje. EHerasčiaa konkursui pri-; 

niaus universiteto chemijos fa-
J vavimo sukakti. Worcesterio g>'- u n a m i l k l s P a l l ° 2 * Į kulteto docentas, mirė sulaukęs 
Įventojų 12 proc. yra lietu\iu kil-j PAVCMUS TARNAUTOJAMS | 67 metų amžiaus. Chemijos ir 
Įmes, tai vietinis laikraštis labai 
i domisi mūsų stovvkla ir kasdie 

Specialistai perspėja, kad.: elektrochemijos mokslus studi-
sprogus Stauffer chemikalų fa- i javo Vytauto D. universitete, 

Iną parašo po straipsnelį ir įde- brikui Chicago Heights, kur | Grenoblyje, 1936—1939 m. dir
bo Tyrimų laboratorijoje, Kau-da nuotraukų. Sekmadienio "Sunib u v o išblokšta daug vabzdžių ir 

day Telegram" taip pat įdėjo ii- j kenkėjus naikinančių chemika-
gesnį straipsnį apie Tautinę sto-jj^ j j e galėjo padaryti nepatai-
\yklą, būna žinių per radio sto-igomog ^ ^ tarnautojams ir 
tis. Paxton, Mass., paštas sekma- j nukentėjusių gelbėtojams, 
dienį, rugpiūčio 13 d., naudojo 
specialų antspaudą atžymėti Tau
tinę stovyklą. Dabar jie gauna 
laiškų iŠ viso pasaulio su filate
listų prašymais šį antspaudą pri
siųsti. 

Šeštadieni, rugpiūčio 19 d., 
i skautai ir skautės laukia at-

Iš Tautinės stovyklos. Sutartinai.., vykstant Simo Kudirkos, kurį at-
Nuotr. R. Jelionytės lydės Daiva ir Romas Keziai. 

j Taip pat atvyks estų, latvių, 
žmonijai budi skautų Brolija!" Ir vengrų ir amerikiečių skautai. 
kai broliai sušunka, tai tikrai nu- Sekmadienį laukiame 30-ties atei-
aidi iki Lietuvos. "Brolijai" vado- tininkų, kurie žada su mumis 
vauja v.s. Sigita. Miknaitis. Pa- praleisti dieną. 

I stovyklės taip pat yra susiskirs- Kiekvienoje stovykloje vyksta 
tę pagal amžiij: 'Viltas Pilis" parodėlės, tačiau pati įdomiau-

! (sk. vyčiai), "Baltija" (jūrų skau- sia paroda yra VI-tosios Tautinės 
tai), "Žalgiris" (prityrusieji skau- stovyklos vadijoje, tais LSS istori-

; tai). "Skautų Pi'is" (skautai), nė, kurioje yra daug retų doku-
. "Atžalynas" (vilkiukai). mrntų, nuotraukų, ženklų iš skau-

"Broliia" ir "Sutartinė" turi tiškosios veiklos Lietuvoje ir išei-
savo atskiras programas, tačiau vijoje. Labai daug eksponatų yra 

! dalis programos yra atliekama atsiuntęs v.s. Bronius Kviklys. Pa-
' bendrai, kaip pvz. kai kurie už- rodą bus galima lankyti šešta-
I siėmimai, žaidimai, būna bendrų dienį ir sekmadienį. VI-tosios 
' lauži), linksmavakariu. vyr. skau- Tautinės stovyklos Australijoje 

ne, 1939^—1941 m. "Lietuvos 
muilo" fabrike. Panevėžyje, vė
liau buvo pakviestas dėstytoju 
į Vilniaus universitetą. 1956 m. 
paskirtas docentu. Yra parašęs 
vertingų savo srities studijų. 

— Per liepos mėnesį okup. 
Lietuvoje buvo išaiškinta 4500 
eismo taisyklių pažeidėjų, su
laikyta 520 neblaivių motocik
lininkų, išaiškinta, kad daugiau 

šios literatūros, naujausių leidi
nių. Vl-sios Tautinės stovyklos 
vadija išleido leidinėlį "Budėk!", 
taip pat metalinį ženkliuką mė
lynos spalvos. 

Seserijai ir Brolijai maistą ga-,1 k k T p ^ ^ S O O ^ Ž ^ ^ ų ^ t o ^ l u s 
mina VVorcesteno lietuviai su pa
galba keleto iš Bostono, o Bend
rijoje šeimininkauja sesė iš Hart
fordo. Šitokią energingą grupę 
pamaitinti — tai ne juokai! 

Savaitgalio metu yra laukia
ma ypatingai daug svečių iš vi
sos Amerikos ir Kanados. 

vairavo, viršydami leistiną ma
ksimalų greitį; 952 piliečiai 
važiavo be reikiamų teisių, 430 
— be apsauginių šalmų. 

— Balio Rukšos, Kanadoje 
gyvenančio lietuvių poeto, eilė
raščių rinktinę "2emė sapnuo
ja mane", išleidžia "Vagos lei-

s.fd. Liuda Rugiemene\dyklsL vihdu^ 

>.'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi^ 

I LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-«s 
; t mas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virše-

į liai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms 
i leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu 
• $4.91. 111. gyventojai prideda ekstra 20 et. taktų. 

tės ir vyčiai turi vakarones, kar- nuotraukų rinkinys yra išstaty- s »* * " " r m 

tais Tas turi «r vadovai, kartu vi- tas gretimai istorinės parodos. | ū 2 s a k y m u s g i s t į . DRAUGAS. 4 5 4 5 West 63rd S\t.. 
si valgom, kasdieną būna lanky-| Stovykloje veikia net dvi krau- g * encoo 
mosi laikas, o jau maudymasis tuvėlės, kuriose pilna įdomiųj| Chicago. 111. bū6Z9 
tai yra nepaprastai griežtai tvar-1 ženkliukų, suvenyrų, skautiško- iBiiiiiuiniiniiiiiiiiiianiiuuiiiiiiiiiimiiMiniuiiiiitunii«>*>ii«tiiiiii!iiiii«i!iiiitianii^ 
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