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Kas Amerikoj 
daugiausia taupo 

energiją? 
Pramone, taip; vyriausybe, taip; automobilistai, ne 

Wa$hingtonas. — Federalinė 1880 m. pasiekti visų savo auto-
valdžia ir pramonė pirmauja A- mobilių sudeginimo kuro vidurkį 
merikos energijos taupyme. A- — 24 mylias vieno galonu, 4 my-
merikos automobilistai kažkur to- liom toliau vienu galonu nuva-
li atsilikę. žiuoti, negu automobilių pramo-

šitoks džiaugsmo nekeliantis 
vaizdas gaunamas, naujai įverti
nus šiandieninę Amerikos energi
jos padėtį ir pasižiūrėjus į prez. 
Carterio energijos programą, į-
klimpusią kongrese. 

Paskutiniųjų dvejų metų laiko
tarpyje, kaip praneša Energijos 
ministerija, Amerikos valdžia — 
įskaitant ir kolosą Pentagoną — 
3.7 nuošimčiais sumažino energi
jos naudojimą, kai tuo pačiu lai
ku viso krašto aplamai energijos 
naudojimas pakilo 7.3 nuoš. 

Šešiasdešimt šešių federalinių 
administracinių skyrių ir agen
tūrų sutaupyta energija būtų ga
lima vienerius metus apšildyti 
daugiau milijono namų. 

Aukštus pažymius už energi
jos taupymą gavo ir virš 3,000 
Amerikos firmų, sumažindamos 
energijos naudojimą nuo 1972 m. 
iki dabar 9.2 nuoš. 

Pramonės energinės santaupos 
bendrame viso krašto energijos 
taupymo vaizde yra žymiai di
desnės už valdžios indėlį, nes pra 
monė sudegina 43 nuoš. visos A-
merikos energijos, tuo tarpu kai 
valdžia sunaudoja tik 2.2 nuoš. 
šio nuošimčio 80 nuoš. sunaudo
ja karo, laivyno, oro ir kitos kraš
to gynybos įstaigos. 

T u o tarpu Amerikos automo
bilistai smagiai ūžia į vis aukš
tesnius gazolino sunaudojimo re
kordus. Praeitą mėnesį kasdien 

nei įstatymu privalomas bent 20 
mylių vienu galonu minimumas. 

IŠ kitos pusės, pramonė energi
ją taupo, kad mažintų išlaidas. 
Energijos kainai gamyboje ky
lant, pramonės bendrovių išlaidų 
revizoriai rado būdų sumažinti 
energijos eikvojimą. 

Niekas netiki, kad bendras vi
so krašto energijos naudojimas 
mažėtų. Iš tikrųjų, paties prez. 
Carterio energijos programa yra 
tarp 2-3 nuoš. metinio energi
jos naudojimo augimo ratą grin
džiama, bent iki 1990 m. Šis vi
durkis yra truputį mažesnis, ne
gu istorinis krašto vidurkis. 

Daugiausia dėl krašto pramo
nės gamybos taupymo pastangų, 
senoji ratą — 1 nuošimtis krašto 
visų brutto pajamų (gross nario-
nal product?) reikalavo tolygaus 
energijos indėlio —jau pasenusi. 

Kai kurios firmos .dabar pasie
kia 1 nuoš. išdirbio tik su 0.5 
nuošim.padidinta energija. Viso 
krašto gamybinis vidurkis ban
guoja tarp 0.7 ir 0.8 nuoš. 

Sis pagerėjimas leidžia Ameri
kos ekonomijai augti maždaug 
3.5-4 nuoš. tempu, prilaikant e-
nergijos naudojimo augimą šiek 
tiek mažesniu nuošimčiu. 

Kitas valdžios tikslas, drauge 
su taupymo, yra kiek galima dau
giau nukreipti Amerikos pramo
nę į anglies deginimą vietoj naf
tos ir natūraliųjų dujų. Šitaip A-
merikai reikėtų mažiau naftos im sudeginta vidurkio nuošimčiu 8 

milijonai statinių; 7.7 proc aukš-, portuoti. 
čiau 1977 m. liepos mėn.vidur- Nor* š i e m e t Amerikos naftos 
kįQ j importavimas yra sumažėjęs, pra-

Amerikos žibalo instituto aiš
kinimui, dvi galimos tokio smar
kaus amerikiečių automobiliais 
sudeginamo kuro priežastys yra 
pagyvėjęs naujų automobilių ir 
sunkvežimių pirkimas ir nuolati
nis amerikiečių traukimas į sau
lės juostos valstybes, kur toliai y-
ra didesni. 

ValdžLi ir Amerikos pramanė 
dM skiriiftgų motyvų taupo 

energiją 

Energijos sekretorius James R 
Schiesšnger sako, kad federalinė 
valdžia turėtų kraštui kelią rody
ti Washingtor.o pareigūnų per
šamame energijos taupymo vaju
je. 

T a r p 1975 ir 1977 m., anot sos
tinės pareigūnų, federalinės val
džios valdininkai liovėsi važinėje 
standartino bei vidurimo dydžio 
ajtoraobilias ir dabar važinėja 
mažesniais vadinamais kompakti
niais (glaudesniais) ir subkom-
paktiniais. Šiuo būdu sutaupoma 
daug gazolino. 

Valdžios yra užsibrėžta iki 

matoma, kad jis vėl pradės kilti, 
ilgainiai pasiekdamas net per 
100 milijonų statinių per dieną. 

Dabartinis importuojamos naf
tos lygmuo yra truputį žemesnis 
8 milijonų statinių per dieną, ku
rių 4 0 nuoš. yra iš arabų šalti
nių. 

Sovietai pradėjo siųsti 
ginklus Vietnamui 

Singapūras. —Sovietų Rusija 
pradėjo siųsti įvairius ginklus į 
Vietnamą. Siunčia ne t ir raketas. 
Ta i pirmos siuntos po to, kai 
1975 m. baigėsi Vietname karas. 
Manoma, kad norima sustiprinti 
Vietnamą prieš Kiniją. Žinias pa
tvirtina Vakarų valstybių diplo
matai ir taip pat šaltiniai iš Ha-
noi. Tikslesnių žinių neduodama, 
bet manoma, kad daugiausia yra 
įvairios ginklų dalys, pasenusių 
ginklų remontui. Bet taip pat 
yra artilerijos pabūklų, karinių 
vežimų, įvairių rūšių raketų. Va
karai stebėtojai skelbia, kad nėra 
siunčiama dideliais kiekiais, bet 
siunčiama pastoviai. Ypač siun
timas pastebimas po to, kai Ki
nija liepos mėnesį atšaukė savo 
pagalbą Vietnamui ir kai prasi
dėjo tarp abiejų kraštų nesutari
mas dėl emigruojančių iš Viet
namo kinų. Kiti skelbia, kad toks 
ginklų siuntimas esąs svarbus ne 
tik kariniu, bet ir psichologiniu 
požiūriu. Kai Kinija, iškilus su 
Vietnamu pasienio ginčams, su
stiprino savo pasienio armiją, 
Vietnamas taip pat tai turėjo da
ryti. Hanoi radijas skelbė apie 
savo kovas su Kambodija ir su
sikirtimą su Kinja, kviesdamas 
kraštą prie ginklo. Komunistų 
partijos vadovybė kvietė visus vie
ningai atremti ir sumušti kraš
to priešus. Ta i buvo ne kas ki
ta, kaip aiškus įspėjimas Kinijai. 
O ginklų siuntos iš Sov. Rusijos 
sustiprina taip pat tą perspėji
mą. 

Automobilių 
pardavimas 

Detroitas. —Amerikoj trečiąją 
rugpiūčio savaitę buvo parduo
ta 199,180 automobilių. Ta i šiek 
tiek mažiau negu pirmomis sa
vaitėmis, tačiau manoma, kad 
bus parduota daugiau negu ki
tais mėnesiais. 

Mite rašyt. Silone 
Genova, Italija. — Cia mirė 

žinomas, vienas iš medernesnių 
rašytojų, Ignazio Silone, sulau
kęs 78 m. amžiaus. Mirė po il
gos Hgos. Jo knygų buvo išvers
ta ir į anglų kalbą ir čia turėjo 
nemažą pasisekimą. 

BELGIJOJ RASTA AKMENS 
AM2IAUS GYVENVIETE 

Komunistinės Kinijos parko vaizdas. 

ASTRUS TRIJŲ VALSTYBIŲ 
TRIKAMPIS 

KALENDORIUS 
Rugpiūč io 26 d.: Zeferinas, 

andvina , Algiminas. Ugnė. 
Rugpiūčio 27 d : K e ž a m . Mo-

oika. Tolvydas, Didirė, 
Rugpiūčio 28 d.: Augustinas, 

-delinda, Liukas, Tarvilė. 
Saulė teka 6:10 vai., leidžiasi 

7:34 vai. 

ORAS 

Tokio. — Japonijos, Kinijos ir 
Sov. Rusijos santykiuose yra dvi 
reikšmingos datos, tarp kurių įsi
vyravo gana nemaža įtampa, kiek 
tai liečia tuos tris kraštus. Dar 
1976 m. sausio mėnesį Sovietų 
užs. reik. min. Andrei Gromyko 
lankęsis Japonijoj ir siūlė abiem 
kraštam sudaryti draugystės 
sutartį. Šią sutartį turėjo vaini
kuoti japonų įsipareigojimas pa
dėti eksploatuoti Sibirą. Tačiau 
visa nutrūko, kai japonai drau
gystei įrodyti pareikalavo, kad 
rusai grąžintų Kurilų salas, ku
rias jie užėmė antrojo pasauli
nio karo metu. Ką komunistai u-
žima, to niekada negrąžina, to
dėl nenori grąžinti ir salų ir to
dėl, draugystės ryšiai nutrūko. 

Po šios reikšmingos datos bu
vo kita 1978 m. rugpiūčio 12 d., 
kada Japonija ir Kinija pasirašė 
draugystės sutartį, kuri labai su
erzino Maksva. Japonija turi ne
paprasta techninį pasiruošimą, 
todėl jos talka labai buvo reika
linga Sovietų Rusijai, bet Sovietų 
Rusijos gobšumas neleido tuo pa
sinaudoti, nes ji nenorėjo grąžin
ti užgrobtų žemių. Kinija taip 
pat nori pasiekti ligi 2000 m. di-

Sustreikavo 
mechanikai 

OTTAVA. — Tik šešios vaJan 
doa prieš streiko pradžią Kana
dos pilotų unija ir lėktuvų Air 
Canada bendrovė pasiekė susita 
rimą. Streikas buvo numatytas 
pradėti penktadieni. Pilotų uni
ja turi 17,000 narių. 

Pilotams susitarus, sustreika 
vo Air Canada unijos mechani
kai, ir todėl daugelis linijos 
skraidų buvo atšaukta. 

Suėmimai Afganistane 

AFGANISTANAS. — Komu
nistinis krašto režimas suėmė; 
ministerius S. Ali ir M Rafiqj 
už konspiraciją Radijas Kabu) j 

dėsnių laimėjimų pramonėje ir 
todėl ir jai labai reikalingas iapo-

Kannė, Belgija. — Prie Albert-
kanalo, prie Kannės, Riemst vals
čiuje, tarp laukų ir miškų, Leuve-
no universiteto archeologų gru
pė, vadovaujama prof. Ver-
meersch, rado Belgijoje pirmą at
virą gyvenvietę iš ankstesniojo 
akmens periodo — Madlenos kul
tūros — apie 15,000 m. prieš mū
sų erą. 

Kur prieš 17,000 metų mūsų 
pirmykštis prosenelis iš titnago 
skėlė sau įrankius, dabar grupė 
mokslo žmonių apdairiai kasinė
ja žemę. Sis atradimas įvyko vyk
dant praplatinimo darbus. Ry
šium su tais darbais geologas 
Paulissen iš Leuveno universite
to liepos vidury vykdė žemės 
sluoksnių tyrinėjimus prie kana
lo. Kartu su "Nationale Dienst 
voor Opgravingen" (tautinė ge
ologinių kasinėjimų taryba) bu
vo nutarta šią vietą nuodugniai 
ištirti. Prie tyrinėjimų prisidėjo 
ir profesoriai Scheys ir Gullen-
tops. Vietovės valdžia paskyrė ka
sinėjimo darbams dešimt darbi
ninkų. 

Kai žemė milimetras po mili
metro buvo pašalinta, tyrinėto
jai rado žemėje priešistorinių 
ženklų žymes. "Tai tyrėjo būti 
gyvenvietės išorinis kraštas", nu 
tarė prof. Vermeersch. Gyvenvie
tės vidurinė dalis turėjo būti ten, 
kur dabar teka kanalas. Kasant 

dengė primityvų židinį sustatytą 
iš akmens skaldy. "Tai ne tik 
pirmasis židinys atvirame ore, 
bet ir pats šiaurinis židinys ras
tas visoje Europoje pastarajame 
ledlaikyje", tarė Vanderhoeven. 
"Žmogus parinkdavo akmenis ir 
padarydavo tokiu būdu vietą sa
vo ugniakurui". Iš tyrinėtojų 
tvirtinimų sužinome, kad ledlai-
kio žmogus dar nebuvo sėslus ir 
klajojo medžiodamas- Jis dar ne
sivertė žemės ūkiu ir gyveno pa
lapinėse laikinose gyvenvietėse." 
O buvo tada ledynmetis ir šiur
pus šaltas klimatas, kaip dabar 
Sibire", pridūrė Vanderhoeven. 

Tyrinėjimo teritorijos yra dar
bo mėnesiams. Alberto kanalo 
praplatinimo darbų rangovas, at
sižvelgdamas į tyrinėjimų svarbą, 
savo darbą sutiko perkelti toliau. 
Tyrinėtojai savo kasinėjimus no
ri perkelti ir į gretimus laukus, 
kur dabar dar vilnija javai. Radi
niai, tarp jų keli priešistoriniai į-
rankiai padėti Kannėje, kur įkur
ta visa tyrinėtojų buveinė ( a t ) . 

nų sugebėjimas. Patiems japo- j kanalą, ji yra nukasta". Pirmieji 
nams trūksta žaliavos ir tie abu 
kraštai gali jos suteikti. 

Kinija su Japonija yra seni 
priešai, tačiau draugystė pradė
jo atšilti nuo JAV prez. Nixono 
keliones į Kiniją 1974 m. Tuo 
metu ir Japonija pradėjo kalbėti 
apie draugiškumo sutartį. Jau 
1975 m. Japonija padvigubino a-
iyvos įvežimą iš Kinijos. Tuo 
metu taip pat pradėjo iš vieno 
krašto sostinės į kitą važinėti 
prekybinės delegacijos. Japonai y-
ra atsparūs ir jie su Kinija nepa
sirašė sutarties, kurioje būtų pa
smerkta Sov. Rusija. Sovietų gro
buoniškumas, nenorint atiduoti 
salų, kuriose gyvena 15,000 žvejų, 
Maskvą supykdė su Japonija, o 
taip pat labiau supykdė su Kini
ja ir nemaloniai nuteikė Vakarą 
pasaulio kraštus. Susidarė nema
lonus Kinijos, Japonijos ir Sov. 
Rusijos trikampis. 

radiniai yra titnago akmenėliai, 
"Paleontologijos žmogus šioje 
vietoje apdirbinėjo įrankius iš ak
mens", teigia Alain Vanderhoe
ven. 

Už kelių metrų tyrinėtojai ati-

" t"*** ir įn*w*?& 

TRUMPA! !Š VISUR 
— Japonija gavo užsakymą sikTšydami už P. Afrikos val-

pastatyti Irake tris mokytojų j dramos Nambijos puolimus. 
paruosimo institutus. Projektas 
kainuos 110 mil. doi. 

— 16 New Yorko skridus; 

— Maskva užbaigė bylą prieš 
du amerikiečius korespanden-
t•», juos perspėdama ir teigčU.-

TWA lėktuvą buvo užvaldę gro-! ma. kad jiems turėtų būti už 
bikai, grasindami visa susprog-į šmeižtus ir teismo negerbimą 
dinti, jei nebus išleistas iš Span- i atšaukti leidimai, tačiau Mask-
dau kalėjime laikomas karo nu-; va to nedaranti gerų santykių 
sikaltelis Hesse ir taip pat pa
leistai- iš kalėjimo sen Kennedy 
žudikas. Lėktuvas nusileido Švei 
carijoj. Visi keleiviai saugūs. 

labui. 
— Buvęs prez. Fordo spaudos 

sekretorius skelbia kad yra 
j 70%. kad Gerald Fordas 1980 

— Baltieji rūmai remia pro- Į m. rinkimuose kandidatuos į 
jektą padidinti bausmes už nar
kotikų platinimą, ypač kovoj su 
narkotikais, vadinamais "angelo 
dulkėmis". 

— Vakarų Vokietijoj, neto'i 
Miuncheno, britų armijos pasta
tuose rasta bomba, kuri išmon
tuota. Praėjusią savaitę net aš
tuonios bombos sprogo britų da 
linių pastatuose Vokietijoj. 

prezidentus. 
— Japonija sutiko iš anksto 

sumokėti 1.5 biV dol. sumą už 
importuojamą iš Amerikos ura
ną, kad taip padėtų geriau JAV 
prekybos balansui. 

— Irano vyriausySė kaltina 
ugniagesius, kad šie nesiėmė re! 

Nicaraguos sukilėliai 
Panamoje 

Panama City, Panama.—TJvi-
dešimt penki gerai ginkluoti su
kilėliai ir 58 politiniai kaliniai 
iš Nicarguos dviem lėktuvais at
vyko į Panamą, tačiau abejojama, 
ar vietos vyriausybė duos leidi
mą visiems apsigyventi. Kartu 
vyko ir trys katalikų prelatai, ku
rie dalyvavo pasitarimuose tarp 
Nicaraguos vyriausybės ir sukilė
lių. Taip pat kartu skrido Pana
mos ir Costa Rica ambasadoriai 
Nicaraguai. Išvykstančius 8 Ni
caraguos išlydėjo žmonių minia, 
kurių daugelis šaukė "Salin Sa-
moza". Krašto prez. Samoza 
spaudos konferencijoj teigė, kad 
jis negalėjo imtis jėgos prieš rū
mų užgrobusius teroristus todėl, 
kad bijojo nekaltų žmonių aukų. 
Spaudos konferencijoj sukilėlių 
vadas Zero Panamoj pareiškė, 
kad jie negavo iš nieko jokios 
pagalbos, jie nori patys nuversti 
Samozos valdžią. T r y s prelatai 
ir ambasadoriai gražinami į Ni-
caraguą, o kiti paimti Panamos 
valdžios globon. 

Iranas ir pažanga 
Paryžius. — Čia duotame pasi

kalbėjime I rano šachas Resa Pah-
iewi pareiškė, kad Iranas negali 
tuoj suteikti tokių laisvių, kaip 
jas supranta vakariečiai. Vakaru 
pasaulis kritikuoja I rano valdžią, 
bet be Irano alyvos Vakarų pa
saulis mirtų be jokio šūvio. Esą, 
jei ne jo tvarka, tai Irane įsivy
rautų anarchija. Pagaliau, Vaka
rų Europos kraštuose, pasak ša
cho, įsigalėjęs terorizmas, o tai 
yra užmokėjimas už demokrati
ją. Iranas daro reformas ir tai da
ro sistemingai. 

Amerikiečiai ieško 
kitu kraštu pinigų 

New Yorkas. —Amerikiečiai 
pradėjo ieškoti svetimos valiutos 
ir ją supirkinėti. Svetimos valiu
tos pareikalavimas per pastaruo
sius 2 mėnesius pašoko nuo 25 
igj 30 proc. Perkami svarai, vo-

V < * m ų p ~ < ~ > - 'JstAbdyt ga l? j kiškos markės, prancūzišk; fran-

Sėkmingi naftos radiniai D. Britanijai priklausančios Sbetlando salos nybos ministeris ir balandžio 

nepaskelbė detalių P r i e š savai-. V i e n j Į > ^ ^ ^ faw. j ^ 
te^tasgen.Kadar,34m g y ^ i t o ^ d ū r i w o m e t u ^ 

•rityje, juroje, pakelė viao krašto ekonominę gerovę. Naftos gavimo I mėnesį įvykusio perversmo or-
. • _ darbas labai vargingas ir sunkus, tačiau kliūtys nugalimos. Nafta teka. 1 .. . . . . . ***** 

>3 u* apyl in t t se tempe- ^ m a t o m e k a i k u r i u o a ^^^ pramonės įrengimus Siaurinėje Skoti- ^""aatonus, ir gen. Ahmadzai. __ pietų Afrikos lėktuvai bom 
ra t t ra apie 801. | joje i štabo viršininkas. bardavo Zambijos mokyklą, at-

rui. kuriame I B I O per 400 asrne 
— Prancūzijoj susidūrė laivai- j ttų Kir^i. - " r-* reformoms ne 

pritaria fanatikai, kurtų keletas 
suimta. 

— Amerikos pramonė planuo
j a šią savaitę išleisti 153.775 
automobilių ta i yra 58% dau
giau negu praėjusią savaite. 

mestas į vandenį, nesuranda-

kai, japonų jena, olandų gulde
nai. Daugiausia tai daro asme
nys, norį keliauti į Europą, nes 
esą ne vienas nustebtų, koks ten 
mažas pasidarė doleris. Antra, kei
čiant dolerį Europos sostinėse, 
gaunama mažiau negu keičiant jį 
Amerikoje. 
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Baltimorės "Kalvelis" šoka lenciūgėlį lietuvių festivalyje 

Prieš porą mėnesių sudary-lnimo centras, be sporto salės ir 
tas At-kų Centro planavimo žaidimo aikščių, neatlieka savo 
komitetas buvo susirinkęs 3 po-1 paskirties. Chicagos ir prie-
sėdžiams. Pirmajame posėdyje. J miescių lietuvių jaunimas netu-
gerai išsvarstęs šio centro pa- į ri kur susirinkti savo laisvalai-
skirtj, apimtį ir vietovę, susi- kiais, ypač vasaros atostogų 
skirstė į 3 komisijas — vieto- metu. Neabejotina, kad įruoš-
vės ieškojimo, išplanavimo ir lė- Į tos sporto aikštės ir salė netoli 
§ų telkimo. Trečiame posėdyje Chicagos, gerų kelių sankryžo-
pateikta konkretus duomenys, je, sutrauktų daug lietuvių jau-
Surasta arti 5 akrų sodyba su, nimo, kur jis galėtų lavintis ir 
labai gražia augmenija ir gera- i bręsti fiziniai, tautiniai ir dva-
me stovyje namu prie pat Ste- siniai lietuviškoje aplinkoje, 
venson greitkelio, prie 83 ke-i Matant jaunas lietuvių šei-
ho. Prašoma 150.000 dol. Vie-1 mas gausiai besikuriant Chica-
tovė taip gražiai sutvarkyta, i gos užmiestyje, šio centro įkū-
irnH jau šiandien galima rink- į rimas įgyja dar didesnę reikš
tis vasaros iškiloms. Pusė- že- mę ir svarbą, 
mes gražus sodas, antra pusė Į Taigi yra labai pribrendęs 
graži tuščia lyguma, kur gali-' laikas ateitininkams į šią pa- j W o l f TraP) pirmasis Amerikos 
ma lengvai įruošti žaidimo aikš- i dėtį atkreipti rimtą dėmesį. Šio į valstybinis parkas, skirtas teat- į 
tes jaunimui. Turint tokį pa-, centro organizavimo darbas jau, Tinisitm m e n u i ) yra V i e n a mieste- j ^ " " T ^ u^ti^u^Lietuvos oa 
trauklų ir at-kams kainos at-! pradėtas ir gan gerai pastų- l y j e Virginijoj, tik gero pusva-! _ ^ ^ į ^ p j į ^ ^ n 

• Administracija dirba kas
dien nuo &30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 830 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 

830 — 440, leitadlemsri 
8:30 — 12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotą straips
nių nesaugo. Juos grąžina, tik ii 
anksto susitarus. Redakcija až 
skriNmą turini neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

I 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
B a l t i m o r e , M t į Į atvėsintoje salėje praleisti kele

tą valandų, besiklausant ar be-
KALVELIO TAUTINTŲ ŠOKIŲ žiūrint įvairių spektaklių. 

Šį Darbo dienos savaitgalį 
(Labor Day) bus rengiamas 
8-tas Tarptautinis vaikų festi
valis. Pakvietimai dalyvauti bu
vo išsiųsti į įvairias ambasadas. 

GRUPĖ ATSTOVAUJA 
LIETUVIAMS 

žvilgiu priienamą objektą, ko-\ mėtas į priekį. Žinoma, vienas 
mitetas nutarė tuojau atidaryti komitetas be visų at-kų talkos 
banke sąskaitą ir pradėti inten
syvų aukų telkimo vajų. Ban
kas parinktas Heritage First 
National Bank Lockporte, ku
rio dalininkas yra J. Liepoms. 
Sąskaita atidaryta su F. Mac-

nieko nepadarys. 

landžio važiavimo nuo VVashing- ^ B a l t i m o r ė g Kalvelio tautinių 
tono miesto. Kiekvieną vasarą ; š o k i ų gnipę a t s t o v a u t i A ^ . 
Wolf Trap atgimsta s u įvairiais k o g l i e t u v i a m s šiziae {estivsly-

dos ir Lietuvos miestų herbų 
vėliavų pristatymo, šios grupės 
mokytojas Algimantas Vitkaus
kas suprojektavo Lietuvos I 
miestų herbų vėliavas, kopijuo
damas herbus i š nepriklausomoj 
Lietuvoj išleistų atviručių ant 
baltos nailono medžiagos su 
tam pritaikytais medžiagos da
žais. Pirmą kartą šios vėliavos 
pasirodė 1977 metais Baltimo
rės lietuvių festivalyje. Vėlia
vos didingai įneštos, palydint 
Sadutės muzikai ne vienam lie
tuviui išspaudė ašarą ir priminė 

gimtinę. 
Linkime šiai grupei ištvermės 

ir toliau kelti didingą Lietuves 
vardą šokių ir muzikos pyne. 

— Jeigu šiandien nori pražu
dyti kokią idėją, sudaryk ko
mitetą dėl jos darbuotis. 

Charles F. 

je. Grupė, supratusi šį svarbų Todėl aukų telkimo komisi-• tautiniais ir tarptautiniais teat-
jos vardu kreipiuosi į Chicagos | ̂ ^ b a l a i s , k a i p Metropo- ££££' rnTelaTItfko. ° Buvo 
i r ^ « Z ^ T * ^ U t a n 0 p e r a ' b - e t a ^ s i m f o n i n i a i kreiptasi į įvairias Baltimorės 
nuoširdžiai prašydama tapti o r k e s t r a i i r t. t. Šiais metais, U e t u v i u oreanizaciias dėl kelio-
šėrminkais (tūkstantininkais) , k a i p fr p r a e i ty je , aštuonios par-[ n ė s £J* padengimo, bet, kevičienės, J. Lieponio, dr. V.j aukščiau minėtos sodybos nu- j k o g^nos visus 4 vasaros mė-

Saulio. M. Šilkaičio ir E. Raz-
mienės parašais. Taip pat ko-

pirkimui. Gražiai sutvarkytos 
žemės įsigijimas bus pagrindi-

mitetas tariasi su advokatu dėlį nis žingsnis į priekį šiame pro-
teisiško sutvarkymo, kad aukos: jekte. Vėlesniems šio centro 
būtų atleistos nuo valdžios mo- planams, vykdyti ieškosime ir 
kesčių, bet aukotojas liktų sa- mažesnių aukų bei įvairių ke-
vo įneštos dalies valdytojas ir lių lėšoms sutelkti. Tikiuosi, 
galėtų savo teisę perleisti kam, kad at-kai prisimins šį planą ir 
nors kitam, pvz., vaikams. 2e- į savo palikimuose, 
mės nupirkimui Šeras nustatyta; Šiuo metu komisija stengiasi 
1000 dol. Mažomis aukomis su-1 asmeniškai kontaktuoti visus 
telkti tokią sumą trumpu laiku Chicagos skyriaus at-kus sen-
nebūtų įmanoma. draugius. Jei dėl kokių nors 

i priežasčių nebūsite pasiekti. 

joms atsisakius bus kreipiama-
nesius duoda teatro lankytojų _ . c e n t r i n e a v'aidybas, ir tiki-
mėgėjams geriausią pasirinki 
mą. Čia operos mėgėjas gali gė
rėtis Cavaleria Rusticana, Bo-

mės, kad jos Kalvelio neapvils. 
Būtų labai gaila praleisti tokią 

į gerą progą parodyti amerikie-
ris Godunov, Rigoletto ir k i t o - | č i a m g i r k i t ų U u t ų a t a t o v a m S j 

At-kų Centro reikalingumas 
šiandien neturėtų kelti abejonės 
nė vienam at-kui. —gyvenę 30 

atsiliepkite patys. Šio projekto 
pasisekimas priklausys nuo mu

mis pasaulyje garsiomis opero-1 
mis, kurias pristato Metropoli
tan opera. O simfoninio orkest
ro mėgėjams čia galima klausy
tis po žvaigždėtu dangumi įvai
rių klasiškos muzikos kūrinių, 
kuriuos atlieka Tautinis simfo
ninis orkestras, diriguojant gar
siems pasaulio dirigentams. 

Čia ir baletas Joffrey ir Eliot 
Feld baletų kompanijos. Mėgs
tančiam gitaros muziką čia ir 
tos netrūksta — Carlos Monto-

kad Lietuva yra pavergta, jos ; 
kultūra, tradicijos ir menas ne- j 
miršta, o yra perduotas iš kar- j 
tos į kartą. 

Kalvelio vienetas, įsisteigęs j 
prieš 14 metų, gražiai atstovau- ' 
ja lietuviams įvairiuose pasiro
dymuose amerikiečių tarpe ne 
tik Baltimorėje, bet ir Pennsyl-; 
vanijoje, Washingtone ir Virgi-1 
nijoje. Šokta Baltimorės stadio- j 
ne, Colts ir Pittsburgo futbolo 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Oaug sutaupysite, pirkdami cia 
tų reikmenis. Pasinaudokite pa 
togiu pianu atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotrauka 
aptarnavimas. Atidaryta pinnad 
ir ketvirtad. vakaraia !ld 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
TeL - PRosped 6-899R 

DR, K, G. BALUKAS 
Akušerija Ir motėm ligos 
Ginekologin? Chirurgija. 

6449 So. Pulaald Rd. (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 
M nearsfflepis skambint 374-8004 

Priima ligonius pag-al susitarimą. 

, TeL ofiso ir boto: OLympic 3-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
144S So. 30th A ve., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak.. 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniai* 12 Iki 4 vai. popiet 

kiti. Nenus- • rungtynių puslaikyje, Amerikos į -

su pačių mokėjimo pasiaukoti metų Amerikoje, at-kai (net to- •,.H . . . T J • 
kiame lietuvių centre kaip Chi - , i r s - * - * * * -
cagoje), neturime jokio nekil-! Čekius rašyti "Ateitis Buil-!ya, Jonny Cash ir 
nojamo turto. Neturime savo dmg Fund Trust No. 72-14680"; kriausti yra ir džiazo (Jazz) j ueteronų suvažiavime, Pennsyl-į _ _ _ _ _ 
arebyvo patalpos Ateities žur- vardu ir siųsti adresu: Elena mėgėjai, taip pat yra statomi ir; vanijos Lietuvių dienoje jvai- imiiiiiiiimi tllllHlinillilllfiltMNIIr| 
nalo redakcijai ir svarbiausia *-"<*> H<» Buell Ave., Joliet.į Broadway teatriniai veikalai.j nuose umversitetuose Marylan- į | U / i r i i r p ^ Ol \IJP | 
centro, kur galėti! rinktis ir i ™- «>435- V i e n u ž o d ž i u a t ė j u s v a s a r 0 S ^ 7 f e n n s v ! v a m ^ e ir d a u g r TVAUnCK 9110 OUnO 

karščiams galima važiuoti į • kartų televizijoje. Grupe nepa- • _ _ _ 
gamtą ir po atviru dangumi ar į miršta sergančių veteranų ligo

ninėje, nei senelių. O kiek kar-

DR. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medical Center 
•113 So. Kedzie Avenue. 

Vai.: plrmad., antrad ir ketvirtad. 
6 Iki 7:30 vai. vakaro. 
SeStad nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Re2id. ėst WAJbroak 5-1048. 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. KTER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2464 Weet 71st Street 

jVal.: pirm., antr., ketv. Ir peakt. 
įl:00 - 5:00 vai. popiet, t r e t Ir Sest. 

tik susitarus. 

Dr. Jonas i . BYLA-BYLAITIS 
GALVt» Bt STUBURO UGOS 

2858 We«t 66rd Street 
C—eago, niinoU 66629 

TeL — 476-8409 
Valandos pagal susitarimą 

bendrauti mūsų jaunimas. Jau- EJena Razmienė 

rbtaniria Indreikiene apie save ir "Giedrą" 
Vyresn. giedrininkių būrelio likių tietuvių moterų draugija 

narės susirinko rugpiūčio 13 d. I kaimo jaunimui keturių mėne-
pas kolegę Aliciją Rūgytę atsi- sių kursus. Ji padavė prašy-
sveikinti su išvykstančia An ta- , mą į tų kursų mokyklą, bet ne-
nina Jonelyte - Indreikiene. buvo priimta, nes Švietimo mi-

Atsisveikint su ja susirinko' nisterija nedavė leidimo. Kau-
gražus būrelis visuomenininkių: ne ji bandė ką nors toliau da-
Julija Valdienė, Eugenija Brei- ryti. Žinoma, akis ir širdį pa-
merienė, Aldona Bulotienė, AB- traukė universitetas. Kaune ji 
cija Rūgytė, Emilija Paliokie-; susitiko klasės draugę Julytę j a ^ ^ * 8 U ^ e _ i n _ A ė " n _ r ku~-
nė, Julija Lungienė su vyru, Mackevičiūtę - Lingienę, lruri i . drauevgtė ir veikla ia 'visą 
Eugenija Daugirdienė, Ona Pan- paragino paduoti prašymą į nu- \ J . £ ' - v s J i i m # . 

n o t a r i n i ų mokslų fakultetą. k a d ̂  ^ d u k t e r y a ^ gied-
Už poros dienų n buvo prumta. Į , ^ 5 ^ ^ taiv D a t 

Antanina dalyvavo su savo vy- Tada Julija Mackevičiūtė para- ' 
ru Petru. gino ją įstoti į "Giedros" kor-1 Sunku ir mums, giedrinin-

Būrelio pirmininkė prisegė poraciją. Patiko jai "Giedros" Į kėms, mielą Antaniną išleisti iš 
raudoną rožę, išvykstančiai An- į veikla su šūkiu "Į kalnus, į vir- į Chicagos. Linkime jai Dievo 
taninai ir palinkėjo sėkmingai šūnes". Atsiradusi sunkioje fi- j laiminamos sėkmės. E. V. 
įsikurti šiltoj Kalifornijoje,, San j nansinėje būklėje, ji kreipėsi į CHIC\GOS ATETTTNINKTJ 

IŠVYKA 

Kadangi rugsėjo 10 dieną 

tų visur kitur, kaip Vasario I j 
Indreikiene prisipažino, kad 16-tos minėjimuose, lietuvių fes-įi 

pirmieji studijų metai pasiliko tivaliuose, miesto mugėje, savo į i 
su visomis smulkmenomis jos koncertuose ir t. t. 
atmintyje. 

Savo pasakojime apie santy
kius ir ryšius su "Giedros" kor
poracija Antanina Indreikiene 
baigė su nuoširdžiu atsisveiki
nimu. Ji sakė, kad sunku jai 

T¥r_vV_rr_8S, 
ADDING MACHDfBB 

AND CHECEVVKITEKS, 
Nuomoja, Parduoda, 
Viri 50 metų patiHmaa jaam į 

patarnavimas. 

Grupės repertuaras susideda 
iš 28 šokių, tautinių rūbų paro-

Ę 5616 S. P—M— _L, 
Pbo_ — 581-4111 

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiii 

kienė, Stasė Pautienienė, Albina 
Dumbrienė ir Emilija Vilimaitė. 

Francisco ir nepamiršti "Gied
ros". Jei ji grįžtų į Chicagą, 

korporacijos pirmininkę S\ 
su kurios pagalba ir už

tai būtų vėl maloniai mūsų vi-Į tarimu ji gavo darbą Kaune 
sų sutikta. 

Antanina, dėkodama už lin 
kėjimus ir jai suruoštą tokį jau-

pas seseles pranciškietes. Ji Ma^uette Parko bažnyčioje 
dėstė vienuolyne m e r g a i t ė m s ' _ , S U u v 0 8 ^ ^ ^ ^ ^ i r 
darbimnkėms lietuvių kalbą, i*- p r o c e a i j a i planuoto išvyka į p. 
tonją ir geografiją. Tos keUos! u&ponių ūkį atidedama į rugsė-
pamokos netrukdė lankyti uni- ̂  1 7 ^ ^ y ^ ^ p r a s i d ė s 
versitete paskaitų. O buto ir 
finansų klausimas buvo bent iš 

kienė papasakojo, kaip ji susi-1 dalies jau išspręstas. Tada bu-; , 
rišo su "Giedros" korporacija., v<j „bal sunkūs metai. Kai rei- i 
Ji, baigusi Panevėžy valstybinę kėjo įsigyti korporacijos k e . | Dielimnkaičio jaunučių ir jau-
mergaičių gimnaziją, nežinojo, puraitę, ženklus ir juostelę, tai ^U kuopos tėvai. Pasižymė

ki) pobūvį, papasakojo pirmus 
savo žingsnius į "Giedrą" ir 
kaip ją pamilo ir vertina. 

Susirinkime Antanina Indrei- mišiomis 12 vai. Po mišių Žaidi
mai, užkandžiai, pasisvečiavi-

ką toliau daryti. Tada Kaune korporacija davė toms išlai-
kaip tik buvo įsteigusi Kata- doms paskolą. 

kitę naują datą: Rugsėjo 17 d. 
(sekmadienis). 

N u o 
191 4 M e t u 
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums už mu
mis parodytą pasitikė
jimą. Mes norėtume būti 
Jums naudingi ir ateity
je. 

Sąskaitos apdraustas 
fld S4MN.M 

FRANK ZOGAS. 
PresJdent 

Street 
Chicago, m. MGt 

Pbone K5-7400 

• LOAN ASSOGUTION 
4HI Archer Avnae 
Ctakage, Ifl. MS2 

254-M7I 

5 H % 
[>aid ąuarterty 

4 Year Savings 
Cerdfleates 

Mintmum 15̂ 69 

. . ' . • • p i 

«7H% 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2769 West 51st Street 

Tei. — GR 6-2400 
Vai.: pa«-al susltarl_a: plrmad. tr 

ketv. 1-4 Ir 7-9; antrad. Ir penkt 
10-4; MKad. 10-S vaL 

Pilnas kibiras vandens nete
liūskuoja, tik puspilnis teliūs
kuoja. 

Malajų patarlė 

įstaigos b boto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 8 0 . 4 9 - Court, Cicero, IU. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus trec ir ieštad 

TeL REliaoc* 5-1811 
DR. WALER J. KIRSTUK 

Lietuvis grydytojaa) 
3925 West 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir «-8 
vai. vak. Trei. Ir šeStad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGe 
KCDIKIV m VAIKŲ UGOS 

SPECIALISTE 

ryto 

MEDICAL, Bt'ILDINO 
220O W. Olat Street 

Valandos: Kasdien nuo 10 vai. 
Iki 1 vai. ooplet 

Ola, tel. 737.1168, res. 239-Ž910 
Ofs. HE 4-1818; res. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaua ligos 
2454 West Tlst Street 

71-os ir Campbell Ave. kamp. 
Vai.: pirmad.. antrad., ketytrtad. Ir 
o«nktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarua 

tai. 7S5-4477; Bes. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SpccialjM — Nervu tr 

nr_ 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTC UGOS _ CHTKCRr.l.lA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVK. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandoa pagal sualtarrma. 

CRAWFORD MEDICAL BLDG. 
6446 So. Pulaatd Road 

DR. A. B. DUVECKAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Tel — BE 6-5893 
Specialybė Akiu ligos 

1667 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel — PR 8-2220 
OR. JANINA JACEVIČIUS 

J O K i A 
V A I K Ų L I G O S 

2666 Weat 63rd Street 
Mrrnad.. antrad., ketvirtad. Ir pankt. 
LUO l t Iki S vaL ir nuo S iki 8 vai. 

rak. fefttad. nuo 1 Iki 4 vai. 

fO_ PO 7-eeOO Ras. GA 3-7J78 
DR. A. JUKINS 

Į GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
3644 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Res. - . 827-1685 
DU K. A. JUČAS 
DERMATOLOGUA 

CHIRURGIJA 
1062 No. Weetera Avmc 

Ofiso tai. 489-M41 
Va 

DR. FRANK PUECKAS 
(Kalba lietuviškai) . 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akintas ir 
"Contaot lenses* 

2618 W. 71st St. — TtL 737-5142 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trefi 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 8Srd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776.2880, resUL 448-5545 
DR. J. J. SIMONAITIS 

G Y D Y T O J A S 
Adresas 4255 W. 63rd Street 

Ofiso telef. R E 5-4410 
Re_lenoi)09 tetof. GR a.eeiT 

Ofiso vaL: pirmad. ir ketvirtad. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet 

Ofiso teL H E 4.21SS. Namy GT S-S1S5 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A 8 

2454 West 71st Street 
S Vai.: pirm., antrad.. ketv. tr penktad 

2-5 ir 6-7 — 18 anksto susitarus. 

TeL ofiso PB 64446 
F. C WINSKUNAS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
8167 West 71at Street 

Valandos: 1 e vai. popiet 
Tre .̂ ir iettad. pagal susitarimą 

kMa. teL 586-3166; namo 381-3772 
DR. PETRAS ŽUOftA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 63rd Street 

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



Ir vėl rugsėjis 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS MĖNUO 
Ateinančią savaitę prasidės gomis nuolat daryti gražesnį ir 

rugsėjis — rudens mėnuo. Vėl iš šviesesni. Piniginis vajus švieti-
naujo prasidės tautinis, kultūri- mui — mokykloms, literatūrai, 
nis, visuomeninis ir meninis ju- vadovėliams — yra būtinas, nes 
dėjimas ne tik didžiuosiuose lie- neturime šiems reikalams palai-
tuvių sambūriuose, bet net ir ma- kyti valstybinių šaltinių. Išlaiky-
žesniuose . Rugsėjis jau tradiciš- mo ir stiprinimo šaltiniai čia yra 
kai skelbiamas Lietuvių Bend- kiekvieno lietuvio gera valia, au-
ruomenės mėnesiu. Čia švenčia- kos dvasia ir tikras supratimas, 
ma Tautos šventė, čia prisime- kad tauta — tai žmonės, kuriuos 
narnos lituanistinės mokyklos, reikia laikyti jų pačių ateičiai kaip 
pradedančios savo darbą, čia ir vienetą ir tautinį branduolį. Iš 
religine prasme išgyvenama Ši- jo vėliau turi išaugti galingas 
luvos šventė, šiuo metu tampan- tautinis medis net vergijoje ar iš-
ti ir tautinės rezistencijos simbo- eivijoje. 
liu. Kreipti dėmesį į šį mėnesį — Tautinė bendruomenė yra gy-
tai susitelkti prie tų tautinių už- voji lietuvių tautos dalis, kuri sie-
davinių ir reikalų, kurie virpina lojasi ne tik savo asmeniniu, sa-
kiekvieno patrioto širdį ir min- vo grupiniu, bet ir visos tautos li
tis, žadina veiklos paskatus. kiminiu keliu. Tai šiandien lie-

Amerikos Lietuvių Bendruo- čia ne tik išeivijos jaunąsias kar-
menės valdybos pirmininkas raš- tas, kurioms graso svetimybių 
tu kreipiasi į patriotinę spaudą, bangos, bet ir pavergtos, ištrem-
prašydamas rugsėjo mėnesį pri- tos ar kalėjimuose laikomos tau-
minti pagrindinius tautinius už- tos dalis, kurioms graso fizinė ir 
davinius — lituanistinį švietimą, tautinė mirtis, nes ji okupanto 
tautinį auklėjimą, kultūros kėli- prievartos būdais nuolat naikina
mą ir jos plėtimą, spaudos verti- ma. 
nimą ir platinimą. Šį mėnesį ne- * 
gali likti nė vieno išeivijoje lie- N e p a p r a s t o s reikšmės lietu-
tuvio, kuris neįsijungtų į tą tau- y i § k o - ^ S r i t y S j { ^ ^ 
tos gyvybės išlaikymo ir tautinio L i e t u v i u Bendruomenės mėnesio 
gyvenimo ugdymo pareigą O ta p r Q g a r e i k j a k r e i p t i d e m e s { > t a i 
pareiga kyla ne iš to kad lietu- m o k y k l o s s u ^ švietimo siste-
vis turi likti lietuviu, bet ir is to, m a > t a u t i n i o auklėjimo pas-
kad kiekvienas lietuvis yra savo t a n g o m i S j mokytojų išlaikymu ir 
kenčiančios ir persekiojamos, ru- n a u j u p a s i r u o š i m u i r lietuviška 
sinamos ir niokojamos tautos p a t r j o t i n e s p a u d a > k u r i o s į t a k ą 
atstovas, tuns kalbėti, dirbti ir t e i s i n g a i a p s p r ę s t i k i s t o r i j a> M o . 
aukotis už tuos, kurie yra nutil- k y t o j ų k t ė y ų s a n t y k i a i ) m o k y k . 
dyti ir tik didelių aukų kaina ga- , ų p r i p i l d y m a s i r ^gdXh& j o m s 
Ii dirbti tautos ateičiai. Pavergta i š s i l a i k ^ i t u r i b u t i ^ ^ l i e t u v i § . 
tauta turi kalbėta kiekvieno išei- k o s b e n d r u o m e n ė s r u p e s t i S j p l a . 
vijos lietuvio lupomis o jų sir- t a u s m a s t Q u ž m o j i S j vamikuoja-
dys turi jausti meilę paverg- m a $ n u o l a t i n ė m i s pastangomis, 
tiesiems broliams. Mokykla neišsilaikys tik teoriš-

Ateinantį mėnesį ir reikės su- k a j s n u t a r i m a J s > Odiniais pa
sitelkti ne tik savyje, bet ir per- r a g i n i m a i s a r paskatais spaudoje, 
žiūrėti savo darbus tautinėje ap
linkoje, kad tie darbai būtų kon-

PAULIAUS VI PALIKIMAS 
Idealistas, atsargus reformatorius, skatintojas šalinti dorines, visuomenines ir ūkines 
negeroves 

Kad reikia išlaikyti savyje ir sa-
krečių įsipareigojimų savo tautai v o vaikuose tautinę dvasią, žino 
išraiška. Jauni tėvai turi susirū- n e t J a u n o s šeimos. Tačiau kliū-
pinti vaikų lituanistiniu moky- t v s k a r t a J s yra didesnės, negu jų 
mu ir auklėjimu, vyresnieji savo pasiryžimai jas nugalėti. Bend-
veikla ir pasiaukojimu prisidėti niomenės centrinės ir apylinkių | 
prie mokyklų išlaikymo tiek vadovybės turi ateiti tėvams, mo-' 

•~mek*lo atžvilgiu, tiek ir mokinių kytojams, mokykloms ne su pa-
skaičiumi. tarimais, bet su konkrečia ir ryž-

* tinga pagalba, kad mokyklos ne-
- Tautinė kūryba išeivijoje ne- ištuštėtų. 

tari būti tik atsitiktinis reikalas. Nu<> švietimo priklauso ir kul-
Kūryba yra talento ir įsipareigo- turinis gyvenimas, nors ir jo už-
jimų pareiškimas konkrečiu pa- m o i a i kartais didesni, negu mūsų 
vidalu, kad tautos aruodai neiš- iė?os g a l i pakelti. Kultūros ne-
sisemtų, kad tautinė dvasia ne- r e i k i a suvesti tik į praeities na-
jgdžiūtų ir kad nuo amžių su- gnnėjimus ar politinę informaci-
krauti tautiniai kūriniai išliktų fo. T a i J™ specialių institucijų ir 
ateities kartoms. Kultūrą kuria politinių veiksnių ar bent jų 
asmenys, bet ją palaiko tauti- padalinių uždavinys. Bet duoti 
nės grupės. Kūrybinis darbas y- t o k i o s kūrybos, kurios negali 

.ra talento pasireiškimas, bet tai du°ti pavergta tauta, šiandien 
parodyti viešumoje, ypač tausoti yra išeivijos teisioginė pareiga, 
ir krauti tautiniuose aruoduose, T a i turtas, kuris palaikys tautą 
priklauso visuomenei, tautinei n « sunkiausiose sąlygose pakęsti 

""bendruomenei, net paskiroms sunkumus, iškentėti kančią, kad 
tautinių susibūrime grupėms, tauta gyventų žmonėse, pasiry-
kaip profesinėms ir praeities sen- tusiuose išlikti nesužalotomis 
timentais atremtoms organizaci- sielomis, nenutautę ir nesuga-
jorhs. Nuo šios pareigos — krau- d i n t i svetimybių. Tai vėl organi-
ti kultūrinį palikimą tautai, ku- z«°tos ir visos bendruomenės'už-
rios istorija okupacijoje klastoja- daviniai, kurių ji turi imtis ne 
ma ir kultūra rusinama — nėra tik tą vieną mėnesį, bet ir nuo-

Paulius VI atviromis akimis 
žiūrėjo į pasaulį. Religinis ir dva
sinis 683 mil. vadas skaudančia 
širdimi stebėjo katalikų nesutari
mus, dvasiškių ir vienuolių pasi
traukimą iš eitųjų pareigų," žmo
nių dorinį pakrikimą, medžiagi
nį įsisiūbavimą ir ūkinį neteisin
gumą, kai tarp varguomenės at
siranda praraja ne tik atskiruo
se kraštuose, bet ir visame pa
saulyje. 

Jėzaus Kristaus vikaras, visuo
tinės Bažnyčios vadovas, Vaka
rų pasaulio patriarchas, Romos 
vyskupas daugelį kartų kreipėsi 
į tikinčiuosius. Jis skatino juos bū
ti savo veiksmu teisėjais ir Kūrė
jo duotų gabumų panaudotojais 
pažangai. Jį jaudino skurstančių
jų, ypač badaujančių šauksmas, 
sukrečiantis Bažnyčią, maldau
jantis turtingųjų labdaros. Ta 
labdara turėjo ateiti iš valsty
bių, tautų ir asmens laisvojo 
sprendimo. 

Paulius VI buvo jautrus šauk
lys. Kiekvienas žymesnis visuo
meninis sukrėtimas, kiekviena po
litinė nedalia, kai aistros nustel
bė sąžinę ir protą, sulaukė jo dė
mesio ir rimtų pastangų klausi
mams spręsti. Jo pasisiūlymas bū
ti teroristu įkaitu, siekiant Aldo 
Moro išgelbėti, nebuvo tuščiavi
duris. Jis maldavo ne tik pasi
gailėjimo, bet siūlėsi tapti auka. 

Reformų metas 
Pijus XII buvo aristokratiškos 

kilmės. Jis buvo ypatingai prie
šiškas komunizmui. Jonas XXIII 
buvo smulkaus ūkininko sūnus, 
turėjęs didelių gabumų suprasti 
gyvenimo meto įsibėgėjimą ir sie
kęs Bažnyčios aggiomamento — 
atsinaujinimo. Šiam tikslui jis su
kvietė 1962 m. Vatikano II suva
žiavimą, nes pirmasis įvyko 1869-
-70 m. Kitais metais mirė Jonas 
XXIII. Jis dienraštyje geidė, kad 
jo įpėdiniu būtų išrinktas Giova-

GEDIMINAS GALVA 

žinės laisvę tikėjimo dalykuose, o 
224 konservatyviškajai linkmei. 
Konservatoriai buvo numaldyti. 

Nuo Tridento suvažiavimo 

meninis bendravimas vis dar ne
pasiekė ryškesnių vaisių. 

Paulius VI sušvelnino pasnin
kus, panaikino draudžiamųjų kny 
gų indeksą ir padarė kitas refor
mas, kurių pasėkos numatomos. 
Jis buvo labai apdairus reforma
torius, nes vengė tokių reformų, XVI a. padarytas ryškiausias lū 

žis bažnytinėse apeigose ir vidaus I kurios galėtų atnešti nepageidau-
santvarkoje. Paulius VI labai at-.l jamų vaisių. 
sargiai vykdė Vatikano II šuva 
žiavimo nutarimus. Jo valdymo 
metu įvyko penki vyskupų suva
žiavimai, teikiantys patarimus. 
Tik 1974 m. vyskupų suvažiavi
mo darbotvarkėje jis išbraukė 
svarstymą šeimos reikalų, ku
riems teikia didelę svarbą, bet 
bijojo įsisiūbavimo. 

Atsargus reformatorius 
Paulius VI, kreipęs ypatingą 

dėmesį į visuomeninius ir ūkinius 
reikalus, pateko į reformų verpe
tus. Kiekviena reforma randa jos 
Šalininkus ir priešininkus. Pran
cūzijos arkivyskupas Marcei Le-
febvre ir šiuo metu tebelaiko 
mišias lotyniškai. 

Jis griežtai priešinosi kunigų 
priešininkams, bet ir teologui 
Hans Kuengui, popiežiaus ne
klaidingumo kritikui. H. Kuen-
gas buvo įspėtas, bet nepasmerk
tas. 

Konservatyvišką kuriją jis re
formavo, vis labiau sutarptauti-
no. Tai lietė ir kardinolus. 1963 
m. jis rado 80 kardinolų, kurių 
29 buvo italai. 1977 m. buvo 137 
kardinolai, o 36 italai. 

Tai buvo pirmas keliaujantis 
popiežius, padaręs 70,000 mylių 
keliones svarbesniuose žemynuo-

Paulius VI surado ryšius su 
stačiatikiais, kai 1964 m. Jeru
zalėje susitiko su JŲ patriarchu 
Athenagoru I. Sudarytos komi
sijos Romos katalikų Bažnyčios 
bendravimo reikalams svarstyti 
su anglikonais ir liuteronais. Eku-

Rimties valandėlei 

IŠTESĖJIMAS IKI MIRTIES 
Už dienos ar kitos bus išrink-1 gera valia, nuolatinis troškimas 

tas naujas Sv. Tėvas valdyti Kris- padaryti visa, kad būtų išlaikyta 
taus Bažnyčiai. Bet dabar dar pri- santaika, su nuoširdžia meile 
simintini ir įsidėmėtini neseniai Į siekiant tikros visų žmonių gero-

nni Battista Montini. 
G. B. Montini gimė 1897 m. 

Concesio kaime, netoli Brescios. 
Jo tėvas buvo laikraščio redak
torius, krikščionių demokratų 
pirmtakas ir parlamento narys. 

G. B. Montini penktame bal
savime išrinktas popiežiumi. Tai 
buvo sąvartos metas. Vatikano II 
suvažiavimas dar nebuvo pasibai
gęs. Jo pirmasis sprendimas tęsti 
suvažiavimą. Pauliaus VI metu 
įvyko dar 3 suvažiavimo sesijos. 
Į suvažiavimo darbus retai jis te
sikišo. Ketvirtoje suvažiavimo se
sijoje, 1965 m., kai įsiliepsnojo 
ginčas dėl tikėjimo laisvės, Pau
lius VI tarė: balsuoti. 1,997 su
važiavimo dalyviai pripažino są-

Jis griežtai priešinosi kunigų 
vedyboms, motery kunigystei, 
dirbtinam gimimų mažinimui, o 
ypač gyvybės nutraukimui, nors 
jis verkė matydamas nepaprastą 
skurdą Indijoje. 

Politinė veikla 
Paulius VI labai jautriai rūpi

nosi pašalinti kiekvieną kraujo 
praliejimą. Jis rodė didelį rūpes
tį karo metu Vietname, baigti ne
ramumus Artimuose Rytuose, Bi-
afroje ar Ulsteryje. Deja, ne vi
sos jo pastangos buvo vainikuo
tos laimėjimu. 

Paulius VI žymiai sušvelnino 
santykius su komunistiniu pasau
liu. Jis priėmė komunistinių vals
tybių ir Sovietų vadovus. Su kai 
kuriais satelitais santykiai page
rėjo. 

Nors Vatikane lankėsi N. Pod-
gornis, A. Gromyko ir kiti Sovie
tų pareigūnai, nors daug kalbėta 
apie Bažnyčios labai sunkią padė
tį katalikiškuose kraštuose, bet 
mažai kas pakito į gerą pusę ok. 
Lietuvoje. Sovietai tepakeitė tak
tiką mažiau erzinti tikinčiuosius, 
bet dar labiau sustiprino kovą 
prieš katalikus. Tik tie, kurie ne
skiria Sovietų taktikos nuo stra
tegijos tikėjimu; persekioti, gali 
šnekėti apie tikinčiųjų padėties 
pagerėjimą ok. Lietuvoje. 

Daugelis klausimų, liečiančių 
katalikų Bažnyčios padėtį ok Lie
tuvoje ir lietuvių katalikų teises 
Suvalkų trikampyje, tebelaukia 
sprendimo. 

(Nukelta į 4 pusi.) 

mirusio pop. Pauliaus VI pirmie
ji vieši žodžiai, pasakyti visai 
Bažnyčiai. Savo kalboje tada nau
jasis popiežius, sąmoningai žino
damas, kokią atsakomybę imasi 
ant savo pečių, pirmiausia kreipė 
akis į savo buvusius pranokėjus, 
bet kartu davė ir savo programą, 
kuri rėmėsi Kristaus Evangelija, 
krikščioniškomis tradicijomis, 
tikrąja meile ir teisingu žmonių 
silpnybių supratimu. 

Paulius Vl-tasis prieš penkio
lika su viršum metų kalbėjo: 
"Paveldėjimas, kurį gavome iš sa
vo pirmatakų rankų, mums prieš 
akis pastato visą didžiulę popie
žiaus pareigų naštą. Žvelgdami į 
savo menkas jėgas ir prisiimtų 
pareigų didybę, ir mes drauge su 
savo primataku popiežium šven
tuoju Leonu Didžiuoju turime 
sušukti pranašo žodžiais: Vieš
patie, išgirdau tavo žodžius ir 
nusigandau; pažvelgiau į ta 

vės. Savo veikloje jis ir kreipė vi
sų akis ir širdis į socialinį teisin
gumą. 

Paulius VI taip pat pažadėjo 
tęsti savo pirmatako darbus — 
suvienyti visus krikščionis, visus 
laikyti broliais, kad visi būtų vie
na, kaip Kristus kalbėjo apašta
lams paskutinės vakarienės mal
doje. "Išskėstomis rankomis su
tinkame visus, kurie didžiuojasi 
krikščionių vardu, juos vadina
me broliais. Težino ir jie, kad juos 
visuomet sutiksime pilna suprati
mo ir palankumo širdimi. Ro
moje jie visuomet ras tėvo 
namus, kurie iškelia ir nauja 
šviesa nušviečia jų istorinius tur
tus, jų kultūrinį paveldėjimą ir 
jų dvasines vertybes". 

"Ypatingai norime, kalbėjo a-
nuomet Šv. Tėvas Paulius VI, kad 
jaustųsi mums artimi broliai ir 
sūnūs tų kraštų, kur Bažnyčiai y-

yo darbus ir pradėjau drebėti... r a k i i u d o m a n a u < l o t į s s a v o teisė-
Bet kadangi mus nuolat užtaria | m i s J i e Jm ^ ^ betarpiško-
ir uz mus kalba visagalis amži- j e a r t u m o j e dalyvauti Kristaus 
nasis Kunigas, kuns, būdamas, k r y ž i a u s a u k o j e . E s a m e tikri, kad 
panašus i mus ir lygus Tėvui, iš j j i e m s i š a u š | v } e s u s p r i s } k e l i m o 
dieviškumo aukštybių nužengė į ! rv tas § i ų k r a § t ų v y ^ ^ j p ^ . 
žmonių tarpą ir žmogiškąją pn-1 l i a u v i e n ą k a r t ą v e l g a l ė s p i I n a i 
gimtį pakėlė ligi paties Dievo, su; e i t i s a v o g a n y t o ] - i š k a s pareigas, 
pagarba ir meile džiaugiamės jo k u r i o s i š p a č i o s ^ p r i g i r n t i e s 
pareikšta valia'. s i e k i a n e t i k a t s k i r ų s i e l ų gerQ_ 

Pop. Paulius VI tada prisimi- vės, bet ir tų tautų, kuriose yra 
nė, kad imsis toliau vesti Bažny-1 vykdomos" 

Gal paskutinį kartą... Kun. Antanas Miciūnas, tada Amerikos marijonų 
atstovas generalinėje taryboje, sveikinasi su velioniu popiežium Pau
lium VT-tuoju, vidury — vysk. Paulius Marcinkus 

čios susirinkimą, pradėtą Jono 
XXIII-jo, į kurį nukrypusios visų 
geros valios žmonių akys. Jis pa
žadėjo rūpintis Bažnyčios ateiti
mi, kad tas švyturys, kuris iš
keltas virš tautų, galėtų patrauk
ti visus žmones savo mistinio or
ganizmo didybe, savo dvasios 
jaunatve, savo institucijų atsi
naujinimu, savo iš visų rasių, 
tautų ir giminių, kaip sako Ap
reiškimas (Ap. 5,9), sutelktomis 
jėgomis. Ir toliau naujasis Bažny
čios vadovas kalbėjo, kad nauji 
laikai, kuriuos žmonijai atvėrė 
erdvės užkariavimas, bus paženk
linti ypatinga Dievo palaima, jei 
žmonės stengsis kituose atpažinti 
tikrus brolius ir kurti pasaulio 
santvarką šventoje Dievo baimė
je. 

Jis pažadėjo su Dievo pagalba 
dėti visas pastangas, kad būtų iš
laikyta tarptautinė taika, taika, 
kuri nesiriboja vien ginklavimosi 
varžybų ar ginkluotų susirėmi
mų pašalinimu, bet yra Dievo 
Kūrėjo ir Atpirkėjo nustatytos 
tvarkos atspindys, kūrybingas ir 
tvirtas nusistatymas suprasti ki
tus kaip brolius, nepalaužiama 

Prisiminęs kenčiančius ir per
sekiojamus, nutildytus ir nega
linčius savo tikėjimo išpažinti, 
popiežius prisiminė ir misijonie-
rius, einančius aukotis, kad ir ta 
pasaulio dalis, kuri dar nepažįs
ta Kristaus Evangelijos, ją pažin
tų ir ja pradėtų gyventi, O bai
giamasis Pauliaus Vl-tojo linkėji
mas buvo toks, kokio ir šiandien 
laukiame: "Visą pasaulį teapima 
tikėjimo ir meilės liepsna, tepri-
pildo jį paties Dievo jėga, be ku
rios nieko negali būti pastovaus 
ir nieko švento". 

Tai buvo pop. Pauliaus gyveni" 
mo kelias — pažadų vykdomas 
iki paskutinės akimirkos. To
dėl ir jis, kaip apaštalas šv. Pau
lius, galėjo paskutinę minutę tar
ti: "Aš kovojau gerą kovą, pabai
giau bėgti, išlaikiau tikėjimą. 
Gale man atidėtas teisybės vai
nikas, kurį duos man aną dieną 
Viešpats, teisusis Teisėjas; ne tik 
man, bet ir tiems, kurie myli jo 
atėjimą" (2. Tm. 4,7-8). Ir tai, 
tinka visiems krikščionims, ku
rių gyvenimo vadovas yra Kris
tus. — Kzl. 

lat planuoti, ieškoti priemonių 
ir tokių paskatų, kokių tautai rei-fšlaisvinamas nė vienas, jaučiąs 

savyie priklausomumą tai tautai, * . . * • • •_ 
S s talentus ir dvasinį turtą k « gyvent, tautiniu gyvenimu 
yra atsinešęs iš savo tautos glū 
durnų. 

Lietuviška spauda prie siu 
darbų prisidės visa širdimi. Tai 

Lietuvių Bendruomenės mė visų bendri uždaviniai, nes ir 
nuo neturi būti tik piniginis va- spaudos platinimas yra gerai or-
jus paremti savo švietimo ir auk- ganizuojamas ir propaguojamas. 
Įėjimo institucijoms ar kultūri- Bet reikia tiek tautinei bendruo-
nėms apraiškoms, bet ir skatini- menei, tiek spaudos darbinin-
mas savą kultūrą ir tautinį ga- kams, tiek švietėjams rasti bend-
jumą giliau pajusti, jame kaip rą kelią į tautos širdį. O tai ir yra 
veidrodyje pamatyti savo ir savo šio mėnesio didžioji prasmė, 
tautos veidą ir jį savomis pastan- Pr. Gr. 
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kia pagunda! Ir kokia negalimybė! Kaip ji galėtų sko
lintis iš našlės, kukliai gyvenančios... 

N. SADCNAITfSS LAIŠKAS 
Politinių bei sąžinės belaisvių 

likimu besirūpinančios tarptau
tinės "Amnesty' , organizacijos 
skyrius Washingtone neseniai 
gavo laišką iš lietuvaitės sąži
nės belaisvės Nijolės Sadūnai-
tės. Ji dėkoja už jai atsiųstą 
siuntinį. "Ačiū, už jūsų rūpes
tį. Esu materialiai viskuo ap
rūpinta, vienintelė man reikalin
ga parama — tai jūsų malda. 
Už ją amžinai visiem liksiu dė

kinga. Gerasis Dievas už visą 
gerą teatlygina jums kuo gau
siausiai". Nijolės Sadūnaitės 
laiškas yra rašytas šių metų 
gegužės mėnesį. Pažymėtina, 
kad kiekvienam "Amnesty" or
ganizacijos skyriui yra pavesta 
rūpintis keturiais politiniais ar 
sąžinės kaliniais įvairiuose pa
saulio kraštuose. Tarp Wa-
shingtono skyriaus globojamų 
kalinių yra lietuvė Nijolė Sa-
dūnaitė. 

Ir jos šypsenoj matėsi pasigėrėjimas: kaip Mari-
anne bus daili su ta smėlinės spalvos suknele, kaip visi 
ja žavėsis, kaip klaus, iš kur ji gavo, kiek mokėjo... 

Marianne, kaip ir visada, nežinojo, — dėkot ar 
verkti. Ji tylom apkabino Thelmą ir... Tikrai pravirko! 

Thelma glostė jos pečius ir vis šypsojos. Mat, kaip 
dėkinga, kaip džiaugias ir graudinasi... Kaip ji gali ir 
seniai seniai pirktu daiktu padaryti gerą darbą... 

Marianne nei nežiūrėjo į suknelę. Jos širdis buvo 
pilna šilimos, kad senutė jai tikra draugė, kad šventes 
prašviesino, kad tie keli laiptai aukštyn taip jai savi
jautą pakeičia... 2emai — jos šeima, o jautiesi, lyg 
leduos įšalusi; čia — tik atsitiktinai gyvenime už
kliudytas žmogus, o pilnas noro jai padėti, jos nuo
taikų prablaivyti. Tenai — žiema, su netikrais vėjais; 
čia — šilta švenčių palaima. 

Lengvu stumtelėjimu Thelma pasodino savo vieš
nią ir jau šlepsėjo virtuvėn — užkaisti kavos. Ir, ga
ruojantį gėrimą siurbčiojant, šeimininke, lyg tarp kit
ko... 

— Mano brangioji, aš žinau, kad tu nesi laiminga, 
ir žinau, man sakyti nereikia, — atrodai, kaip iš skais
tyklos... Tau labai sunku su tuo... — Važiuok į Euro
pą! Važiuok ir atsigaivink savoje šaly, su savais 
žmonėmis. Aš tau paskolinsiu pinigu! Paskolinsiu ir... 
Gali nei negrąžinti! 

Ne, ne, ne! — Marianne smilkiniai tvinkčiojo. Ko-
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čia; ir taip suvartyta, prikreigta, apšiukšlinta besi-
mėtančiom sužalotom prekėm... 

Pokalėdinis sezonas. Tuščias. Netikras. Net ir dau
gelis nupigintų prekių nebeprisišaukia pirkėjo. Žmo
nės atvėsę, išsipumpavę, abuojus ir pavargę. Kas be-
pirks dabar dovanas, kai krūvos dėžių tik supakuota 
ir... išpakuota? Kur tas žibėjimas ir dvasios pakilimas, 
pripildęs .visų namus ir visas, net labiausiai apstingu
sias ir šaltas, sielas? Išvyniotos dovanos, išmestos j 
gatveles birstančiais spygleliais eglutės. Visko dabar 
visi turi (ko reikia, ir ko nereikia); ir visi nebeturi 
(atliekamų) pinigų. Kas gi eis į krautuvę? Kam? Kalė
dos! Amerikiečių didžiausia, svarbiausia šventė! Net 
ir tų, kurie į Kristų netiki... Tikras jausmų potvynis. 
Dabar sekė atoslūgis, susilaikymas, atsitraukimas į 
savus kiautus. Nebent... Buvo tokių, kurie graibstė li
kusias apdraskytas sveikinimo kortelių dėžutes, di
džiai nupigintas, kitam Kalėdų sezonui... Sveikinimo 
korteles, dovanų vyniojimo blizgantį popierių, raudo
nus kaspinus... Girdi, netruks pralėkti vienuolika su 
puse mėnes-ų... Vistiek, — reikės! Sutaupysi nemažai... 

Aimis tvarkė prekių stalus. Vyniojo diržus, dėjo į 
dėžes, arba kabino ant didelio vašio prie apskritos, 
besisukančios sienelės, pirma sutvarkęs jų kai
nas; rankiojo palaidai išmėtytas kojines ir derino į 
poras. Sklaistė gale prekystalio krūvą sujauktų ska
ryčių ir nosinių, mėgindamas vėl tvarkingai išdėlioti, 
pagal rūšis ir spalvas. 

Tarnautojai kalbėjo, kad šie metai — neperge-
riausi, nes daug prekių liko. Kituose Kalėdų sezonuose 
taip visa išpirkdavę, kad vien tik popierinės šiukšlės 

Ūkdavę. Baigiant perpakuoti ir tvarkingai išdėlioti ant 
stalo likusius išdrabstytus marškinius, Diek praeida
mas mirktelėjo Almiui; reiškia, — užteks, gali drožti 
pertraukai. Almis linktelėjo galva. Taip jie tyliai vie
nas kitą suprasdavo. 

Kartą Almis atnešė jam "Coca-cola" bonkutę; 
Diek tik šyptelėjo: 

"Iš kur žinojai, kad aš labai ištroškęs?" 
Taip pat. Diek žinodavo, kada Almis būdavo labai 

prislėgtas ar pavargęs, kada jam tikrai reikėdavo per
traukos. Tada tik mosteldavo ranka, ar trukteldavo, 
atsistodamas už prekystalio. Ir nei Mayžy žvairavi-
mas, nei kokie reikalai, ar skubus darbas nepakeisda-
vo Diek nuomonės; jis pavadavo šį svetimšalį, kuriam, 
nežinia kodėl, slapčia nešiojo šiltą jausmą. 

Almis, dėkingai pažvelgdamas į Diek veidą, jau 
palinkusį prie jo darbo, šoktelėjo link keltuvo. 

Prie telefono būdelės atsirėmusi, stovėjo drūtuolė 
Felicija. Almiui pasirodė, kad ji dar pastambėjusi; bet 
jos veidas švietė giedra, įsimylėjusios akys neatsitrau
kė nuo jauno negriuko veido, o lūpos judėjo ir judėjo 
ir judėjo. Ką ji ten pasakojo, kad stambokas, gražaus, 
mulatiško veido negriukas atidžiai jos klausėsi... 

Iš galo kambario greitai bėgo trys išdykaują vai
kai, netyčia stipriai pastūmę užkliudytą Almj, ir šis 
stuktelėjo Felicijai alkūnę. Ji atsigręžė: 

— O, Al! Mr Danger... 
— Hi, Gelicia... Atsiprašau! — Almiui buvo kaž

ko nesmagu; daugiau — negu už pastūmimą. 
Felicija skardžiai nusikvatojo. Tada, kiek parau

dusi, pristatė Almiui savo naują draugą ir, lyg paaiš
kindama savo susižavėjimą juo: 

— Ir tik pamanyk, Al! Jisai sakė, kad aš turiu 
gražią sielą... Niekas taip man dar nepasakė! 

(Boa daugiau) 
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Jubiliatas S-tasys Lozoraitis. Lietuvos Diplomatijos šefas, su kard. A. 
Samore ir savo šeima. Iš kaires: Lietuvos dipl. šefas min. S. Lozoraitis, 
atstovas prie Vatikano S. Lozoraitis. Jr.. kard. A. Samore. anūkė Daina, 
Joana Lozoraitienė, Vincenta Lozoraitienė ir Kazys Lozoraitis 

NUO VALSTYBĖS KŪRIMO 
IKI NESIBAIGIANČIOS KOVOS 

Lietuvos diplomatijos šefui min. St. Lozoraičiui 
— 80 metų 

ANTANAS JOTAUTAS 

Nepriklausomybę Lietuvai pa
skelbus, reikėjo ją apginti ne tik 
savanorių krauju ir gyvybėmis, 
bet i r sukurti valstybinį gyveni
mą beveik iš nieko. Su valstybi
nio darbo patirtimi žmonių tuo 
metu buvo mažai. Gerų norų ir 
aukos dvasios nestokojo dideli 
būriai, bet ir jie nepajėgė surasti 
naujai atkurtai nepriklausomy
bei kelius, užtikrinti tautai nau
ją gyvenimą ir valstybei pripaži
nimą tarptautinėje plotmėje. Bet 
tokių žmonių atsirado. Vieni vy
resni, kiti jaunesni, bet jie nesi
gailėjo savo gyvenimus, sugebėji
mus ir ateitį aukoti valstybei ir 
tautos gerovei. 

Kai šiandien dairaisi į paverg
toje tėvynėje ar svetur išlikusius 
ano meto valstybinio gyvenimo 
kčrėjus, tai pajunti Hūde-į, kad 
jau amžiaus našta slegia jų pe
čius. Kartu pajunti džiaugsmą, 
kad juos gali statyti pavyzdžiais 
jaunosioms kartoms, vedančioms 
nepalaužiamą kovą už tautinę 
gyvybę, už tautos laisvę, už žmo
niškumą savo aplinkoje ir už pa
siryžimus ištesėti pastangose lais
vei ginti. 

Dar galime matyti ne vieną 
tų, kurie statė nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimą nuo pat jos 
pradžios, kurie stovėjo jos laisvės 
sargybos aukščiausiuose pos
tuose, kurie iki šio! dar nepailso 
kovoje už pavergtos tėvynės lais
vę. Akys nukrypo ir į jau seniai 
Romoje gyvenantį ir rugsėjoS d. 
aštuoniasdešimtuosius metus bai 
giantį Lietuvos diplomatijos še
fą, ministerį Stasį Lozoraitį. Jau 
galima jį vadinti romėnu, nes su 
•maža pertrauka ten yra išgyve
nęs didesnę savo amžiaus dalį — 
keturiasdešimt vienerius metus. 
Ir savo gyvenimą, nors jis buvo 
ir yra sunkus, jis romėnišku sto
iškumu neša, vesdamas nuolati
nę, kiek šiuo metu įmanoma, ko
vą už Lietuvą ir pavergtus lietu
vius. 

] dįrfomatinį darbą 

Stasys Lozoraitis kilme iš tėvo 
pusės susijęs su Griškabūdžiu, 
Sakių apskrities. Gimęs Kaune 
1898 m. rugsėjo 5 d., kur jo tėvas 
Motiejus buvo pirmasis lietuvis 
advokatas Kaune, lietuvių spau
dos darbuotojas, varpininkas. Jo 
motina Marija Jaroševičiūtė, Su
valkų bajoraitė, patriotė lietuvė, 
išauklėjusi devynerių metų be tė
vo (mirė (1907 m.) likusį sūnų 
apsisprendusiu lietuviu, visą 
amžių tikru patriotu. 

Mokslo kelias taip pat Jubilia
tui nebuvo lengvas. Kaune bai
gęs keturias gimnazijos klases. 
karo eigoje turėjo trauktis Rusi
jos gilumon. Kaip daugelis to me
to jaunuolių, ten mokėsi sunkiose! 

sąlygose ir 1918 m. baigė Voro
neže įsteigtą M. Yčo lietuvių 
gimnaziją. Tų pačių metų rude
niop grįžo į nepriklausoma vals
tybe pasiskelbusią Lietuvą. Vė
liau studijavo teisę Berlyne ir ki
tur, daugiausia jau dirbdamas 
raštinės ar diplomatinėje tamy-aj 
boję. 

Grįžęs Lietuvon St. Lozoraitis 
pradėjo dirbti vidaus reikalų mi
nisterijoje, o 1919 m. vasarą per
ėjo į ministerių kabineto kance
liariją viršininko pareigoms, vė
liau reikalų vedėju. Nuo 1923 m. 
pradėjo diplomatinę karjerą. Tais 
metais vedė užsienių reikalų mi
nisterijos informacijos skyriuje 
—Eltoje dirbusią Vincentą Ma

tulaitytę ir gavo paskyrimą į Lie
tuvos pasiuntinybę Berlyne. Po 
poros metų ten jau paskirtas pir
muoju pasiuntinybės sekreto
rium, o nuo 1928m. pasiuntiny
bės patarėju. 

Diplomatinėje tarnyboje įsigi
jęs gerą patirtį ir parodęs didelius 
sugebėjimus, St. Lozoraitis 1929 
m. pabaigoje skiriamas pirmuoju 
sekretorium prie Vatikano, už po
ros metų — charge d'affaire. Tas 
pareigas sėkmingai ėjo, kol 
1932 m. buvo perkeltas į užsie
nio reikalų ministeriją Lietuvoje 
politinio departamento direkto
riaus pareigoms. 

Užsienių reikalų ministeris 

Pasitraukus dr. D. Zauniui, St. 
Lozoraitis paskirtas 1934 m. bir
želio 13 d. užsienio reikalų mi
nisterių. Tose pareigose išbuvo, 
atlikdamas įvairius sunkius, 
komplikuotus ir daug sumanu
mo reikalaujančius darbus, iki 
1938 m. gruodžio 5 d. Dar buvo 
įgalioto ministerio titulu ir 
vėliau, vadovaudamas tuo metu 
labai sunkiai Lietuvos diploma
tinei tarnybai. Kaip tik tuo metu 
iškilo žinomasis Lenkijos ultima
tumas, Klaipėda buvo atplėšta 
nuo Lietuvos ir jam reikėjo va
dovauti komisijai iškilusiems pai
niems klausimams su nacine Vo
kietija spręsti. Tik 1939 m. vasa
rio 15 d. paskirtas nepaprastu pa
siuntiniu ir įgaliotu ministerių 
prie Italijos valdžios —Kvirina-
lo, kur diplomatiniai reikalai 
taip pat buvo painūs, nes jau čia 
pat kabojo karo grėsmė ir Itali
jos Mussolinis draugavo su naci
nės Vokietijos Hitleriu, norėju
siu sukurti JOOO metų naują ger
manišką valstybę. 

Čia ir prasidėjo nenumatyti į-
vykiai. Jie pakreipė Lietuvos, 
Europos ir net pasaulio istorijos 
raidą. 1940 m. birželio 15 d. Lie
tuva buvo okupuota Sovietų Ru
sijos, o jau tų pačių metų Stalino 
santarvininko Hitlerio draugas 

Mussolinis atidavė rusams ir Lie
tuvos pasiuntinybę. Tai buvo 
1940 m. rugpiūčio 27 d. 

Pasiuntiniui ir įgaliotam mi-
nisteriui S. Lozoraičiui teko ieš
koti ne tik naujos prieglobos, bet 
ir imtis naujų pareigų, naujų pa-

I stangų, kad pasaulis sužinotų a-
pie neteisėtus ir žiaurius komu-

' ni tų veiksmus Lietuvos atžvil-
. giu, ir jam parodyti, kad lietuvių 
Į tauta laivai savo nepriklauso-
j mybės neatiduoda, kaip skelbir 

jo- okupantai. Nuo tada iš dip
lomatinės pozicijos reikėjo stoti i 

! ka io pozicijas ir vesti kovą dip-
'cmatiniais ir kitokias būdais — 

• i actais, protertais, promemorip-
mis — neužbaigiamą kovą dė 

Į Lietuvo: laisvės ir lietuviams tei 
sės į laisvę pr'pažinimo. Jubila 
tas tai garbingai, ryžtingai ir pa 
stoviai atliko netoli keturiasde 
simties metų. Jis rankų nenulei 
džia ir dabar, nors laisvės sault 
dar vis net nespinkso. 

Tarptautinėje politikoje 

Min. Stasys Lozoraitis nebuvc 
tik kabinetinis žmogus. Kaip dip
lomatas jis buvo ir tebėra nepap
rasto takto, intelektualus. Net 
protestą reikšdamas jis pasakc 
parinktu taikliu žodžiu. Bet jis 
buvo žinomas ir tarptautinėje 
veikloje ne tik tada, kai reikėjo 
ginti Lietuvos bylą, kai reikėjo 
bandyti sudaryti bent Pabaltijo 
tautų federaciją ar rast- sugyve
nimo būdą su nuolat į Lietuvos 
laisvę besikėsinančiais lenkais, 
bet ir vadovaudamas įvairioms 
diplomatinėms ir valstybės repre
zentacinėms delegacijoms, ku
rios turėjo parodyt- Lietuvą kul
tūringą ir šviesią tautą prieš 
tuos, kurie galėjo džiaugtis savo 
ilga valstybine istorija ir tradici
jomis. 

Jam, kaip užsienio reikalų mi-
nisteriui teko lankytis kitų vals
tybių sostinėse, kaip Stockhol-
me, Paryžiuje, Helsinky, Mask
voje, Londone, Romoje, Rygoje, 
Taline ir kitur. Jam teko vado
vauti Lietuvos delegacijai Angli
jos karaliaus Jurgio V laidotuvė
se ir Eduardo VIII vainikavime. 
Jis nuolat dalyvavo Tautų, sąjun
gos sesijo:e ir komisijose. Kalbų 
mokėjimas, gražus, iš prigimtie: 
švelnus ir mandagus elgesys, pa
rinktas žodis jam praskynė kelius 
prie didžiųjų valstybių vyriausy
bių — prezidentų, karalių, mi
nisterių pirmininkų, o tie kontak
tai buvo naudingi Lietuvai ir 
tarptautiniams Lietuvos reika-
\ ams. St. Lozoraitis laisvai kalba 
ne tik lietuviškai, bet dar ir vo-
tibkai, prancūziškai, lenkiškai 
u iškai, itališkai. Moka ir kiti; 
calbų, kuriomis gali rasti ryšį su 
-.vetimaisiais. 

Lietuvos diplomatijos vadovas 

Pagaliau Sukaktuvininko dip
lomatinė patirtis ir ilgas buvi
mas užsienio reikalų ministerių 
įgalino, suirutėms kilus, tapti 
Lietuvos diplomatijos šefu, ko
ordinuoti diplomatinę veiklą net 
tada, kai nebus kitų galimybių 
susisiekti su vyriausybe a r kai 
nebus valstybės reprezentantų. 
Tuometinis užsienio reikalų mi
nisteris J. Urbšys suteikė jam iš
imtinius įgaliojimus vadovauti li
kusiems diplomatams ir konsu
lams. Ir jo patvarkymu tuojau, 
kai tik Sovietų Rusija okupavo 
Lietuvą ir sunaikino jos laisvę, 
visose laisvose pasaulio sostinėse 
esantieji Lietuvos pasiuntiniai ar 
charge daffaire įteikė vyriausy
bėms, prie kurių jie buvo akredi
tuoti, protesto notas, kad pasau
lis žinotų, jog Lietuva bent mo-

GfeRIMAI GAMINAMI 
PILIULĖMIS 

Dabart inis žmogus stengiasi, 
k a d namų ruošos darbams ir 
maisto gaminimui kuo mažiau
s ia išeitų laiko. Pavyzdžiui, 
p ramonė gamina įvairius valgiui 
i r gėrimui pusfabrikačius — be 
kitų, tirpstančią kavą ir arba
tą. Be to, neseniai Japonijoje 
a t r a s t a s būdas gaminti kavą 
žaliąją arbatą, kakavą, pieną ir 
k i tus gaivinančius gėrimus pi
liulėmis. Jos daromos iš įvai
r ių produktų. Milteliai presuo
jami , po to tabletės aptraukia
mos želatinos ir cukraus sluoks
niu. Vandenyje tokios piliulės 
iš t i rpsta greitai i r be nuosėdų. 
Naujosios technologijos kūrėjai 
tvir t ina, kad tokie gėrimai sko
niu ir aromatu nesiskiria nuo 
natūralių. jm. 

PAULIAUS VI PALIKIMAS 

(Atkelta iš 3 psl.) 

Pauliaus VI enciklikos 

Paulius VI paskelbė 7 encikli
kas, liečiančias įvairias sritis. Ypa
tingai įdomi enciklika "Popu-
lorum progressio", paskelbta 
1967 m., liečianti nuosavybės tei

sę. Ten įspėjama: "Nuosavybė 
nėra visuotinė ir neteikia besą
lyginių teisių. Nė vienas negali 
pasiteisinti naudojimu savo rei
kalams to turto, kuris būtinas ki
tiems". Ten įpėjamos turtingos 
valstybės ir turtuoliai, kad jie, 
nesidalindami turimu turtu su 
vargšais, sulauks Dievo teismo ir 
vargšų pasmerkimo. 

ralinio ir teisinio ginklo iš savo 
rankų nepaleido. 

ši išimtinė padėtis —kaip Lie
tuvos diplomatijos šefo —jam 
leidžia ir dabar bent prie palan
kesnių vyriausybių paskirti savo 
atstovus, konsulus ar garbės kon
sulus. Ir jie dar tebeatstovauja 
Lietuvai ir lietuviams. 

Ministerio St. Lozoraičio ke
lias, prasidėjęs nuo valstybės kū
rimo, tęsiasi per kovų už laisvę 
laukus iki jo aštuoniasdešimtųjų 
amžiaus metų. Linkėtina, kad ta 
kova greičiau baigtųsi. Bet Su
kaktuvininkui linkėtina ir toliau 
su tokiu pat pasiryžimu ginti 
Lietuvą, jos laisvę ir skelbti tvir
tą laisvės troškimą visiems savo 
kenčiančios ir išblaškytos tautos 
vaikams. 

F L O R I D A 
The Sunshine State 

COME dc VISIT OUR COMMUMTTES 
We Provide Free Hotel ar.d Food — 3 nights and 2 days. 

Naujų miestelių rajonai jau su : 
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Devetopment (312) 236-3075 
Please n i sh mc y o u r informatron kit 
of the rt>mrrmnitw»* cherked. 

72 Port Charlotte 

D Port MaJabar 

D Port St. Lucie 

Port La Beu> 

General Devetopment Corporation 

222 W. Adams Str. 
Chicago, m. 60606 
(312) 236-3075 
Prašom paskambinti ar
ba prisiųsti iškarpą ir 
mes mielai pristatysim 
daugiau informacijos 
apie šiuos Floridos pir
kinius. 

A.D.4206 I 
D Ali Four 

NAME TEL. # 

Communities Į 

I 

ADDRF.SS 

| CITY STATE ZIP 
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Obtain the HUD Property 
Report from Devetoper and 
read it before signing any-
thing. 

HUD neither approves tho 
merits of the offering nor 
the value, if any. of the 
property. 

Kitoje enciklikoje "Humanae 
Vitae", paskelbtoje 1968 m. va
sarą, ryškiai pasmerkiamas gimi
mų mažinimas ir tam tikslui dirb
tinų priemonių panaudojimas. 
Paulius VI teisus, kad visa tai 
veda į šeimos neištikimybę ir jos 
griuvimą. Visa tai ryšku turtin
guose kraštuose, pvz. JAV. Visai 
kita padėtis varganuose kraštuo
se, pvz. Indijoje, kurioje gimimų 
mažinimo propaganda nesulaukė 
sėkmės. 

G. B. Montini buvo :gtežnos 
sveikatos vaikystėje ir sd&atv^je, 
bet dideliu darbštumu, ^ t u T i r 
protu penkiolika metų, audringa
me laikotarpyje, vairava Bažny
čiai, siekė visuotinio g ė r i Ž Į r ^ -

sĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiufiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif^ 

1 ^ - ^ A- TVERAS 1 A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas £ 
2646 W. 69th Street — Tel. RE 7-1941 | 

'•iiillHHIIllIllliillIllllllHlIllliiilitlllllililiiiiillllllllllllllllliillllIlllliniiiiiiilllllIltli^ 

(AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ra tų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FIRESTONE TIRES. Wh'eel 
aligument and balancing. Brakes. 
Shcck absorbers. Mufflers and pipes. 
Tune-Ups. Lubrication. Change of oil 
and Filterg. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 591h Street — Tel. GR 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 
Šventadieniais uždaryta. - - Sav. MIKAS CESAS 

m 

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
B BOSTONO m NEW TOBKO 

Dai yra vietų šių metų grupėse: 
RŪGS. 22 d,— $845.00 (su vadove p. Rudziuniene) 

GRUODŽIO 22 d. — $1045.00 (dviejų savaičių 
Grupes aplankys Vilnių, Kauną ir Trakus. Prie šių grupių 

galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS ir KANADOS MIESTŲ- «u-
papildomu mokesčiu New York'e. 

KELIONES Į LIETUVA 1979 M. PRASIDEDA BĄLANT). 11 D. 
REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR r»a3fl_ 

TRANS-ATLANTIC TRAVI&, SERVICE, INC. 

393 West Broadway, P. O. Bos 116 

South Boston, Ma. 02127, Tel. (617) 268-8764 

įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūmene 

Prioes are based on doubte oceupancy and are subject to changea 
and or Government approval. 

-• 
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I MES STENGIAMAS DUOTI UETUVIAMS GERIAUSIA. 

1 PATARNAVIMĄ ir GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYOASr 

= ISIGYKrTE LABAI PATVARIA IR EKONOMIŠKĄ 
= SUSISTJEKTMT PRIEMONE. 

Naujas 1978 m. Plymouth HORTZON — labai ekonomiškas, 
4 eOtaderfaL su galionu 38 mylias 

Kaina nua — $3,950.00 
«F* mr* c rv 

1978 m. CHRYSLER kaina nuo $4,700.00 
E Patikrinkite kainas pas kitos pardavėjai ir grįžkite pas mus Ir 
S Įsitikinsite, kad pas mus mažiausios kainos. 
r Tarime Jaunuoliams masinu; Cadillac, Binck. Pontiac, Otds-
l mobile ir kini, TAIPGI IMPORTUOTŲ, IVARIU KAINŲ, prade

dant nuo $100.00. Mūsų dirbtuvėse prityrė mechanikai pataisyt 
karoseriją, (body), sparnus (Fenders) ir sureguliuos motorą. 

Į BALZEKAS MOTORS, 4030 S. ArcherV11515 Į 
Seniaosias automobiliu pardavėjas Chicagoje, gerbiamas viri •» m. 

PLYMOUTH — VOLARE — CHRYSLER — ARROW 

riimiiiiiiiiitiHiiiiiiiiiiuiiniiiniiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiHiiimiiiiiciiHuntiiii? 
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Redaguoja S t Semėnienė, 6507 S. Troy S t , Chkago, BL 60629. 

NE ABSTRAKTINE DAILININKĖ 
Vaizduojamasis menas per 

paskutinį šimtmetį eina vis toliau 
abstrakcijos keliu. Tai yra pada
rinys blaivaus menininkų požiū-
r io. j sayo uždainį: visko negali
ma,kar tu atvaizduoji. Daiktai, 
mūsų. gyvenama aplinka ir žmo-
gaui žvilgsnis į visa tai yra tokie 
turtingi, kad jų neįmanoma su
talpinti viename vaizde. Reikia 
rinktis, vaizduoti -vieną ar kita JU 
bruožą, .vieną ar kitą požiūrį į jį. 
Šiuo suprastinimo keliu bandy
ta pasiekti pačios daiktų buvimo 
paslapties. Tokiu, sakytume, as
ketiniu keliu vaizduojamieji me
nai -nuėjo taip toli, kad toliau 
eiti< jau_ nėra kur. Jie ne kartą 
pasidarė jau nebe vaizdais, bet 
schemomis. 

Ringailė Jonynaitė-Zotovienė 
eina' visai priešingu keliu. Ji vis 
tebetiki, kad galima viską at
vaizduoti, kad labai daug ką ga
lima sutalpinti viename paveiks
le. Jos pievų gėlės turi tiek daug 
turtingumo! Ji sugeba sudėti į tas 
puokštes visą Floridos saulėtumą, 
net nesinaudodama tamsaus 
kontrasto . pagalba. Mat , šviesa 
ypač pasirodo ryški šalia tamsos. 
Jos gėlės turi visas spalvas, neiš-
virsdamos paprasta pilkuma, ko 
galima būtų tokiu atveju tikėtis. 

Tačiau kur eiti toliau? Šis 
klausimas kyla Ringailei Jony-
naitei-Zotovienei. Ji nenori ten
kintis vien gėlėmis. 2inoma, žie
dai nesudaro nei mūsų gyveni
mo, nei mūsų pasaulėvaizdžio 
pilnumos. Dailininkė tai jaučia 
ir nori eiti giliau. Ir šioje parodo
je <yMM»p6tu jos pastangų eiti to
liau nuo gėlių. Bet ar ji toliau 
nuo jų nueina? Jos Vilniaus ar-
chitairtiros ir Lietuvos gamtos 
vaScf«-yra ne kas kita, kaip su-
gėfint»trrchitektūra ar gamta. 

Žaisminis ir žydintis požiūris į 
gyvenimą Ringailei Jonynaitei-
Zotovienei matyt yra jos prigim
ties dalis. Dvidešimt metų ji dir
ba kūno kultūros ir tautinių šo
kių mokymo srityje. T o jos žais-
m i M o nusiteikimo nepakeitė nei 

plačios jos meno studijos, kurias 
ji yra atlikusi. 1953 m. ji pra
dėjo studijuoti meną Chica
gos Meno institute. Vėliau ji me
ną studijavo Oakland kolegijoje 
Mich., Madona kolegijoje Livo
rną, 111. ir Birmingham Blooms-
field Art Association, Mich. Gy
vendama Floridoje, ji dirba su 
žinomu meno profesorium H. 
Green 

Ringailė su savo kūriniais da
lyvauja įvairiose meno parodose 
amerikiečių ir lietuvių tarpe. Ji 
yra gavusi keletą premijų už sa
vo aliejinę tapybą ir akvareles. 
Šiais metais ji dalyvavo 69 dai
lininkų (pripažintų) parodoje 
Lighthouse Gallery Teąuesta ir 
už savo akvarelę gavo trečią pre
miją. 

Ringailės Jonynaitės-Zotovie-
nės paveikslų paroda buvo su-

DRAUGAS. šeštadienis, rugpjūčio mėn. 26 d. 

LIETUVIU IŠGELBĖTA VOKIETAITE 

Balfo centro valdybos pirmininkes Marijos Rudienės rūpesčiu bei triūsu g Lietuvos atvykęs pas savo seimą šiame 
krašte Aleksandras Skopas sveikinamas Chicagos miesto burmistro Michael Bilandic, kuris ta proga prieš tai pa
skaitė proklamaciją. Iš k.: Kenneth Jacksy (aldennan lst Ward), Aleksandras Skopas, Marija Rudiene, Elvyra Sko-
piene (Aleksandro žmona), M. Bilandic, nesimato už B. nugaros Skopo dukters Sofijos Palionienės. 

ruošta Beverly Shores Jono ir Te
resės Mildažių verandoje ir kie
me. Dailininkę pristatė Vyt. Kas-
niūnas. Puiki aplinka sutraukė 
daug meno mėgėjų. Tačiau pa
veikslui, kaip būtinai reikia rė
mų, taip ne mažiau, atrodo, pa
rodai reikia dirbtinės uždaros 
erdvės aplinkos. Su natūralia va
saros medžių ir saulės prošvaisčių 
aplinka sunku jai konkuruoti. 

V. Bgd. 

LIETUVAITE -1978 M. FESTIVALIO 
KARALIENE 

Nuvykus į kultūrini šauliu sa
vaitgalį Union Piere, prof. dr. P. 
Jonikas atkreipė dėmesį, kad ten 
vasaroja gerai lietuviškai kalban
ti vokietaitė, kurią yra išgelbė
jusi lietuvių šeima. Dr. A. Šeš
tokas ją sujieškojo ir teko valan
dėlę su ja pasikalbėti. Ji su tėvais 
gyveno Tilžėje. Jų pavardė Jaks-
tat, kas rodytų lietuvišką jos kil
mę, bet jie savo namuose kalbė
jo tik vokiškai ir tėvai jautėsi 
vokiečiais. Kadangi karo metu Til
žėje buvo bombardavimų pavo
jus, tėvai ją išsiuntė vasaroti į 
Klaipėdos kraštą pas lietuvius 
Juškus. Artėjant frontui, tėvai ir 
kiti tilžiškiai staiga gavo įsaky
mą per vieną naktį išsikraustyti. 
Kur jie išvyko, kur jie dingo, ir 
dabar duktė nežino. Taip ji ir 
pasiliko lietuvių šeimoje, priim
dama jų pavardę ir vadindama-
si Rūta Juškaitė. Tada ji ėjo tik 
aštuntus metus ir kalbėjo tik vo
kiškai. 

Geraširdžiai lietuviai ją pasi
ėmė kaip savo dukrą. Jų globoje 
augdama, ji pramoko lietuviškai. 
Kai Juškų šeima bėgo nuo at
plūstančių bolševikų, ir ją pasi
ėmė kaip savo dukrą. Patys jie sa
vo vaikų neturėjo. Važiavo ark
liais. Ant vežimo buvo įtaisyta 
būda, panaudojant turėtą naują 
kilimą. Užpakaly vežimo buvo 
patalai, tai ten Rūta kelionėje 
galėjo sau ramiai miegoti. Jos 
naujoji mama kartojo: "Kad Die
vas mus išlaikė gyvus, mes ne
paliksime ir tavęs". 

Vokietijoje pateko į Wedelio, 
paskiau į Luebecko stovyklas. 

Lina Mykole Jonynaitė, kaip 
skelbia amerikiečių laikraščiai 
neiškraipytai —Lina Mykole Jo
nynas —19 m. Indianos univer
siteto studentė, besiruošianti 
dantistės profesijai, buvo vaini
kuota 1978 m. Hoosier Hills Fes
tivalio karaliene. 

L. Jonynaitė yra buvusi 1978 
m. Chestertono aukštesniosios 
mokyklos futbolo "Homeco-
ming Queen". 

Visas tuzinas jaunų kandida
čių buvo teisėjų renkamos, atsi
žvelgiant ir labiausiai kreipiant 
dėmesį į asmenybę ir intelektua
linį išsilavinimą, jas asmeniškai 
apklausinėjant, darant su jomis 
"intervie*^, o taipgi maudymo
si kostiumų ir balinių suknelių 
pasirodymuose, kaip įprasta gro
žio karalienių rinkimuose. 

Lina laimėjo visais punktais, 
kas tik buvo įmanoma laimėti: 

1. Festivalio karalienė, 2 
asmenybė ir 3. Miss fotogeniško
ji-

L. Jonynaitės laukė ir kitas lai
mikis, sekąs vėliau: ji buvo iš
rinkta "First runner u p " rinki
muose į "Miss Indiana World 
pageant". 

Bloomington statys josios kan
didatūrą ateinančią vasarą 
(1979) į "Miss Indiana VVorld". 

Lietuvškai visuomenei Lina 
taipgi yra gerai pažįstama. Praei
tais metais (1977) ji debiutavo 
"Gintaro" baliuje, Chicagos Lie
tuvių Moterų klubo kasmet su 
lietuviškom tradicijom surengta
me. 

Trejetas gabių lietuvaičių. Chicagos Liet. Moterą klubas kasmet skiria sti
pendijas lietuvaitėms studentėms, siekiančioms aukštesniojo mokslo. 18-ame 

u - i Gintaro baliuje stipendijų čekiai įteikti trims studentėms: Ofelijai Barškčtytei, 
Sharon Petroshutei ir Birutei Tamulynaitei. Čekius {teikia stipendijų komiteto 
pirm, Jean Vance. Nuotr. LeweUyn studijos 

Kai vadovybėms paaiškėjo, kad 
ji vokietaitė, norėjo ją išmesti 3 
stovyklos, kuri buvo skirta tik lie
tuviams, tačiau Juškų šeima uo
liai ją gynė, tardami: "Mes ne
leisime jos išmesti". Jeigu jai ne
bus duota maisto kortelė, naujie
ji jos tėvai pasiryžo dalintis jų 
pačių gautu skurdžiu stovykliniu 
maistu. Arba tegu visus tris kar
tu išmeta iš stovyklos. 

Kadangi Rūta pradėjo eiti į lie
tuvių mokyklą, tai ji taip ir ga
lėjo pasilikti stovykloje. Vėliau, 
1950 m., su Juškų šeima ji at
vyko į Chicagą. Gimnaziją išėjo 
Gage Parke. Juškų šeima atvažia
vo be turto. Toliau mokytis ne
buvo įmanoma, tai ji dirbo te
lefonų bendrovėje, vėliau banke. 
Jos naujasis tėvas mirė 1968 m. 
Kai jis buvo pašarvotas, Rūta 
prie jo karsto gailiai verkė. Pa
stebėjusi, viena moteris pratarė: 

— Kogi tu verki, juk čia ne 
tavo tikras tėvas. 

Bet Rūtai jis buvo brangus, 
kaip tikras tėvas. Ji sako: 

—Mane užaugino per vargą. 
Jei rasiu tikrus tėvus, bus laimė, 
bet kas mane užaugino, man vis
kas. 

Neseniai mirė ir jos naujoji 
motina. Bet Juškų šeima jai am
žinai gyva širdyje. Jiems jaučia 
begalinį dėkingumą, kaip tik
riems tėvams. 

Jos vedybos su amerikiečiu ne
buvo laimingos. Turi dvi duk
teris, kurių viena jau dirba, o 
antrąją augina su dideliu rūpes
tingumu. 

KAS LAIMINGIAUSI PASAULY? 
Kas yra patys laimingiausi ar 

labiausiai patenkinti žmonės Va
karų pasauly? Gallup surašinėto
jai pravedė tyrinėjimus devyniuo
se demokratiniuose kraštuose. Re
zultatai atidengė, kad amerikie
čiai ir danai yra labiausiai pa
tenkinti savo gyvenimu. Netgi 
danai gal labiau už amerikiečius 
jaučiasi laimingi, imant visus JŲ 
gyvenimo specifinius aspektus. 

Labiausiai nepatenkinti yra 
italai. Jie beveik viskuo skundžia
si ir burbuliuoja: nepatenkinti jie 
demokratija, savo alga, gyvena
mos vietos aplinka, savo namais 

ar butais, sveikata, gyvenimo 
standartu, santykiavimu su žmo
nėmis, poilsiu — visu savo gyve
nimu. 

Iš eilės labiausiai gyvenimu 
patenkintos yra: 1. JAV, 2. Da
nija, 3. Airija, 4. Olandija, 5. Bel
gija, 6. Anglija, 7 Vak. Vokieti
ja, 8. Prancūzija, 9. Italija. 

Lina M. Jonynaite 

Gražioji ir įdomioji jaunuolė, 
puikiai kalbanti savo tėvų že
mės kalba, lankė ir baigė Gary 
lituanistinę mokyklą. 

Lina yra aktorės Irenos (Ni-
vinskaitės) ir inž. Vytenio Jony
nų duktė. 

Lietuviškoji visuomenė, besi
džiaugdama savo pasižymėjusios 
tautietės laimėjimais, linki iš
nešti lietuvišką vardą ir toliau, 
laimint pasaulines karūnas. 

S.L. 

Laimingiausios moterys, kaip 
ir laimingiausios tautos, neturi 
istorijos. 

Benjamin Disraeli 
Amžinasis Moteriškumas (Das 

Ewig Weibliche) kelia mus aukš
tyn. 

Goethe (Faust) 
Moterys neturi rango. 

Napoleonas 
Modernioji taisyklė yra, kad 

kiekviena moteris turi būti savo 
pačios. 

Amy Vanderbilt 
Tikrų tikriausiai geriausios mo-

tetys yra tos, kurios pasitenkina 
mažu. 

Mahometas (570-632) 

SVEIKATOS 
BEIEŠKANT 

Plataus populiarumo susilau
kė Dale Alexander knyga "Good 
Health and Common Sense" (iš
leido Witkower Press, Inc., West 
Hartford, Conn., 279 ps l , 8.95 
dol.). Jos išėjo jau penkios lai
dos. Knygoje įspūdingai iškelia
ma alkoholio, rūkymo žala. Sten
giamasi sulaikyti nuo saldainių, 
napatariama pamėgti kavos ir 
arbatos, perspėjama negerti van
dens su ledais, raginama saugo
tis tų "minkštųjų" gėrimų, skati
nama daugiau vartoti vaisius, 
sultis, pilnų grūdų duoną, kvie
čių daigus, daugiau mankštintis, 
aiškinama vitaminų svarba ir ko
kiame maiste jų daugiau yra, ska
tinant juos gauti su maistu, o ne 
kokius sintetinius. Duodami pa
rinkti maisto sąrašai įvairioms 
savaitės dienoms. Patariama 
vengti chemikalų. Aiškinama 
apie širdies, akių sveikatą, aukš
tą kraujo spaudimą, odos ligas, 
skrandžio žaizdas, protinį sveika
tingumą ir aptariama eilė kitų 
sveikatos klausimų. Apie auto
riaus pasisekimą liudija faktas, 
kad kita jo knyga — "Arthritis 
and Common Sense" per 23 m 

susilaukė net 38 laidų su 925,000 
egzempliorių. 

Tačiau vis dėlto — autorius 
nėra gydytojas, tik šiaip daug i 
medicinos klausimus gilinęsis. 
Knygoje duodami gana seni sta
tistikos ir tyrimų duomenys, per 
daug priskiriama lemiamos reikš
mės dietai, ypač žuvų taukams. 
Jo patarimai kartais kertasi su 
pažiūra medikų, kurie, pvz., nuro
do, jog geriau vartoti nugrieb
tas, be riebalų pienas. Apskritai, 
nors veikalas turi gerų pusių, bet 
jame yra ir vienšališkumo bei 
netikslumų, kuriems gydytojai 
nepritartų. 

J.Pr. 

MŪSŲ VEIKLA 
— Balzeko lietuvių kultūros 

muziejaus moterų gildą ruošia sa
vo veiklos dešimtmečio paminė
jimą sekmadienį, spalio mėn. 1 
d., Beverly C.C. Popietėje bus 
pagerbta gildos steigėja — pirm. 
Marija Krauchunienė. 

— Chicagos lietuvių moterų 
klubas rengia madų parodą tre
čiadienį, spalio mėn. 25 d., Pudge 
C . C Popietės pelnas skiriamas 
šalpos bei lietuviškos spaudos, 
radijo ir T.V. paramai. 

Rmgallt JonynaJti-Zotovleng 
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PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS 

ŠV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
- I i l e l d e -

A N T R A L A I D A 

Mecenatu — PreL J omas KaraMua 
Naujasis Testamentas yra pratiSko formato, įrištas kietais virše

liais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida 
parduodama prieinama kaina. 

Gaunama "DRAUGO*' knygyne 
Kaina-fLM 

Illinois gyventojai prašomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiuntimui. 
(Kitur gyvenantieji pridėkite 25 centus). 

Gera proga visiems įsigyti Naująjj Testamentą. Siuskite užsakymas: 

§ 

3 i 
3 
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DRAUGAS 
4545 W«st HM M 
Chieago, Illinois 60629 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems 
Audroje (abejus) Ringau* Joaynaitf-Zotovteni 
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LAIŠKAI DRAUGUI 
GERB. REDAKTORIAU, 

Atsiliepiant į "Dr?.ugo'' š. m. 

pasiektas nebe taip "jaunam" 
pensininko amžiuje, įpusėjus 
74-sius metus. 

— lSmetis Kandis Dranga iš 
Chicagos svečiuojasi Bostone 
pas savo dėdę Mykolą Drungą. 
Jiedu pereitą ketvirtadieni (rug-

mėjo abi nutrauktas partijas, pįučio 17) aplankė mūsų šach 

ŠACHMATAI 
— Pasaulio meisteris A. Kar

povas pirmauja 3—1. Jis lai-

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

turėjo 20 minučių. 56-tame ėji-

"žaibo' 

valdovę į kraštinę liniją h.4 
(QKR4), izoliuodamas ją iš lo
šimo. Karpovas pasinaudojo ir 
po penkių ėjimų privertė Korč-
nojų pasiduoti. 14-toji partija 
buvo nutraukta Karpovo per
svaroje, todėl be sunkumų ją 
laimėjo po 8 ėjimų. Karpovui 
betrūksta trijų taškų, kad lai
mėtų mačą, o Korčnojui reikia 
penkių laimėjimų. 

— JAV moterų komanda da-
proporcingai padidėjo ir I v v a u s pasaulio moterų koman-j 

jų išprusimas. Tokie neskaito Į d i n e s e pirmenybėse, Buenos Ai-: 

, mas. Elektrinė Corning viršum virimui partijų. Jaunasis Ka- ^ ^ ^ .^CTOW£„ o r k a i t e ^ 
rolis neblogai užsirekomendavo Į gub^,, ^^^ šaldytuvas. Skalbiama-
pagal savo amžių. Žadėjo prieš į džiovinama maš. Pilnas rūsys. 2 maš. 

me Korčnojus nevykusiai paėjo grįždamas į Chicagą, dar kar- m>lr. garažas. Puikioj vietoje. Priruoš
tą aplankyti vietos LPD šach
matininkus. Kazys Merkis 

ta tuojau užimti. Susitarimui apžiū
rėti skambint tarp 5 ir 7 vai. tcL 
735-317*. 

QUEEN OF UNIVERSE PARAPIJOJ 
, Savininkas parduoda erdvų 6 kamb, 

rugpiūčio 19 d. vedamąjį, pasi- Tryliktoje — Korčno jus turėjo matininkų treniruotę So. Boeto-j b«mgalow su Florida kambariu. Visur 
rašytą Al. B. inicialais, dalinai pėstininką viršaus ir gerą pade- n o u>£> klube ir sužaidė eilę! k i l imai- Gazu apšild. Centr. oro vėsini 
tenka pritarti iškeltoms min- tį, bet atsirado bėdos su Laiku, 
tims ir palinkėti, kad neliktų kai likusiems 15-kai ėjimų te-
balsas šaukiantis tyruose. 

Tiesa, kad per ilgai užsitęsę 
minėjimai, susirinkimai ar kito
kie renginiai išvargina dalyvius 
ir atbaido nuo atsilankymo. 
Kalboms daromės alergiški ir 
nenorime klausyti kalbančiųjų. 
Dažnas manome, kad mes patys 
nemažiau išmanome už kalban
t į todėl kalbėtoją kritikuoja
me, o dažnai ir nepagrįstai nie
kiname. Jau yra atsiradę tam 
tikra grupė žmonių, kurių išsi
pūtė kišenės ir mano. kad ly-

— Melagiui niekas 
net jam tiesą sakant. 

netikės, 

Aesop 

D Ė M E S I O 

i r k s i u 
LIETUVIŠKI; MEDALIŲ 

Telef. — 434-8852 

lietuviškų laikraščių, žurnalų 
ar knygų, o galvoja, kad geriau 
viską žino už tuos, kurie lietu
viškai veiklai skiria didelę dalį 
savo laisvalaikio. 

Minėjimus ir kultūrinius ren
ginius ruošia tie patys žmonės, 
organizacijų išrinkti ir įparei
goti, todėl jiems vieniems su
krauti visą renginių naštą ne
reikėtų. Sumanių ir sugeban
čių žmonių ne visada pavyksta 
surasti, tai netektų perdaug 
rūgoti, kad kiekvienas renginys 
būtų aukšto lygio ir visus pa
tenkintų. 

Norisi atkreipti rengėjų dė
mesį į punktualumą. Jau įėjo į 
madą i r . įsipUietino. kad susi
rinkimai ir minėjimai geru pus
valandžiu pavėluoja. Kodėl 

res mieste, Argentinoje, spalio 
25 — lapkričio 12. 

— "American Open" įvyks E L E K T R O S 
, „ „ . - . • 0 0 o c , S" į/ rvTJtHMAI — PATAISYMAI 
lapkričio 23-26 d., Santa Moni- ^ ^ Chlcsųr08 m i e s t o le idlm% 
Ca. Calif. T ik ime , k a d i o i e da- Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga. 
lyvaus vienas gabiausių lietu 
vių jaunuolių, kalifornietis 
13-metis Andrius Kulikauskas 
(1594) ir jo tėvas inž. Edmun
das, kurio "reitingas" 1698. 

— So. Bostono LPD šachma
tų turnyrą laimėjo Kazys Mer
kis, įveikęs turnyro favoritus: 
Ričardą Grauslį ir Tomą Girnių, 
bet ir pats suklupo prieš Jurgį 
Zozą. Tomas Girnius sudorojo 
Grauslį ir Zozą, o Grauslys pas
kutiniame rate įveikė Zozą. Tur
nyro užbaigos stovis: 1. K. Mer
kis, 2. T. Girnius, 3. J. Zoza 
ir 4. R. Grauslys. Merkio lai-

rantuotat ir sąžiningai 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii 

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St. 
(Town of Lake) 

Dažo namus iš lauko ir is vi
daus. Darbas garantuotas. 

STASYS ŠAKINIS 
Skambinti 927-9107 

Olsick & Co. Realtors 
Nejudomo Turto Bendrovė 

Patarnauja nuosavybių pirkime ir 
pardavime 

Kreiptis j 

DANGUOLE VALENTINAS 
Licensed Sales Associate 

Tel. 325-8600 arba 920-1697 
,miintminiiimmnimininiiinmnntim 

L I U K S K h l 6 B U T Ų 
RIDGEMOM S Q U A K E 

APAJRTMENTINIAI NAMAI 

Liuksus I butų namai su butu 
savininkui 

"Face brick" tvirtas mūras. Pil-
] nas rūsys su apšildomom grindim 
I ir vonia. Visi pilnai įrengti su "ap-

pdiances" įskaitant ir indams plauti 
mašiną. Pilnai įrengtas skalbimui. 
kamb. 

66 ir Homin. Tinka didelei šeiniai. 
4 miegamų namas labai geram stovy. 
Įrengtas rūsys. 2 maš. garažas. $40,000. 

5* ir Talman. 5 kam mūr. Beismen-
tas. 2 mašinų garažas. Platus lotas. 
$37,900. 

8809 S. Tulley Ave. Liuksusinė 3-
jų miegamų rezidencija. "Cathedral" 
lubos. 1»4 vonios, 2lĄ maš garažas, 
šoninis {važiavimas. $71,500. 

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

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

45 Ir Talman. 2-jų butų medinis — 
5 Ir 4 kamb. Tik $26,500. 

4$ k Artesian. 2-jų butų medinis 
Geros pajamos. Garažas. $26,900. 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APORAUST 
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis j 

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

ATDARAS APŽIŪRĖJIMU 
SEKMAD., RUGPIŪČIO 27 D. 

11 V. R. IKI 4 V. POPIET 

B E A L E S T A T E 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiiiiiiiHiimmiiiiiii 
M. A. Š I M K U S 

NOTABY PCBLIC 
INCOME TAX SERVICE 

4259 So. Maplewood\ tel. 254-7450 
Taip pat daromt VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai 
HmiimiiiiiHiiiiiiiHiiiiimiiiiiiiimiiiinii 

Mūrinis. 2 gražus butai po 5!i 
kamb. Prie 71-os ir Richmond. Na
mas geras ir nebrangus. 

Marinis. 4 kamb. 
72-os ir California. 

26 metų. Prie 

HELP W AN TED — MOTERYS 
• l — II l — l — — •. - • — 

C L E A N I N G L A D I E S 
FOR NTJRSING OENTER 
Full or Part Time. Days. 

Only those that are rellable & wUlln« 
to work need apply. Mušt have own 
trans. Apply ln person. 
niGHI.ANU HOCSE NURSDiG CTR 

3450 Saratoga Dr., Dovrners Grove. 
TEL. — 969-29O0 

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

stitching. 

PHOENK PRLVTINO OO. 
1112 S. VVabash, CSOcago 

TeL — HA 7-7626 
, M ^m ^ i • • ^m M " ~ M i • • i ' 

HELP WANTED — VYRAI 

Mūrinis. 6 kamb. 22 merų. 4 mieg. 
Centrinis vėsinimas. Namas kaip 
naujas. Marąuette Pke. už Kedzie. 

Brokeris P. Žumbakis 
Telef. — PR 8-6916 

Del .greito ir patogaus patarnavimo 
namų pirkimo ir pardavimo prašome 
skambinti 

VILIUI H O F F M A N l'I 
Telef. — 767-0600 
Budraitis Realty 

4243 West 63rd Street 

Savininkas parduoda Garfield Ridge 
— 5853 S. Massasoit Ave. liuksišką 
3-jų miegamij mūr. "raised ranch" 
namą. Įrengtas rūsys. Iškelti vamz-

j džiai. Šoninis {važiavimas. Priedai. 

baudžiami punktualieji, lyg j ie j m ė J i m * S^rne pabrėžti, nes jis 
yra kokie nusikaltėliai. Reikia I , . 
tą ydą šalinti ir laikvtis pa-! 
skelbto laiko, o ne p a t a i k a u t i ' n u s t a t y t o s t™*03* ° n « tuos, 
keliems apsileidėliams. Kodėl l k u n e k i k u ^teta ir paklau-
bažnyčiose pamaldos pradeda- j ̂  s k e

v
l b l m o-

mos nustatytu laiku, nežiūrint! . , r a s a u P™1"11 Pagarbos pa-
kiek yra susirinkę maldininkų, j r e i s k i m ą 

Bauskime tuos, kurie nesilaiko Juodvalkis 

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiimmiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
ifimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiMiii 

Nuo sienos iki sienos kilimai. 
Galima pasirinkti pikiai "improved" 

sklypą. 
Potvynio kontrolės projektas, pir

mas Cook County rajone. 

Pageidaujant galima gauti paskolą. 

Atdara kiekvieną dieną 
M v. r. Od 7 v. v. 

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

EXPER. BEAUTICIM 
Full time, manager possibility in 
the future. Good following. Apply 
Northwest Area, good location. 

283-91S3 
Tues. throug-h Sat. 9-6. Fri 9- to-8 

A.fA. 
PETRUI ŠANTARUI Argentinoje mirus, 

jo brolį agr. ANTANĄ SANTARĄ, mūsų mielą prietelj, 
ir jo visą šeimą liūdesio prislėgtus nuoširdžiai užjaučia
me. 

Janina ir Algirdas Kimavičiai 
Marija Ročkuvienė 

iniiimiiimmmiiiiimiiiijjiiuiiiiiimiiiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th S t , tel. T76-1486 
luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuuimHiiiiiiiiiii 

I05th Street & Major Ave. 
(2 blokai į vak. už Central) 

Skambint 
422-2565 arba 725-5550 

N O R I P I R K T I 

Broliui 
A. f A. Petrui Argentinoje mirus, 

Agr- A. ŠANTARUI su šeima 
nuoširdi užuojauta. 

S. Vaičius 
V. žirgulevičius 

TAISO 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 

MASINAS, ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermaną DeckJ 
Tel 585-6624 po 5 v. v 

Kalba lietuviškai 

Ieškau pirkti senus medinius baldus 
gamintus prieš 1930 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t , 
"Oriental" kilimą, už prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

IŠNUOMOJAMA — rX)R RENI 

KAS 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. 

Modernas 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
ke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui 

Valdis Real Esfate 
2625 We$t 7!st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

COOK 
Need cook for snack shop — 

8:30 A. M. to — 3 P. M. Apply at 
TAJJLY HO KESTAURANT 

7601 S. Cicero Ave. 
(Ford City Shopping Center) 

Tel. — 284-9757 

KNUOM. 5 kamb., 2-jų 
butas Marąuette Parke, 
nyčios. Tel. 925-4980 

miegamų 
arti baž-

New de lute 3-flats 
6447—51 S. Ansrbi Ave. 

Open house Sanday 12 to 5 p. m. 
TeL — 586-6416 or 434-2596 

A. t A. P E T R U I Š A N T A R U I 
Argentinoje mirus, jo žmonai MARIJAI, broliui, mū
sų mielam kolegai, agr. ANTANUI ŠANTARUI, jo 
žmonai NATALIJAI, dukteriai DALIAI &ANT$RĄI-
TEI-NICH0LS0N su Šeima, velionio broliui AUGUS
TINUI Lietuvoje reiškiame nuoširdžiausią užuojau
tą. 

Lietuviu Agronomų Sąjunga Chicagoje 

A. t A. ONAI STIRBIENFI mirus, 
jos sūnų ČESLOVE ir šeimą nuoširdžiai užjaučia 

Zose ir Petras Augaiciai 
Aleksas Kraučenka 
Regina ir Bronius Latožai 
Elona ir Česlovas Rukuižos 
Irena ir Eugenijus Slavinskai 

P U S M E Č I U I 
$103.00 Chicagoje 

#77.00 
C i c e r o ] e 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

J. BACEVIČIUS — 778-2233 
6455 So. Kedzie Aveme 

immiiiiimiiiiiiiiiiininniiiiiiiiitiiiimiD 
Įvairiu prekių pasirinkimas nebran-

! glal iš mūsų sandėlio. 
COSMOS PABCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
! 3.133 S. Halsted St.. Chicago, TJ1. SOftOft 

2501 W. «»th St., Chfcaffo, TU. 60«2« 
Telef.: »25-2737 — 2S4-3320 

; V\tautas Valantinas 
iiiiiniminiiiiiiininiiHiiiiiituuimiiiHH i 
HiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiiiiiiimitifmimii 

NAMŲ APSITYARKYME 
RuoSiatčs 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 47«-3950 
•iHMiiiniiMHimniiiiiiiHiiiimiiitiiHiini 
iiiiiiiiiiiiHmmiNimiiiiiimiimiiiniiiHii! 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINvSILAS, 4065 Archer Ave, 
Chkago, ni. 60632, telef. 927-5980 
iiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiimuiHiiiiiimmiiiiii 
iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiir 

M O V I N G 
I ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
! kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei-
I dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. _ WA 5-806S 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMUIIIIHIIIIIII 

Priimamas senyvo amžiaus asmuo 
su pilnu aptarnavimu. Marąuette 
Pko rajone. Skambint 4964294 

ISNUOM. 5 kamb., 2-jų miegamų bu
tas Marąuette Parke, arti bažnyčios. 

TeL 925-493* 

Lšnuom. 5 kamb. (2 mieg.) botas 
1-me aukšte iš priekio. Suaugu
siems. Marąuette parke. Skambint 
po 7-os vai. vak. tel. 778-1047. 

R.C.A. Now Hiring 
Niles office 

Call — Deborah Polzin 
7 7 7 - 9 4 0 2 
C O O K 

Northwestern Untversity Fraternity 
needs Cook for current year. Sep-
tember thru June. 

For inf onnataon call 
BON HnXOCK — 869-4951 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge" 

CABINET MAKER 
Smali Evanston shop needs exper-
lenced cablnet maker. F«r furnlture 
nianufacturtT. Repalr. *«ur round 
steadj worfc, vnth moco overtlme. 

Also beneflts. 

LUCAS FRAME 
827 Chicago Ave. 

Evanston, 111. — 869-9233 
(REAR) 

W A R E H 0 U S E 
0 R D E R P I C K E R 
Mušt Have Driver's License 

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

MB. OENNETTI 
ML'BPHY CABPfrr SUPPLDSS 

6250 Xorthwest Hwy. 
Chicago, UI. 60631 

M A C H I N I S T S 
LATHE 

MILUNG MACHINES 
DRILL PRESS 

SHAPEA AND SURFACE 
GRINDER '•" 

Experienced only 

A p p 1 y * 
HARRINGTON & KING 

PERFORATING C0. 
5655 W. Fillmore St. 

1 block No. of Roosevelt Rd^ 
1 Uock West of Central 

TEL. — 626-1800 

L A B 0 R £ R 
Man in fifties to work'fuH or 

part time. Handy with tools. 
Mušt speak some English. To 
claan & sort metai in junk shop. 

Phone — 226-3893 

FOR RENT — 4 ROOM5 
in Marąuette Rark 

Tel. 737-5544 

M I S C E L L A N* E O L" S 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUnilllHlllllllllllllllllilliiii 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaSkoojame 

visų rasių grindis. 
S. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
iiiHiiimiiHimHHiHiimminHiiniumim 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiir 

PACKAGE EJtPRKSS AGENCT 
MARMA NOREIKIENE 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
iAbal pAgrtdatijamos g«ros r&Ste* 

prcki"*. MaMas H Europos s».nd?liq. 
2«0« W. 6* St.. Chicago. TTL 6062*. 

TETJI — WA S-3787 
uininimiHniinnmimimniiimmiitiinr 
10% — 20% — 30% ptgiM mokeatte 
ui apdraod* m o ugnies Ir automo
bilio pa* mos. 

FRANK Z A P 0 L I S 
S208H W«M t5th Street 

Chlcjujo. mmois 
Telef. GA 4-S«54 

BEVERLY SHORES 
Parduodamas Baltk Resort Lodge-
HoteL 24 apstatyti kambariai plius 
butas savininkui ar sargui, 6 vo
nios. Ant 2-jų sklypų arti paplū
dimio. Veikia ištisus metus. Gali
ma perkombinuot į butus, su krau
tuve, delikatesų parduotuve, resto
ranu, etc. Viskas tik už $55,000.00. 

Dubois Realty 
Tel. 219—872-6467 

H E L P W A N T E D - N A L E & F E M A L E 

Namas — SvaUone: 3 butai. 4 vo
nios, centralints Saldymas. atomlnC 
sieptuvS. 3 auto garažas. 2 balko
nai. Patto. Tik $85.000 Marąuette 
Parko centre. 

MACHINISTS 
We are now hiring for the foDowmg positkms with inunediate availability: 
GRINDER — Mušt be able to set-up and operate surface grlnders. Mušt 
have own tools. 
MACHPVIsn" TRAINEE — Will traim to set-up and operate s variety of 
machines for all around machinist classifications, 
INSTRUMENT ASSEMBLER TRAINEE — Will train to assemble and 
trouble sboot precision scierrtific instruments for instrument maker clas-
stficatkm. 
We offer an eaccellent starting salary, and a complete insurance program. 

Apply — 
C E N T R A L S C I E N T I F I C CX>MPANY, I N C . 

2 6 0 0 South Kostne- . Chicago. IilinoH 
An Eąual Oppo-rtunlty Employer 

Mūr. bunKalovr. 
žlai užlaikytas. 

3 miegami. 
$34.000. 

Gra-

Namas ir 
biznis. $80.000. 

Mūr. namas. 
apie 200 svečių. 
Brtghton Parke. 

tavernos svetaines 

Didelę taverna. aalS 
2 butai po 6 kamb. 
$79.000. 

iiiiiHiiiiiiiiiiiHirniiniiiHifiiniMiiiiiiiiiii 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuves sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 fld 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro 

SERAPINAS — 630-2060 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIll l l l l l lHIII 

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

2951 W. 63id SL, 436-7878 

MARQUETTE P ARK 
4 botų mūrinis. Gazu Šildymas. Ga
ražas. $50,900. 

19 metų mūrinis. 5'/2 kamb. ( ? 
mieg.). Gazu-orn šildymas. Arti St, 
Louia ir 77 S t Padarykite pasiū
lymą. 

BUTV NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Taz 

Nourlataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av*. — 778-22SS 

HELP WANTED PART TIME 
Come in and pick up application. 

— GOOD BENEFTTS — 

McDONALDS 
4830 W. Dcmpstcr. Skokie, IDicois 

A n F.aual Opportunlty Employer M/F 

• -

-—— 

H E L P W A N T E D — M A L K 

<{r 
A C H I N I S T S 

Immediate opening for exper operatore in the following jobs: 

* D E V U E G JIG MILL 
* EXTERNAL & LMVERSAL GRINDER 
* INTERNAL GRINDER 
* MILLING MACHLNE OPERATOR 
* GEAR GRINDER 
* SPIRAL BEVEL GEAR CUTTER and GRINDER 

Mušt speak English, be able to read blue prints. do set-up & have 
own tools. Excellent benefit program. 

LITTON PREOSION GEAR 
4545 So. Western Blvd., Chicaąo 847-4211 Ms. 0^ 

An £qual Opportunity Employer M/F J 
Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt. 



Petronėlė ir Pranas Atkočaičiai su dukra Joana Atkočaityte-2alneriū-
nien£ 

MŪSŲ KOLONIJOSE 22 u 

Lemom, ŪL 

Grand Rapids, Mich. 
KKYLA I GAMTĄ 

Apylinkės valdybos iniciatyva 
rengiama šiais metais antroji iš
kyla į gamtą Baniukaičiu ir Treš
ku pamiškėn rugsėjo 3 d. Pradžia 
3 vaL 

Grandrapiečiai ir apylinkėje 
gyveną lietuviai maloniai prašo-, 
mi šį sekmadieni skirti paben
drauti, pasidalinti mintimis su 
draugais, užmegsti naujas pažin
tis su toliau gyvenančiais lietu
viais ir pasivaišinti 

Laike šios išvykos valdyba su
darys progą laimėti daug vertin
gų fantų, kuriuos suaukojo val
dybos nariai ir bendruomenės 
mielieji .rėmėjjai — nariai. Vieto
vę rasti galima Kent Count žemė
lapy: Sunfish Lake 6080 Baniu
kaičiu rezidencijoj. 

Lietuviai, gamtos mylėtojai, at
vykite, mes jūsų laukiame. 

Apylinkės valdyba 

mulionytė buvo visų nuoširdžiai 
priimta. Jos planuose dar yra Ve-
necuelos lietuvių aplankymas, o 
i Glevelandą sugrįš rugsėjo 2 d. 

Tinginiai visada esti benorį 
ką nors veikti. 

Vauvenargues 

NUŠOVĖ DĖL 5 DOL. , 
Chicagoje gazolino tarnauto-Į 

jas nušovė J. B. Cartnansą, 28 
m., užtai, kad jis nenorėjo už
mokėti 5 dol., kai jam pripylė 
gazolino. Pats išsigandęs pa
bėgo ir policija pradėjo jo ieš
koti. 

PRANAS ATKOČAITIS — 
75 METŲ AMŽIAUS 

1 5 J SUKAKTUVININKAS 

Buvęs nepriklausomos Lietu
vos tvarkingas, darbčtus, dide
lio ūkio savininkas Pranas At-
koOutis rengiasi švęsti savo 75 
metų amžiaus, o kitais metais 
ir 50 metų vedybinio gyvenimo 
sukakti. Jis yra gimęs 1903 m. 
spalio 10 d. Jo tėvai Juozas ir 
Petronėlė Karaliūtė Atkočaičiai, 
irgi stambaus ūkio savininkai, 
užaugino septynis vaikus. Visus 
aprūpino ir paruošė savarankiš
kam gyvenimui. 

Pranas iki karinės prievolės 
atlikimo lankė mokyklą ir dir
bo tėvų ūkyje visokius darbus 
— ruošėsi ūkininkauti. Sulau
kęs 21 metų, buvo pašauktas ka
rinei prievolei atlikti nepriklau
somos Lietuvos kariuomenėje 

susirinkimuose ir kituose lietu
viškuose parengimuose. Remia 
lietuvišką spaudą, skaito daug 
lietuviškų laikraščių, yra "Drau 
go" garbės prenumeratoriai. 

Atkočaičių dukra Joana ište
kėjusi už čia gimusio lietuvio in 
žinieriaus Kajetono Žalnerūno. 
Joana su šeima (Regina, And
rium ir Paulium) gyvena Chica
goje. Ji taip pat dalyvauja lietu
viškoje veikloje Atkočaičių sū
nus Algis okupuotoje Lietuvoje 
yra sukūręs taip pat šeimą. 

Negalėdama ilgiau kentėti, 
Atkočaitienė nuvažiavo aplan
kyti sūnaus ir jo šeimos. Iš ten 
parsivežė daug gražių dovanų: 
rankšluosčių, paveikslų, juostų. 
Parsivežė ir vieną jdomų tortą. 
Tai gal apie 2 pėdų platumo 
lėkštėje susodinta Lietuvos miš 
kuose augančių baravykų visa 
šeima Baravykai padaryti iš 
tešlos ir iškepti, tinka valgymui 
kaip lėkštė, taip ir baravykai. 

Pranas labai mylėjo arklius iri Tą dovaną Atkočaitienė laiko 
buvo labai patenkintas, kai buvo 
priimtas j raitelius — kavaleri
ją- Jis buvo pasiųstas į ulonų 
Birutės pulką Alytun. Viršinin
kai pastebėjo, kad jis drausmin
gas, tvarkingas ir gabus ka
rys. Todėl buvo pasiųstas į pus
karininkių mokyklą, kurią baigė 
su gerais pažymiais. Kariuome
nėje jis ėjo viršilos pareigas. 

1929 m. rudenį Pranas sukū
rė šeimą su Petronėle Neveraus-
kaite. Prano ir Petronėlės tėvai 
mielai jiems padėjo. Taigi nau-
javedžiai įsigijo taip pat nema-i 
žą ūkį netoli Sakių. Jiedu labai j 
gražiai ir tvarkingai gyveno, į 
susilaukė sūnaus Algio ir duk
ros Joanos. 

Visos bėdos prasidėjo, kai 
Lietuva neteko laisvės ir nepri
klausomybės. 1944 m. liepos 
mėn. vieną sekmadienį Atkočai
čiai sugalvojo aplankyti gimines 
ir pasitarti artėjančio fronto 
klausimais- Pavakare grįžtant 
namo, vokiečių sargybiniai sulai 
kė ir į namus jau neįleido, nes 
jų ūkis buvo jau fronto linijoje. 
Vokiečiai nesileido į jokias kal
bas ir neleido nieko pasiimti. 
Taip, viską palikę, Atkočaičiai, 
karo stumiami, traukėsi į vaka
rus. Bekeliaujant, per bombar-* 
davimus ir susigrūdimus, dingo 
ją sūnus Algis, teturėjęs tik 10 
metų amžiaus. Tik po daugelio 
metų jie sužinojo, kad jų Algis 
yra sveikas ir gyyvena okupuo
toje* Lietuvoje. 

Atkočaičiai su dukra Joana, 
laimingai praleidę karo baiseny 
bes, 1949 m. pasiekė šį kraštą ir 
apsigyveno Chicagoje. O 1985 
m. atsikėlė į Lemonto apylinkę. 
Čia jie labai gražiai įsikūrė: tu
ri didelį gražų mūrinį namą, 
vieno akro žemės sklypą, apso
dintą vaismedžiais, vaiskrū
miais ir įvairiausiomis gėlėmis. 
Namas ir sodas gražiai tvarko
mi ir" prižiūrimi. Tvarkingi ir 
darbštūs Lietuvos ūkininkai ir 
čia moka gražiai įsikurti. Dabar 
jie abu yra pensininkai ir gra
žiai leidžia senatvės dienas 

Atkočaičiai yra veiklūs LB, 
Bailio ir šaulių organizacijose. 
Visada lankosi tų organizacijų 

kaip brangų tėvynės prisimini
mą-

Sveikiname Atkočaičius ir lin
kime jiems Dievo palaimos. 

Andrius Laukaitis 

Ge veland, Ohio 
DR. DANGUOLĖ TAMULIO-

NYTĖ PIETŲ AMERIKOJE 
Dr. Danguolė Tamulionytė, 

PLB pasiųsta, visą vasarą lanko 
P. Amerikos lietuvius, ruošdama 
lietuvių kalbos kursus. Dr. Dan
guolė turi didelę praktiką moky
ti lietuvių kalbos svetimuosius, 
nes Clevelande gan ilgą laiką ve
da lietuviškai nekalbantiems lie
tuvių kalbos kursus. 
Urugvajuje, Montevideo mieste, 

lietuvių kalbos ir dėstymo meto
dikos kursus lankė 20 žmonių. 8 
gavo mokytojų pažymėjimus. 
Kun. Giedrys, SJ. ten daug dirba 
su lietuviais. Jo dėka Montevideo 
lietuviai seni ir jauni dar gerai 
veikia. Buenos Aires Argentinoje 
kursus lankė 30 žmonių. 12 gavo 
pažymėjimus. Argentinoje yra dar 
trečios kartos jaunimo, gražiai šo
kančio ir dainuojančio. Tik reikia 
mokytojų, kurie mokytų lietuvių 
kalbos ir su jais dirbtų. 

Dr. Danguolei susidaręs vaiz
das Pietų Amerikoje, kad ten žmo 
nės nemiega. Gatvės pilnos žmo
nių dieną ir naktį. Tiek Argen
tinoje, tiek Urugvajuje dr. Ta-

Mielam broliui, svainiui ir dėdei 

A. + A. 
PETRUI ŠANTARUI Argentinoje mirus, 

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame NATALIJAI ir 
ANTANUI SANTAKAMS, DALIAI ŠAMTARIENEI -
NICH0LS0N su šeima ir kartu su visais liūdime. 

Stasė ir Petras Miliauskai 
Aiicia ir Aifrtdas Mikucauskai 

Broliui 

A.fA. 
P E T R U I Š A N T A R U I 

Argentinoje mirus, mūsų klubo nariui 
ANTANUI ŠANTARUI, 

jo šeimai ir artimiesiems reiškiame širdingą užuo
jautą. 

Jonas Adomonis 
Ignas Andrašiftnas 
Bronius Baras 
Stasys česnavicius 
Antanas Kalvaitis 
Vladas Mieželis 
Vaitiekus Morkūnas 

Aleksandras Siliūnas 
Ignas Šimkus 
Stasys Vidmantas 
Viltas žirgulevioius 
Romas Stakauskas 
Titus A. Antanaitis 

A. t A. JANINAI GARLAUSKIENEI mirus, 
jos vyrui LEONARDUI ir sūnui ARVYDUI reiškiame 
gilią užuojautą. 

Irena ir Kazys Aižinai 
Jonas Kazitenas 
Rimantas Bužėnas 
Danute Lukauskienė 

DRAUGAS, šeštadienis, rugpiūčio mėn. 26 d. 

A. t A. KAZIMIERA VAIŠNORIENĖ 
KVEDERAJTE 

Mirė 1978 m. mgpiūčio 8 d., namuose, Richlaud, 
Washington, kur gyveno su sūnaus šeima praeitus pen
kerius metus. Chicagoje buvo išgyvenu.* 60 metų. Mirė 
sulaukus 88 metus. Buvo gimus 1890 m. Kviedariaus pa
rapijoje, Skeldinių kaime, Lietuvoje. 

Velionės kūnas buvo palydėtas j krematoriumą 
Richlande, Wash. 

Liko nuliūdę: vyras Stanley Vaišnoris, sūnus Juo
zas Kaveckis, du anūkai Dorothy ir Stanley ir pus
seserė Barbora Norbutienė (Eidimtaitė), gyv. Edge-
wood, Illinois. Lietuvoje liko du broliai: Pranas ir Fe
liksas Kvederiai ir dvi pusseserės: Johanna Rimkienė ir 
Elena Toleikienė; Vokietijoje sesuo Juozapina Griksienė 
ir jos šeima: 

A. +A, 
TERESEI PAULIONIENEI minis, 

sūnui AUGUSmNUI, dukrai ZUZANAI SČEPANAVIČIE-
NEI bei kitiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiš
kia 

B, ir E, Gudinskai 
Simeoe, Ont. 

Mylimai motinai 

A. A. 

TERESEI PAULIONIENEI minis, 
dukrai ZUZANAI ŠČEPANAVIČIENEI su šeima, sūnums 
AUGUSTINUI ir VYTAUTUI su šeimomis, marčiai ELE
NAI su šeima ir visiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Petronėlė ir Ciprijonas Barkauskai 
Aldona ir Vladas Stropai 
Roma Papartienė su dukromis 
Angelė ir Romas N'elsai 

A. t A. Dr. PETRUI MAČIULIUI mirus, 
jo sūnui ANTANUI, jo ŠEIMAI ir visiems giminėms bei 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

San Francisco Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba 

i A. t A. Dr. PETRUI MACIUKUI 
i m i r u s , 
i jo sūimi ANTANUI ir šeimai, giminėms ir artimie

siems reiškiu nuoširdžią užuojautą. 

Petras Spetyla 

A.fA. 
TERESEI PAULIONIENEI mirus, 

jos sūnui AUGUSTINUI, giminėms ir artimiesiems 
reiškiu nuoširdžią užuojautą. 

Petras Spetyla 

Mielam tėveliui mirus, 
STASC RUPINSKIENC 

ir jos šeimą ir sesutes giliai užjaučiame. 

Aldona ir Jonas iovarauskai 

* * & » & & & • 

E U D EI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

30VYDAS P. GAIDAS Ir GERAL0AS F. DAIMIC 
rRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

i330 34 So Californla Avenve 
Telefonai LA 3-0440 u U 1 9 t & 

out M) South Mormltagt Avcauo 
Telefonai — YArds 7-1741/ 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6 8 4 5 SOUTH VYESTERN / B / E 

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

i 

M 1 

PETKUS 
f t V A S I R Š O N U S 

MARQUETTE FUNERAL HOMP 
TBYS MODEKTOKOR KOPLYČIOS 

'.$33 Nftst 71 St. Tai. GRovoaJiill 6- 2 345 -t« 
į 410 So. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108^ ( 

MRATl \UTOMOBDLIAMS •TATYTl 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 80. UTUANICA A VE. TeL Y Ardu 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE VIrghife 7*672 
2424 W. 69th STREET TeL REpnblic 7-1213 
11028 Soathweet ffightvay, P*lo» K1H*. Dl TeL 974-4410 

PETRAS SIELIONAS 
134* <0 CALIFORMA AVE TeL LAfayette 3-3572 

JURGIS F NUDMIR 

3310 SO. UTŪANIOA AVE. TeL YArds 7-1138-30 

POVILAS i RIDIKAS 
SS.S4 >*o HM,STET> STBfET TeL f Arda 7-1011 

VASAITIS tUTKUS 
'M* MI MCb AVE. CICERO 0LL TeL OLympfc H003 

> I 

file:///UTOMOBDLIAMS


8 DRAUGAS, šeštadienis, rugpjūčio mėn. 26 d. X T h e Chicago CathoBc" 
savaitraščio rugpiūčio 25 d. lai
doje išspausdintas ilgas straips
nis "The escape", kurį yra pa
rašęs Rich Sheehan, apie įvai-

X "Draugo'* administracija 
praneša skaitytojams, kad po-
pierio fabrikas pavėlavo atvežti 
ofsetui reikalingo popieriaus, 
todėl bent keletą dienų teks 
spausdinti dienraštį paprasta 
spaudos mašina ir ant paprasto 
popieriaus, tai yra senuoju bū
du. Šeštadienio laida ir kultūri
nis priedas spausdinamas ofse
tu. Kitomis dienomis teks pa
kęsti ir menkesnę spaudos, ypač 
nuotraukų, išvaizdą. 

X Dariaus - Girėno lit. mo
kykla rugsėjo mėn. 9 d. 9 vai. 
ryto pradeda mokslo metus 
registracija ir pamokomis Jau
nimo centre. 

X Šv. Pranciškaus 
Chicagos apskrities rėmėjai 
kviečiami dalyvauti metiniame 
rėmėjų seime, kuris įvyks sek
madienį, spalio 1 d., Marijonų į 

jos. Įdėta kun. Juozo Cekavi 
čiaus, gyv. Jamaica, N. Y., 
nuotraukos, kaip kalimo bolševi
kų kalėjime ir kaip atrodo da
bar. Taip pat nuotrauka kun. 
J. Prunskio, kuris parūpino ki
tas nuotraukas. Straipsnis aiš- į 
kiai parodo, kaip komunistai 
persekioja kunigus ir visus ti 
kinčiuosius 
tuose. 

užgrobtuose kraš-

X Dr. J. P. YVaitkus, šv. 
Kryžiaus ligoninės chirurginio 

! ir radiologinio skyriaus vedėjas, 
lyra paskirtas Chicagos metro- i * Pavergtų tautų kunigų pa-
| polijos ketvirto distrikto ko- ¥?"*£_ komumstmė^vergi-
| misijos, priimančios į chirurgi
jos skyrių American College, 
pirmininku. Dr. Waitkus yra 
žinomas kaip geras chirurgas 
Šv. Kryžiaus ligoninėje. 

X Kun. Fabijonas Kireilis, 
Kunigų Vienybės Chicagos aps
kričio valdybos sekretorius, 
dar kartą praneša, kad Kunigų 
Vienybės susirinkimas bus atei
nantį trečiadienį, rugpiūčio 30 
d., 3 vai. po pietų Marijonų vie-' x Dr. Birutė ir Bronius Ka-
nuolyne prie "Draugo". Visi sakaičiai išvyko ilgesnių atos-
kunigai kviečiami dalyvauti, i togų į Europą, kur žada aplan-
nes šiame susirinkime bus pasi- Į kyti Austriją, Jugoslaviją ir ki-
ruošimas ateinančiam metiniam ' tus kraštus. Į Chicagą grįš an-
Kunigų Vienybės seimui, kuris jtrąją rugsėjo savaitę, 
įvyks rugsėjo 20—21 d. Provi-
dence, R. I. 

X Prof. Ina Užgirienė iš Wor-
cester, Mass., siųsdama "Drau 

j^-H^ ! go" prenumeratos mokestį, pri-
. ! dėjo 15 dol. aukų spaudai sti-, i . .. *. i v • i. i komisijos nariai yra dr. A. Šes-; pnnti. zinomajai mokslininkei , ™ u ^ „ ._ 

I administracija nuoširdžiai dė
koja. 

X Rašyt. Danutė Brazytė -
Bindokienė įėjo į "Dirvos" 
skelbtos novelės konkurso jury 

i komisiją vietoj neseniai mirusios 
i a. a Elenos Songinienės. Kiti 

plaukis ir Ant. Juodvalkis. 

vienuolyne prie "Draugo". Sei- x Vincas Urbonas yra sun-
mas prasidės 11 vai. ryte Šv. į k i a i susirgęs ir dr. Vileišio pa-
Mišiomis už gyvus ir mirusius Sūdytas Central Community 
vienuolijos rėmėjus. Pietūs bus i ligoninėje, kur dr. A. Maciūnas 

CHICAGOS ŽINIOS 
ĮSAKYMAS MOKYKLOMS 

Sol. G. čapkauskienė su komp. B. Budriūnu po puikios dainų progra
mos prieš didžiulę Dainų šventts klausytojų minią 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE I ~ *** Nausėdienė, buvusi 

, žymi Los Angeles lietuvių kolo-
Kun. Kazimieras Pngevi-, m jos veikėja, ištikta paraly-

prenruneratos mokesčiu atshmte j a u * Lietuvių Katalikų taray-, įiaus ir dabar gydosi Westwood 
3 dol. už kalėdines korteles ir't**5 direktorius, "Our Sunday j veteranų ligoninėje. Ji buvo 
4 dol. aukų spaudai palaikyti i V18*01" laikraštyje rugpiūčio Amerikos 

X St. N'utautas, gyv. Wood 
haven, N. Y., kartu su "Draugo" 

SPROGIMAS FABRIKE 
Sprogimas Ashland cheminių 

gaminių fabrike Calumet City 
priemiesty užmušė darbininką 
R. Maupin, 34 m., ir sužeidė ke
turis. Sprogimas įvyko ketvir
tadienį reaktoriaus pastate, kur 
maišomi chemikalai, gaminant 
akriliką, fenolikus ir kitus ga
minius. Sprogimas sunaikino 
pastatą su 5,000 galionų tal
pos chemikalų laikymo įrengi
mais. 

NUSIKALTIMAI MAŽĖJA 

Chicagoj iki rugpiūčio 18 d. 
šiemet buvo 114,732 nusikalti
mai įregistruoti policijoje — 
&2% mažiau, negu pernai per 
tą patį laiką. Sumažėjo nužu
dymų. Bet nužudyta 455. Ma
žiau buvo apiplėšimų, užpuoli
mų, įsilaužimų, vagysčių. Ma
žiau pavogta automobilių, bet 
vis dar pavogė 17,8050. Mote
rų užpuolimai padidėjo. 

i viduriu oneraci-^ors nusiskundžia pašto blogu '13 paskelbė straipsni Vietoms 
12 vai. Registracija ir posėdis P a d a r ^ ^į**.i™?™} °J! . natarnavimu bet sakosi dien- į of Barbarity". Ryšium su Pet-
tuoj po pietų. Informuotis pasiJa- Dr- Vlleisl<> l r *r- Maau- patarnavimu, bet safcosi dien aA^^ bylomis VU-
apskrlties pirmininkę Sabiną | no priežiūroje ligonis pamažu j ^ ™ J ™ patenkintas. Už g e . , kaus ir Gajausko t jm 

sveiksta. V. Urbonas yra buvęs; r"3 zod&us ir aukas nuošir 
stovykloje j ^ ^ dėkojame. 

kariuomenės vete-

nuje, jis keha klausimą, kodėl 
lietuvių ir ukrainiečių katalikų 

rane. 
Dr. Šarūnas Karuža, pabu

vęs kurį laiką pas savo uoš
vius Kindurius Brazilijoje ir 
aplankęs įvairias P. Amerikos Klatt (2919 W. Pershing Rd.). 

X LB Cicero apylinkės vai- j mokytojas, Hanau 
dyba rengia rugsėjo 17 d. tuoj I P a g a v o sieninį laikraštėlį, iš- j x Leonas RasJavičius iš 
po lietuviškų pamaldų šv. An- j l e i d o ; vaikams "Gimtinės žiburė-; "Draugo" banketo rengimo ko- ( 
tano parap. salėje Tautos j Į ? 8 / J l s ^ p p a t ^ ^ " ^ j m i t e t o paėmė laimėjimų bilie- i ̂ p a t J k o . ^'Dalinai *dėl to, ' "'^Reghia Petruitienė, tauto 
a^nt^ rr,inAiima Hra,,^" tėlin ir H*r nHHėio auka «mm- k a d Lį e t u v oje įr Ukrainoje vyk- dailės specialistė, ruošiasi Los 

persekiojimas Sovietų Sąjungo-. vietoves, kartu su žmona San-
je nesusilaukia tinkamo dėme- dra grįžo atgal į Los Angeles ir 
sio Vakarų spaudoje. Į tai jis įsijungė į savo darbus. 

šventės minėjimą. "Draugo" i I u a M ; u s t a s I r ** s*™ pa^itėlių ir dar pridėjo auką spau 
redaktorius B. Kviklys skaitys I ženklų rinkiniais dalyvavęs fi- dai stiprinti 
paskaitą. Po paskaitos bus me-1 l a t e l iJos parodose. V. Urbonas 
ninė programa. Visus Cicero j 5 ^ *** P*1 d i d e U a spaudos 
lietuvius ir toliau gyvenančius j m e?ejas ir rėmėjas, 
valdyba kviečia dalyvauti. x Vytautas Juodeika iš Chi-

X Pranas Jurjonas iš Chica-! c a ^ o s d a ž n a i užeina- * "Draugo" 
gos. mokėdamas už "Draugą", I administraciją ir vis įsigyja 
dar atsiuntė 7 dol. aukų. Nuo- n a u W ^ S 1 * «* didesnę sumą. ^ ^ " į į 
širdžiai dėkojame. I Š 1 0 m i s dienomis jis vėl aplankė 

j "Draugą" ir nusipirko naujų 
X Lietuviu respublikonų va- j leidinių. Džiugu, kad yra tokių 

saros išvyka įvyks dr. Juozo! didelių lietuviškos knygos my-
ir Kazimieros Briedžių sodybo- i lėtojų. 
je rugpiūčio 27 d., sakmadienį. Į 

X Dr. Antanas Razma, Lie-
X Jaunučio Puodžiūno baleto tuvių Fondo valdybos pirminin- i T* "..£. ""^" ZTL "^ "1 T JT 

studija rudens sezoną pradeda1
 k a s rūpinasi L.*Fondo rudens j ******** dr. K ir G. Šukiai. 

rūgs. 5 d., antradienį. Naujus j va jaus pasisekimu. Jis įsigijo 
mokinius prašau registruoti \ jau kelis stalus į pokylį, kuris 
teL 778-7182 arba studijoje —; įvyks spalio 28 d. Merriott 
2636 W. 71 S t Senų mokinių j "grand ballroome" miesto een-

jame. 
X A. a. Birutės Bielskienės 

trejų metu mirties sukakti mi
nint Šv. Mišios už jos sielą bus 
atnašaujamos rugsėjo 3 dieną, 
sekmadienį, 7 vai. ryto Švč. M. 

mimo bažnyčioje, 
Marąuette Pke. Giminės, drau
gai ir pažįstami prašomi pasi
melsti už a. a. Birutės sielą. 

(pr.). 
x Ateitininkų Centro statybai 

aukojo po 1000 doL dr. J. ir A. 

X Išnuomojamas 3-jų kamba
riu modernus butas su baldais 
antrame aukšte. Marąuette 

0KUP. LIETUVOJE 
— Eržvilko J. Banaičio kul

tūros namuose* Jurbarko rajo-
yyko tarp-
dainininkų, 

šventė 

pamokos vyks įprastu laiku. 
(pr.). 

x Irenos Veleckytės Baleto 
ir Plano Stadijos rudens sezo
nas prasideda š. m. rugsėjo 5 d., 
antradienį. Pradedančių ir pa
žengusių mokinių registracija 
jau vyksta. Suinteresuoti tėve
liai prašomi skambinti 254-4012 
po 5:00 vai. vak. Studijos ad
resas: 2541 West 45th Place, 
Chicago, m. Brighton Parke. 

(sk.). 
X Akiniai siuntimui { Lietu

va. Kreipkitės j V. Karosaitę. 
Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw Ave., Chicago, Dl. 60629. 
Tel. 778-6766 (sk.) 

X MIAMI BEACH. FLORI
DA, Jazbučiu Motelyje, 8910 
Collins Ave., žemos vasaros kai
nos iki gruodžio mėn. 15 d. 
Dviems asmenims savaitė nuo 
$70.00. Skambinti vakarais tel. 
(305) 865-2678. Okeanas ir 
pliažas čia pat (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road -- Telef. 
Vi 7-T747 («k.> 

tre. Bilietus įsigyti ir įnašus i Parke. Skambint vakarais tel. 
padidinti galima L Fondo raš- 484-87:53. 
tinėje kiekvieną darbo dieną. 

(pr.). 
x Aldonos Stempužienės -

Švedienės ir Jono Švedo kon
certas įvyks dvidešimt penkta-' 
jame Santaros - Šviesos kultūri- j 
nio sąjūdžio suvažiavime rugsė
jo 7—10 d. d. Tabor Farmoj, 
Sodus, Mich. (pr.). 

x Lemonto Maironio Lituani-

iiniimifiiMiiiiiiMiiiiin: 

STASE'S FASHIONS f 
Kūdikiam* ir vaikam* 

rūbu krautuvė 
6237 S. Ketfzle Avt. 

Tel. 436-4184 

stjnės Mokyklos nauji 1978-79: (punktualiai), metinį narių su-
mokslo metai prasidės šeštadie-j sirinkimą. Vieta 12 ir 212 kė
nį, rugsėjo mėn. 9 d. Registrą-1 lių kryžkelyje Julie's Kitchen. 
cija įvyks 9:30 vai. ryto mo
kyklos patalpose, 410 McCar-
thy Road, Lemont Ulinois. 
10:30 vai. ryto įvyks informa-

dailės specialistė, 
co"! stą teismai yra sunkiau pasie- Angeles mieste parodai, kurioje 

kiami vakariečių žurnalistų, ne- bus išstatyta medžio drožinių 
gu teismai Maskvoje. O gal būt j r pritaikomojo meno darbų, 
ir dėl to, kad pasaulio katali- j i su savo vyru Alfonsu Petrui-
kų bendruomenė iki šiol neišug- čiu, "Amerikos Balso" lietuviš-
džiusi solidarumo jausmo". At- ko skyriaus vedėju, gyvena 
siremdama į kun. Pugevičiaus Washingtone, D. C. Paroda 
straipsnį, laikraščio redakcija bus spalio 8 d. Parodos suren-
tame pačiame numeryje Lietu- gimu ir globa rūpinasi skaučių 
vos klausimu paskelbė puikų Palangos tunto "Gražinos" 
vedamąjį. draugovė. 

— A. a. Kazys Paulauskas, 
sulaukęs 84 m. amžiaus, mirė 
Long Island, N. Y. Jis buvo 
kilęs iš Girkalnio apylinkės, Ra
seinių apskr. I Ameriką buvo ne« birželio 10-11 d. jvyko tarp-
atvykęs 1914 m. ir anksčiau rajoninė liaudies 
veikęs lietuvių visuomenėje, ra- muzikantų ir šokėj 
šęs spaudoje ir pats leidęs ir re- "Prie Nemunėlio' 
dagavęs humoro žurnaliuką komisija, vadovaujama R. Ki-
"Rimbą". bildienės, paskyrė prizus: ge

riausios pasakorės — Lazdijų 
— Lietaviu Moterą klubų fe- r a j o n o a t s t o v e i 0 Rudzevičie-

deracijos atstovų suvažiavimas 
bus spalio 7—8 dienomis Kultū
ros židinyje, Brooklyne, N. Y. 
Susirinkime bus svarstomi or
ganizacijos reikalai, okupuotos 
Lietuvos ir kitų disidentų gel
bėjimo galimybės ir reikalingos 
priemonės. Šiame suvažiavi
me bus paminėta federacijos 
30 metų veiklos sukaktis, bus 
renkama nauja valdyba, taip, . . , ,. , . .,.. netipmes kaimiškos kapeios pat menine dalis, kurią atliks | „ *T„ . „. ,. J;3^. . 
pianistas Vytautas Smetona. 

— Dail. Marija Žukauskienė 
rugsėjo 30 — spalio 1 d. ren
gia savo dailės kūrinių parodą 
Brooklyno Kultūros Židinyje. 

(ak.). 
X Planuojama papildoma ke

lionė į Vilnių spalio 10—26 die
nomis. Marius Kiela 737-1717. 

(ak.). 

UNION PIER, MlCmo VN 

Union Pier, Mich., lietuvių 
draugijos valdyba šaukia š. m. 
rugsėjo mėn. 9 d. 5 vai vak. 

Laikas Mich. 
Po susirinkimo bus tradicinė 

vakarienė. Vakarienė asme-

Pirmą kartą Chicagos mo
kyklų vedėjams įsakyta praneš
ti planus, kokie sudaryti, kad 
būtų pagerintas moksleivių 
skaitymas, pagerintas mokinių 
ir mokytojų lankymasis į pa
mokas ir kaip numatoma su
mažinti vandalizmą. 

"LOKYS" TEATRE 
Chicagos šiaurėje, 1225 W. 

Beknont, viename pastate yra 
trys dramos teatrai Pary Pro-
ductions, Performance Commu
nity ir Travel Light. Visuose 
kasdien vyksta vaidinimai. Per
formance teatre dabar stato
mas Colino Stintono vaidini
mas "Bear" — Lokys, kuriame 
išryškinamos žmogaus identite
to klaidos ir atminties silpnu
mas. Aktoriai ypatingai gerai 
pasiruošę. 

JAPONŲ FILMAI 
Rugsėjo ir spalio mėn. tre

čiadieniais 12:30 vai. dieną 
Japonijos konsulate Water To-
wer Place, 845 N. Michigan, 
Chicagoje, bus rodomi įvairus 
japonų filmai. Įėjimas nemo
kamas. 

CHICAGOJE 
ŠAULIŲ STOVYKLAI 

PRAĖJUS 
šaulių Kultūrinei stovyklai 

praėjus reikia pripažinti, kad ji, 
nors surengta kiek siauresniu 
mastu negu pernai, praėjo ge
rai. Prie jos pasisekimo prisi
dėjo stovyklos viršininkas P. 
Tomkus, sekretorius J. Macko
nis, paskaitininkai kun; dr. J. 
Prunskis, dr. K. Pautienis, V. 
Išganaits. Savo gamybos įdo
mią filmą pademonstravo C 
Vengianskas. Pobūvį surengė 
T. Daukanto jūrų šaulių kuo
pa. Kun. Raudeliūnas atvira
me ore atnašavo šv. Mišias. 
A. Šukys vadovavo už žuvusius 
vainiko ežeran nuleidimo apei
goms. A. Ašoklis nupynė vai
niką, o šauliai Vidžius ir Martin-
kus jį nuleidc j ežero gelmes. 
A Markauskas įrengė mikrofo
nus, L Petrauskienė sugiedojo 
himnus. 

Visiems už pasidarbavimą 

nei, geriausio dainininko — laz-
dijiečiui A. Olšauskui, daininin
kės — E. Vainauskienei iš Vil
kijos, geriausio muzikanto — 
P. Janušaičiui iš šakių rajono. 
Geriausiųjų laurai taipgi teko: 
moterų ansamblio — Šiaulių ra
jono Raudėnų kolchozininkėms, 
instrumentinio ansamblio — 
Kėdainių rajono "Anmonikoms", 

Vertintojų i S01 °n2L Pliuikoniene po sėkmingo šauliai yra labai dėkingi. Ats
kira padėka priklauso A. Karai-
čiams už leidimą be atlygini
mo naudotis patalpomis bei ra
jonu 

K. Milkovaitis 

koncerto Liet. Fronto bičiulių sto
vykloje Dainavoje 

Nuotr. dr. K. K. Ambrozaičio 

niui 5 dol. Dalyvaujantieji 
cinis tėvų susirinkimas ir mo- j vakarienėje, prašomi iki rūgs. į - Maironio lituanistinės mo
kinių susipažinimas su mokyto- j mėn. 5 d. užsiregistruoti pas j kyklos šiemet mokslo metai 
jais. Mokykloje veiks vaikų j valdybos narius. Gros Ruikio Į prasidės rugsėjo 9 d., šešta-
darželis, pradžios mokykla, dvi! orkestras. Ant. KL dienį, Holy Child Jesus para* 

B»<wWfaM* 

specialios klasės (mažai lietu
viškai kalbantiems), ir Aukštes
nioji mokykla. Pamokos įvyk
sta kiekvieną šeštadienį nuo 
9:00 vai. ryto iki 1:00 vai. po 
pietų. Prašomi nauji apylin
kės betuviai kreiptis mokyklos 
reikalu į dir. Laimą Trinku-
niene (tel. 257-5220) (pr.). 

x Ieškomas Pranas Grlgalai-
tis, sūnus Jono. arba jo sūnus 
Jonas Grigalaitis. Iš Lietuvos 
išvyko 1897 metais. Ieško Ma
rytė Grigalaitytė, S741 W. 68 
St , Chica*o, Dl. 60629, telef. 
312 — 585-4558. (sk.). 

X 10 dienų kelionė } Acapnl-
co tiktai 299 doL (lėktuvas ir 
viešbutis) — 1978 m. gruodžio 
8 d. Dėl informacijų skambint 
į American Travel Service Bo-
reau tel. 238-9787 arba rašyti 
adr. 9727 S. Western Avet, Chi-

(pr.). pinės mokyklos patalpose, Rich-
mond Hill. N. Y. 

— — — — K * J.cago, DL 60643. (ak.). 

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

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

DRAUGO prenumerata mntami B anksto 
metams 6 mėn. 3 m*n. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur J.A.V. 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U.SA. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

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 
Adm. 

eržvilkiečiams, liaudiškiausios 
grupės — etnografiniam Kurtu
vėnų ansambliui iš Šiaulių rajo
no. Specialų prizą už nuotaikin
gumą išsikovojo Varėnos savi
veiklininkai. Pagerbti ir vyriau
sieji amžiumi šios šventės daly
viai — jurbarkietis T. Bukaus
kas, plungietė M. Butautienė. 
Premijuotieji menininkai ir an
sambliai surengė koncertą Jur
barko dainų slėnyje. 

— A. Žukausko eilėraščių 
knyga 'Toringės" išleista Vil
niuje. 247 psl. 

— Dali. Rimto Kalpoko dailės 
darbų paroda buvo suruošta 
Kauno M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje, skirta jo 70 metų 
amžiaus sukakčiai. 

— " Kuituros Baru" žurnalas 
Nr. 7 primena, kad šiais metais 
suėjo lygiai 100 metų, kai bu
vo sukurtas garsusis paveiks
las "Žalgirio mūšis". Jį, kaip 
žinome, nutapė lenkų dailinin
kas Jonas Aloyzas Mateika 
(1838—1893). Paveikslas at
liktas drobėje, jame vaizduoja
ma lietuvių ir jų sąjungininkų 
pergalė prieš kryžiuočius 1410 
metais. Paveikslo originalas yra 
išlikęs ir puošia Varšuvos na
cionalinio muziejaus sieną. Lie-

vičiaus ir L Rudolfo padarytos 
kopijos, saugomos Kauno ir 
Trakų muziejuose. Mateika mė
go savo paveikslams istorines 
temas. 1860 m. jis baigė kurti 
lenkų tautinių drabužių rinkinį 
— 2000 vienetų h- išleido jų al
bumą. Po to išleido ir daugiau 
savo piešinių albumų. Iš viso 
jis yra nutapęs apie 6000 įvairių 
paveikslų bei smulkesnių darbų. 

— Okup. Lietuvos gyventojai 
šiuo metu turi 250,000 moto
ciklų, apie 183.000 nuosavų 
automobilių. Per š. m. liepos 
mėnesį dėl motodklininkų kal
tės įvyko 180 eismo neiaimių 
(pereitais metais 153), kurių 
metu žuvo 30 žmonių. Avari
jose buvo sužeisti 192 (pernai i ̂ e*™ * 8 t a l u a P"*" 1 s k a m -
162) žmonės. Dviratininkai per'] 

liepos mėnesį sukėlė 31 eismo 
nelaimę. Avarijų metu 8 žuvo 
ir 26 buvo suluošinti. Dėl pės
čiųjų kaltės įvyko 105 nelaimės, 
kuriose žuvo 14 žmonių ir 202 
buvo sužeisti. Miestų gatvėse 
įvyko 272 eismo nelaimes, už
miesčių kebuose — 340. Iš viso 
š. m. liepos mėnesį įvyko 635 
avarijos, kurių metu žuvo 77 
asmenys, o 556 buvo sužeisti. 

Ateities Žurnalo 
V a k a r a s 

Tradicinis "Ateities" žurnalo 
vakaras įvyks spalio mėn. 14 d.. 
7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
salėje. Programoje — dovanų 
paskirstymas rašinių konkurso 
laimėtojams. Bus šilta vakarie
nė ir šokiai, šokiams gros Vy
ties orkestras. Įėjimas auka 
po 12.50 dol. suaugusiems ir 
7.50 dol. moksleiviams ir stu
dentams. Norintieji užsisakyti 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie A venų© 

Tel. — 776-3599 
Chicago, Flinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

ĮĮiiiiiiiiuiiiiiiimiitiiiiimiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiimmiinMi 
| LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis 
i tomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virle-
| liai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms 
; leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu 
| $4.91.111. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksų. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4S4S YVest 63rd Str., 
i Chicago, 111. 60629 
'iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiMHiiiiiiniiiniHiiiiiiiiiinnHUMiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiMiiiiiiiMHiii 
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