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Įvairiais būdais siekia 
did- :d lesnių uždarom 
Pavergtos Lietuvos gyventojų kombinacijos 

Okup. Lietuva. — Pavergtos Lie
tuvos įvairiai žmonės stengiasi 
kad galėtų kaip nors prasigyven
ti, kadangi atlyginimai yra labai 
maži, o įvairios prekės gana bran
gios, jeigu jų yra iš viso. Rugpiū-
čio .gale komunistinė "Tiesa" pa
skelbė porą straipsnių, įrodan
čių, kaip žmonės stengiasi savo 
pajamas padidinti. Viename jų 
rašo apie Šiaulių ligoninės vieno 
skyriaus darbuotojus. "Tiesa" 
straipsnyje "Beveik mamuto dan
tys" rašo: "Sakysime, šiauliečiui 
A. Skrinskai vienam lietam dan
čiui pagal dokumentus sunaudo
ta 8,270 gramo gryno aukso! Jei
gu iš tikrųjų būtų paklota tiek 
to tauraus metalo, vargšas nebū
tų galėjęs ir burnos užčiaupti... 
(Mat pagal normatyvus vienam 

prekybos smulkaus urmo parduo
tuvėje. Nors tai jau antras pareiš
kimas — prašymas, gamyklos 
kadrų skyriaus viršininkas drg. 
Pečiulevičius ir vėl pasirašė pa-
žymėjimą-leidimą. 

Suprantama, kad su tokiu lei
dimu Bykovas įdarbinamas ir par
duotuvėje, kur jam skiriamas 80 
rublių mėnesinis atlyginimas ir 
dar priedo — premijos. 

Kaip Bykovas įsigudrino dirbti 
trijose vietose ir visur spėti? 

Fenomenas! — sakysite. Bran
giai apmokamas, — pridursime. 

Bus paprastos 
iškilmes 

Roma. - Šv. Tėvas Jonas Pau
lius I-sis nenorįs labiau iškilmin
gu pompastiškų karūnacijos iš
kilmių, kaip praneša Vatikano 
šaltiniai. Šv. Tėvas prie Šv. Petro 
bazilikos sekmadienį atnašaus Šv. 
Mišias. Nepaisant, kad jis neno
rįs didelių iškilmių, iš 100 kraš
tų augšti pareigūnai dalyvaus 
karūnacijos iškilmėse. Iš Ameri
kos vyksta viceprez. Mondale su 
žmona ir sūnumi, kiti asmenys 
dar nepaskelbti. Rašoma, kad Šv. 
Tėvo laidotuvės, konkliava, nau
jo popiežiaus karūnavimas kai
nuos apie 2 mil. dol. 

Šnipas direktoriaus 
poste 

Geneva. — Geli Dneprovsky, 
Sausio mėnesį apsukruolis įsigud- Sovietų Rusijos pareigūnas, kuris 

Prez. A. Samoza 
Managua, Nicaragua. — Krašto 

prezidentas Samoza perspėjo, kad 
jis iš posto nepasitrauksiąs, ne
paisant įvairių riaušių ir demons
tracijų. Prezidentas pabrėžė, kad 
jis nesąs Dievas ir su juo nėra vi
sas kraštas, tačiau pasitraukimas 
būtų krašto išdavimas. Jis sakosi, 

radijo H J H T M Į ^ l i l /Čh Į*?*^ kraštą saugąs nuo komu" 
pactrbęs, jis paprašė gamyklos 
kadrų skyriaus viršininką Pečiu-
levičių, kad išrašytų pažymėji
mą, leidžiantį Bykovui dirbti an
traeiles pareigas. Šis įrašė ir Byko
vas priimamas. "Tiesa" rašo: 
"BySkovą priima šaltkalviu remon
tininku Vilniaus vaisių —dar-

2uv o balionistai 
Fishers, Ind. —Sojos pupelių 

lauke leisdamasis balionas palie
tė laidus, užsidegė ir žuvo trys ba
lionu skridę asmenys. 

rino gauti iš visų trijų įmonių 
530 rublių, vasario — 460 rub
lių, kovo mėnesį — 417 rublių. 

Kadangi Sovietų Rusijoj ir vi-
lietam dančiui vidutiniškai skiria- s u r u ž g e l e ž i n ės uždangos žuma-
ma 2,8 g. maksimaliai — iki tri- l i z m a s s« r ištas su slaptąja policija 
jų gramų aukso). *r prokurorais, tai "Tiesa" straips-

r? i * • •*• .• o «. . i. - nvje pabrėžia: "Ar ne laikas bū-
Cral tai išimtis? Anaiptol! Pa- _ j •*• v •- • i 

. T „ Z. . «»*"•«*• *« ^ SUSidometi milicijos ir proku-
cientui J. Bartasiui protezuoiant , - j i . . r.-•'m 
. , •-:>: i , y j . 7 raturos darbuotojams? 
dantis, buvo padaryta dešimt fa-
sečių, kurioms oficialiai sunaudo
ta 30,02 g. gryno aukso. O juk 
pagal normą vidutiniškai vienai 
fasetei skiriama 1,5 — 2 gramai. 

Gerai dar, kad tokios "mamu
to iltys" buvo gaminamos ne vi
siems pacientams, o ligoninės sky
riaus darbuotojams, jų giminėms 
ir artimiesiems. Sakysime, to
kiems, kaip dantų technikės Fur-
manienės vyrui J. Furmanui, dan
tų technikės L. Ignatjevos — So-
lotko sūnui A. Solotkai ir kitiems. 

Vienas vargas, atrodytų, su to
kiais padidintais dantimis. Bet 
keistas dalykas: priprato kai kurie 
stomatologinio — ortopedinio 
skyriaus darbuotojai kažkodėl ir 
pakartotinai protezuoti dantis. 
Sakysime, dantų technikas A. Ku
nevičius tą procedūrą labai stro
piai pakartojo. O technikė B. Vit
kauskaitė sugebėjo tai padaryti 
per vienerius metus, ir jei pirmą 
kartą buvp sunaudota 8,950 g. 
aukso, tai jau antrą sykį, pagami
nant tokios pat konstrukcijos pro
tezą, kažkodėl — 13,480 gramo.". 

Vienu metu —trijose vietose 
Tdliau ta pati "Tiesa" rašo ir 

apie kitų asmenų kombinaciją, 
tiksJiBu apie vieną asmenį, ku
ris dirba trijose vietose tuo pačiu 
metjo. Esą atėjo Bykovas dirbti į 

Dirbančių moterų 
vis daugėja 

Tačiau nedaug jų aukštuose postuose 

Komunistinėje Kinijoje labai trūksta gydytojų. Tačiau mokytis šios 
profesijos paskata labai maža: gydytojų atlyginimas toks menkas, kad 
dalis gydytojų neturi batų ir vaikšto basi. Nežiūrint to, atlyginimas 
gydytojams nekeliamas. Jų spragą stengiamasi užpildyti felseriais. 
Felšerių paruošimo mokykla Rytų Kinijoje 

britų ir JAV buvo pakaltintas, 
kaip Sovietų slaptosios policijos 
agentas, vėl sugrįžo į aukštą pos
tą. Jis yra paskirtas Jungtinių 
Tautų Europos skyriaus direkto
rium Genevoje. JAV ir Britanijos 
ambasadoriai Jungtinėse Tautose 
Genevoje jau protestavo pora 
kartų aukščiausiai J. Tautų vado-
vybei( teigdami, kad Dneprovsky 
yra KGB pulkininkas. Abu am
basadoriai tačiau nieko negalėjo 
įrodyti Jungtinių Tautų organi
zacijos sekretoriui Waldheimui 
arba Šveicarijos vyriausybei, kuri 
leido KGB šnipui gyventi Šveica
rijoje. Genevoje, Jungtinėse Tau
tose yra apie 300 rusų ir neabe
jojama, kad pusė jų yra šnipai. 

HUA NENUSTOJA PULTI MASKVOS 
Imperialistus pasmerkė ir Irane 

SAMOZA NEPASITRAUKSIĄS 
moza sudavė smūgį ir Nicaraguos 
Development instituto nutarimui 
įsijungti į streiką. Institutui pri
klauso 700 prekybos ir pramonės 
firmų. Samoza tačiau teigia, kad 
jo pasitraukimas kraštą įvestų į 
anarchiją ir chaosą. 

Kautynės Matagalapa mieste 
truko kelias valandas, ir niekas 
tiksliai negali pasakyti, kiek buvo 
užmuštų ir sužeistų. Miestas turi 
61,000 gyventojų, yra šimtas my
lių nuo sostinės. Prez. Samoza, 
nepaisant visų streikų, riaušių ir 
sukilimų, sakosi išbusiąs savo ter
miną, kuris baigiasi 1981 m. Sa
moza šeima kraštą valdo jau 41 
metai. 

i nizmo. 
Du Nicaraguos lėktuvai bom

bardavo Matagalapa, Nicaraguos 
trečią savo didumu miestą, kur 
žuvo keturi asmenys. Lėktuvai 
pasiųsti išlaisvinti tautinės armi
jos žmones, kuriuos apsupo gink
luoti civiliai. Kautynės tarp prez. 

žoviij prekybos susivienijimo j Samozos armijos ir civilių jau 
kompresoriniame ceche, skiriant 
164 rublius mėnesinio atlyginimo. 

Sdkmė suteikia spamus. S. By-
kov.is po kelių mėnesių vėl rašo 
pareiškimą, prašydamas leidimo 
naujoms antraeilėms pareigoms. 
Šį sįykį Vilniaus pirmosios maisto 

KALENDORRJS 

fcugpiūčio 31 d.: Raimun
da?*. Amija, Sirmantas, Vilmė. 

Rugsėjo 1 d.: Egidijus, Ve-
re:na. Daugūnas, Gundė. 

Saulė teka 6:15 vai., leidžia
si 7:28 vai. 

ORAS 
"Truputi vėsiau. Temperatū

r a per 70 L 

vyksta net keliuose miestuose. Sa-

Nuskendo rašytojas 
Hamilton, Bermuda. — Čia 

nuskendo amerikietis rašytojas 
Van Wyck Mason, 76 m. Jis bai-
bė 58-tą knygą, "Armored Giants' 
kuri turėjo būti išleista ateinan
tį mėnesį. Tai romanas iš civili
nių karų. Kitos rašytojo knygos 
"The Maryland Colony", "Log 
Cabin Noble", "Trumpets 
Sound no more", and "Guns for 
Rebellion". 

Sovietijoj žmonės stovi eilėse prie krautuvių, tikėdami, kad 
gaus nupirkti 

Tehranas. — I Iraną iš Ju
goslavijos atvykęs Kinijos prem
jeras Hua Kuo-feng ir čia kaip 
ir Rumunijoj ir Jugoslavijoj ne
vengė pasisakyti prieš Sovietų Ru
siją. Kalbėdamas Šacho Pahlevi 
suruoštuose pietuose Hua pareiš
kė, kad istorija niekada neina su 
agresoriais. Hua kelionė į Iraną 
pirma ne komunistinį kraštą kur 
jis lankosi, tikimasi iš Maskvos su
silauks dar stipresnių puolimų. 
Hua bankete pareiškė, kad kiek
vieno krašto vadovybė turi būti 
ne primesta, bet išrinkta savo 
žmonių. Hua pasisakė prieš 
didžiųjų hegemoniją, jis teigė, kad 
jokia didžioji šalis negali daryti 
mažesniam kraštui spaudimo. 

Hua buvo sutiktas Mehrabad 
aerodrome paties šacho, buvo 
stipriai saugomas, 10 mylių kelio 
nuo aerodromo į šacho rūmus 
šalia kelio buvo daug sargybinių 
ir žiūrovų. Hua buvo saugomas 
nuo karinės musulmonų organi
zacijos, kuri uždegė teatrą ir ku
riame žuvo apie 400 asmenų. 

Maskva jau puola Hua, kuris 
esąs įsimylėjęs Iraną nuo jo šiltų 
vandenų ligi alyvos laukų. 

Kadangi Hua nuolat mini he-
gemonizmą, tai Sov. Rusijos Tass 
tuo reikalu atsako: 

"Nieko nėra taip svetima ir to
lima tikrovei, kaip kaltinti Tary
bų Sąjungą hegemonizmu. Kini
jos vadovai, kurie patys praktiš
kai vykdo hegemonizmo politiką, 
be jokio pagrindo priskirdami ją 
Tarybų Sąjungai, nuolat sąmo
ningai daro tokius šmeižikiškus 
pareiškimus. 

Laikydamasis savo linijos, 
Hua savo kalboje teigė, kad "im
perializmo ir hegemonizmo jė
gos visur tiesia savo čiuptuvus". 
Kartu jis rėmėsi N. Caušesku žo
džiais, kuris pasakė: "Manome, 
kad būdingas dabartinio etapo 
bruožas yra pasaulio padalijimo 
į įtakos ir viešpatavimo sferas po
litikos, senos imperialistinės kolo
nijinės jėgos ir diktato politikos, 
kuri sukelia įtempimą ir grės
mę saugumui bei taikai, stiprėji
mas". 

Hua savo kalboje nė žodžiu ne
užsiminė apie įtempimo mažini
mą, prieš kurį, kaip žinoma, ko
voja Pekino lyderiai. Tačiau, ma
tyt, atiduodamas duoklę Europos 
tautų nuotaikoms, jis pareiškė. 

Alyva okupuotose 
žemėse 

Izraelis. — Izraelis okupuotose 
iš arabų žemėse vėl rado naujų 
alyvos laukų. Apie tai paskelbė 
Izraelio energijos ministerija, 

ką nors Į Kiek tos alyvos yra bus ištirta vė
liau. 

kad ryžtingai stoja prieš mėgini
mus sukelti karą". Tačiau nese
niai padarytame pareiškime, 
kuris buvo paskelbtas Pekino 
spaudoje ir užsienyje". Kinijos 
gynybos ministeris teigė ką kitą: 
"Karas —visiškai normalus reiš
kinys, ir todėl jis neišvengiamas". 

Tais žodžiais Maskva Pekiną 
vadina karo kurstytoju, o komu
nistiniais terminais tai jau labai 
sunkus kaltinimas. Maskva neuž
miršo pridėti, kad Kinijos spau
da, rašydama apie Hua kelionę 
Europoj, primena ir Rumuniją, 
esą: "Atkreiptinas dėmesys į tą 
faktą, kad Kinijos spaudoje buvo 
išspausdintas straipsnis apie "Ru
sijos ir Rumunijos santykius", ku
rį Kinijos autoriai mėgina pa
teikti kaip "istorijos studiją". Ta
čiau iš tikrųjų — tai grubi klasto
tė, kuria siekiama kurstyti Ru
munijos liaudyje priešiškumo nuo
taikas tarybinės liaudies atžvil
giu". 

Hua Irane viešės ligi penkta
dienio. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 
Harvardo universiteto 

profesorius James Healy, 62 
m., patyręs darbo ir reikalų 
žinovas, paskirtas moderato
riumi pasitarimams tarp pašto 
valdybos ir streikuojančių tr i
jų unijų vadovybės. 

— Argentinoje nužudytas ak 
tyvus politikoj Horacio Agulla, 
19 m., žurnalo Confirmado re
daktorius. Jo automobilis buvo 
apšaudytas. Teroristai pabėgo. 

— Wisconsin valstijos gyven 
tojas Stepp, 57 m., išjojo arkliu 
iš Kansasville, Wisc., į Aliaską, 
norėdamas raitas atlikti 4,000 
mylių kelionę. 

— Colorado perėjo didelė 
audra, išmetusi 8 colius lie
taus. Automobilistai buvo aud
ros sustabdyti kelyje. 

_ Amerikon liepos mėnesį 
įvežta 1,785000 tonų plieno. 
Importas tą mėnesį pašoko net 
31%. 

— Kinija kaltina Vietnamą, 
kad šis griaunąs išbėgusiųjų į 
Kiniją asmenų namus. Taip pat 
kaltina, kad nustojo tiekti mais 
tą tiems kinams prie sienos, ku 
rie nori išvykti į Kiniją. 

— Portugalijos prezidentas 
Eanes prisaikdino naująjį kabi
netą, kuris yra jau devintasis 
nuo 1974 m, įvykusios revoliu
cijos. 

— Ispanijos vyriausybė pa
skyrė 641 mil. dol. pagelbėti sa 
vo plieno pramonei 

Washingtonas. — Amerikoje 
1977 m. dirbo 40 milijonu mote
rų, beveik dvigubai negu 1957 
m. Statistika rodo, kad 54% nr.o-
terų dirbo tarp 25 ir 54 metų, kai 
tuo tarpu 1950 m. moterų dirbo 
tik 37%. 

Amerikoje 1980 m. visų dirban
čiųjų sudarys 52% moterys. Mo
terys taip pat sudaro 53% viso 
krašto balsuotojų, tačiau įvairiuo
se aukštuose postuose moterų nė
ra tiek daug. 

Šiuo metu yra 12% visu dakta
rų moterys, tai paaugo nuo 1950 
m. 6%, taip pat yra 10% advo
katų, kas nuo 1950 m. paaugo 
4%. Šiuo metu vadovaujančiuose 
postuose yra ketvirtadalis moterų, 
kas per pastaruosius tris dešimt
mečius padvigubėjo. Daugiausia 
dirbanti moteris yra antras šei
moje darbininkas ir tokių šeimų 
Amerikoje yra apie 14%. 

Kodėl moterų ateina daugiau j 
dirbančiųjų eiles yra įvairių prie
žasčių. Viena jų, tai didėjantis 
skyrybų skaičius, mažesnis gimi
mų skaičius ir vėlesnis tekėjimo 
amžius. '1950 m. visų moterų 20-
24 m. amžiaus buvo neištekėju
sių 32%, tačiau dabar neištekė
jusių moterų procentas paaugo 

ligi 45%. Mokyklose dirbančių 
mokytojų 70% yra moterys. 

Per 200 metų, nuo 1876 ligi 
1976 m. Amerikos Senate tėra 
buvę tik 11 moterų, tuo tarpu 
vyrų yra buvę 1715. Kongrese per 
tą laiką buvo 9591 vyras ii 87 
moterys. Prezidentiniame kabine
te tebuvo tik 5 moterys, kai vyrų 
buvo 507 asmenys. Aukščiausiam 
teisme nėra ir nebuvo moters. Dvi 
moterys našlės Humphrey ir Al-
len yra Senate, jos reprezentuoja 
savo mirusius vyrus. B dabar 
esančių 435 kongreso narių, tik 18 
tėra moterų. Dvi moterys Patricia 
Harris ir Juanita Kreps yra da
bartiniame prez. Carterio kabi
nete. Tarp 525 federalinės val
džios teisėjų tik šešios yra mote
rys. Dvi moterys yra gubernato
rės, tai Ella Grasso Connecticut 
gubernatore ir Dizy Lee Ray 
Washingtono gubernatorė. 

Trijose valstijose New Yorke, 
Mississipp: ir Kentucky guberna
torių pavaduotojos yra moterys. 
Moterų tačiau yra šiek tiek dau
giau vietinėse valstijų kongre
suose. Daugiausia yra New 
Hampshire, net 27%, o mažiau
sia pietuose — Mississippi, vos 
1.23%. 

Irano šachas įsteigė moterų policiją. Jos labai nemėgsta vietos matao-
metonys, kurie nepripažįsta moterims lygių teisių. — "Tai velnio išra
dimas" — sako pamaldus fanatikai mulos 

Didelis deficitas 
Washingtonas. — Paskelbus, 

kad Amerikos deficitas kyla, tik 
pradėjęs kilti, doleris vėl krito. 
Nors naftos importas per septy
nis šių metų mėnesius krito 13 
proc., tačiau importas iš esmės į 
Ameriką padidėjo ir prekybos ba
lansas dar labiau nepalankus. 
Nuo sausio ligi liepos mėnesio 
prekybos deficitas buvo 19.3 bil. 
dol., kai per tuo spačius mėne
sius praėjusiais metais tebuvo tik 
13.6 bil. doL Liepos mėnesio de
ficitas buvo beveik trys bilijonai 
dolerių. Eksportuota už 11.8 bil. 
dol., o importuota už 14.8 bil. 
dol. Skelbiama, kad labai daug 
importuojama plieno iš Japonijos 
ir Vokietijos. 

Kur turtingiausi 
žmones 

Geneva. — Saving Bank insti
tutas Genevoje teigia, kad dau
giausia santaupų asmeniui pasau
lyje turi šveicarai, 8265 dol. kiek
vienas gyventojas. Antroje vieto
je yra japonai, turį po 5700 dol., 
trečioje vietoje belgai — 4128 
dol. Amerikiečiai yra ketvirtoje 
vietoje, vidutiniškai santaupų 

Bonnos 
viršūnėse 

Bonna. — Iš Rumunijos pabė
gęs į Vakarų Vokietiją pareigū
nas teigia, kad komunistų šni
pų yra aukščiausiuose Bonnos 
vyriausybės postuose. Rumunas 
Ion Pacepa, 58 m., tvirtino Ame
rikos CIA žmonėms, kad šnipų 
yra ne kiek mažesnių negu anks
čiau buvęs Guillaume, kuris nu
teistas 13 metų kalėjimo ir ku
ris buvęs artimas kanclerio Wil-
ly Brandt patarėjas. Dėl šio šni
po turėjo pasitraukti pats kancle
ris Brandt. Rumunas, buvęs vals
tybės sekretorius prie Nicolai 
Causcescu, pabėgo Vokietijon. 

Už pavėlavime 
mirties bausme 

WashingtoTias. — Čia išleista 
raportas, apklausinėjus 22 pabė
gėlius iš Kambodijos. Iš 300 pus
lapių raporto paaiškėjo, kad kraš
te siaučia teroras, kad net už tre
čią pavėlavimą į darbą žmogus 
baudžiamas mirties bausme. 

banke kiekvienas tuii po 3781 dol. mirčių, 

• Amerikoje su rūkymu risa-
si 1977 m. įvykusių 320,000 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, rugpjūčio mėn. 31 d. i W i n . m W . i i , . . , . . 

IS BENDRUOMENĖS 
GYVENIMO 

Valdybos posėdis 

kultūrinė veikla, sporto salėse 
jaunimas varžosi krepšinyje. tink-
Knyje ir kitose sporto Šakose, pa
gyvėja bendruomeninė veikla ir 

1978 m. rugpiūčio 23 d. Kul- solidarumo įnašų bei aukų rin-
turos Ontre įvyko JAV Lietu- į kimas. 
vių Bendruomenės Detroito a-py-į Jau praeitame posėdyje Detroi-
linkės valdybos posėdis, kuriame to apylinkės valdyba nutarė ruoš-
dalyvavo p ina Baukienė, Gintė 
Damušytė, Vytautas Kutkus, dr 
Vytautas Majauskas, Vyras Petru
lis, Jurgis Rib;n>kas, Algis Rugie
nius ir dr. Aleksas Zotovas. Posė-

ti Tautos Šventės minėj" mą rug
sėjo 17 d. 12:15 vai. (tuoj po pa
maldų) Dievo Apvaizdos parapi-i 
jos Kultūros Centre. Minėjimas 
bus pietų pobūdiio. Kalbėtoju | 

dyje dalyvauti negalėjo Violeta į kviečiamas Simas Kudirka. Šeimi-
Abariū'.ė. Eleonora Grigaitienė ir | ninkėmis ir maisto parengimu 
dr. Kęstutis Keblys. Posėdžiui pir
mininkavo apylinkės pirm. Algis 
Rugienius. 

Vasario 16 minėjimas 
lės tautiškam dekoravimui vado-
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Pašto išlaidas mažinant pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš k> mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto 
metams P mėn. 3 mėn. 

Chicago ir Cook apskr. $33.90 $19.00 $15.00 
Kitur JA.V 31.00 18.00 13.00 
Kanadoje ( U . S . ) 33.00 19.00 1500 
Užsienyje 34.00 20,00 15.00 
Savaitinis 25.00 15 00 9.00 

I 

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

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

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

pasirūpins parengimu vadovai 
Vytas Petrulis ir Gina Baukienė. 
Manoma, kad svečiai bus vaiši-1 
narni lietuviškais cepelinais. Sa- Detroito Dievo Apvaizdos parapijos lietuvių centras — bažnyčia ir Kultūros centras. Rugsėjo 30 d. čia bus 

TIIHIIIHinnilHlimHIIIIIHIHIHHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHHIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlUIIHim? 

Siame posėdyje ilgiausiai buvo vaus Gintė Damušytė. Smulkes-
svarstomas Vasario 16 minėjimo į nes mformacijas suteiksime vė-
klausimas. Pagal praeito posėdžio t liau. 
nutarimą pirm Algis Rugienius į V a j a 8 l i t n a j l i s t t l l i a m švietomi 
liepos 28 d. paraše laišką Detrot- aaremti 

Su rugsėjo mėn. JA VLB Kraš
to Valdyba pradedą Lituanisti
niam Švietimui vajų, kuris tęsis 
iki 197c m. lapkričio 1 d. Vajaus 

to Lietuvių organizacijų centro 
pirm. Rimui Šakiui, siūlydamas 
rugpiūčio 9 ar 16 dienomis tartis 
dėl sekančio Vasario 16 minėji
mo. Deia. laiškas buvo adresuo
tas senu DLOCo pirm. Rimo Sa-' metu pusė surinktos sumos bus pa 
kio adresu, todėl laišką jis gavo j liekama vietos švietimo reika 
pavėluotai. Laiku ir per radijo va
landėlę pranešė, kad negali taip 
skubiai sušaukti DLOCo valdy
bos posėdžio, todėl mūsų. siūlyto
mis datomis pasitarimas negalė
siąs įvykti. 2adėjo greit mums su
teikt; informacijų, tačiau iki šio 
valdybos posėdžio da»r jokio pa
pildomo pranešimo negauta, to
dėl valdyba įgaliojo pirm, Algį 
Rugienių dar kartą bandyti tele
fonu ar laišku susisiekti su pirm. 
Rimu Sakiu ir siūlyti DLOCui 
dvi naujas pasitarimo datas" — 
rugsėjo 6 ar 13 dienas. Kitų 
smulkmenų neminėsiu, nes nori
me tikėti, kad ir DLOCas nori, 
kad Detroite būtų ruošiamas tik 
v;enas bendras minėjimas. O šios 
trumpos informacijos tikslas yra 
parodyti Detroito ir apylinkių 
lietuviams, kad JAV LB Detroito 
apylinkė tokio vieningo minėji
mo siekia ir trokšta galimai grei
čiau susitarti. 

Porą dienu po posėdžio paaiš-^ 
kėjo, kad mūsų pirm. Algio Ru-
gieniaus pastangos susisiekti tele
fonu su DLOCo pirm. Rimu Sa
kiu buvo nesėkmingos, nes skam
binant į jo įstaigą sekretorė pra
nešė, kad jis užimtas įr atskam
bius vėliau, bet to nepadarė. 
Skambinant į namus, moieriškas 
balsas atsakė, kad R. Šakio nėra 
namie. 

Rugpiūčio 26 d. pirm. Algis Ru-
gienius gavo laiScą E DLOCo ^ pausti 
pirm. Rimo Šakio, kuriame Jts ne
siūlo DLOCui priimtinų datų 
pasitarimui, bet bando išsisuki
nėti, iš viso a-bejoja, ar toks pasi
tarimas reikalingas, laikydamas 
JAV LB Detroito apylinkę DLO
Co dalimi, nes būk tai ją ten at
stovauja dr. Algis Barauskas, ku
ris su dabartine apylinkės valdyba 
nepalaiko jokių ryšių ir jos ten 
nėra įgaliotas Detroito apylinkę 
atstovauti. 

Dabar apylinkės valdybos pirm. 
Algis Rugienius dar kartą rašys 
laSką DLOCo pirm Rimui Sa
kiai, siūlydamas kanu apylinkės 
valdybai ir DLOCui ruošti 1979 
m. Vasario 16 minėjimą, kuriame 
aukos būtų renkamos pagal au
kotojo laisvo apsisprendimo va
lią — Bendruomenei, Altai 

lams, kaip lituanistinėm mokyk
lom, lietuviškai nekalbančiu vai
kų lietuvių kalbos mokymui ir 
pnš., o kita pusė persiunčiama 
JAV L B Švietimo Tarybai. Mes 
Detroite tą vajų pradėsime Tau
tos Šventės minėjimo metu. Apy
linkės švietimo vadovas dr. Kęs
tutis Keblys ruošia planus, kaip 
visus lietuviukus įtraukti į litua 

penkmečio minėjimas 

ly$. Danutė Jankienė ir Vincas] reigūnais, gali būti renkami JAV 
Žeberavieius. Komitetas numato! LB Detroito apylinkės pareigu-
gruodžio 3 d. 5:00 vai. vak. su-įnais. Kaip žinome, Vytas Petru-
ruošti jos paminėjimą — vakarą ! lis yra Detroito apylinkės pareigū-
Kuhūros Centre. JAV LB Detroi- nų vadovas, o Jonas Urbonas — 

nistines mokyklas, o ižd. Jurgis 
Ribinskas vadovaus piniginiam 
vajui. -

Solidarumo inaėo rinkimas 

Dr. ATeksas ŽotovaS multipli
kavo Detroite ir-jo apylinkėse gy
venančių lietuvių sąrašus. Da
bar apylinkės valdybos nariai at
sirenka po 20 asmenų, kuriuos 
asmeniškai kontaktuos, rinkdami 
solidarumo įnašus. Solidarumo 
įnašas dirbančiai Šeimai yra 5 
dol., dirbančiam pavieniui as
meniui — 3 dol. ir-pensininkams 
ir nedirbantiems tik vienas dol. 
metams. Visi apylinkės valdybos 
nariai turi solidarumo įnašų pa
kvitavimų knygutes. Jų sąra
šas tilpo šios kore>pondenciios 
pradžioje. Visi apylinkės lietu
viai kviečiami jiems savo solidaru-
mo įnašą sumokėti. 

Ta pačia proga ižd. Jurgis Ri
binskas pranešė, kad apylinkės 
valdybos kasoje Šiuo metu yra tik 
796.29 dol. Taigi turime pasrs-

Parama lietuviškai spaudai 

Nuo rugsėjo pradžios iki gruo
džio pabaigos JAV ir LB Krašto 
valdyba skelbia lietuviškos spau
dos vajų, .kurio metu bus ieškoma 
naujų prenumeratorių lietu
viškiems laikraščiams bei žurna
lams ir platinama lietuviška kny
ga. Taigi knygnešių darbas. Šiam 
vajui Detroite vadovaus dr. Alek 
sas Zotovas. 

Parama ALfcAj 

to apylinkės valdyba šiam reikalui 
paskyrė 50 dol. auką ir paprašė dr. 
Vytautą Majauską parašyti ata
tinkamą laišką. 

l i e t in ių kalbos pamokos lietu
viškai Bekalbantiems 

Apylinkės kultūroj vadovė Ele
onora Grigaitienė sėkmingai pra
vedė lietuvių kalbos kursus Dai
navoje lietuviškai nekalbantiems, 
kuriuose dalyvavo apie 30 lietu
viukų. Daugelis tėvų pageidavo, 
kad tokios lietuvių kalbos pamo
kos vyktų ir žiemos metu. 

Švietimo vadovas dr. Kęstutis 
Keblys yra paprašytas susitarti 
dėl tokių pamokų įvedimo kiek
vieną šeštadienį lituanistinėse 
mokyklose pamoku metu. Be Ele
onoros Grigaitienės, iei re:kėtų, 
mokytų dar vienas mokytojas. 

Atstovai apygardos 
«.«važia\imni 

Dr. Vytautas Majauskas sura
do atstovų sąrašą, kurie prieš du 
metus išrinkti į apygardos suva
žiavimą. Išskyrus du, jie visi dar 
tebegyvena Detroite. Dr. Vytautas 
Majauskas ir Algis Rugienius at-
siklaus visų, ar jie sutinka būti ir 
šių metų apygardos suvažiavi
mo atstovais. Trūkstamų atsto
vu skaičius bus papildytas iš kan- Į 
didatų. Sekančiame apylinkės 
vaidybos posėdyje, kuris bus rug
sėjo 20 d. 7:30 vai vak. Kultūros 
Centre, apylinkes valdyba, pagal 
praeito metinio susirinkimo nu
tarimą, tuos atstovus oficialiai iš
rinks ir pristatys Michigano apy
gardos valdybai, prašydama, kad 
ji sušauktų apygardos suvažiavi
mą. 

JAV LB kontrolės komisijos pir
mininkas. 

. ;. Vytautas Kutkus, 
Informacijos Vadovas 

TRUMPAI 

Mergaičių choras su tautinių 
šokių grupe tautų festivalyje pa
sirodys ne 3 vąL, bet l vai. p. p. 
Jacksoru Mich. rugsėjo 9 d. šeš
tadienį. 

Vasario I6-tosios meninę prog
ramą atlikti mergaičių chorą pa
kvietė- Detroito Organizacijų 
Centras. Yra vilčių, kad galės dai
nuoti mišrus jaunimo choras. 

"T^irvai" paremti mergaičių vo-

Nuotr. Jono Urbono 

propagandos įrankis. Privalome 
jam pasigerinti abejone ir pri
leisti, jog pirmasis dalykas tik
ras — jog jis naivus ir neinfor-
muotas." Taip rašyta liepos 2 
d, "Chicago Tribūne" įdėtame j *"*** a * • 

— Kalbame apie individų ir 
tautų laisvę, tačiau privalu at
minti, jog kiekviena teisė kar
tu neša įpareigojimą. Yra bu
vę daug daugiau spaudimo dėl 
teisių ir daug mažiau dėl įparei
gojimų; jeigu įpareigojimai bū
tų laiduojami, teisės natūraliai 

laiške, kurį pasiuntė Nichoiasi 
A. Trossman iš Skokie. antrašte | 
"Alinaive". : - : 

Laiško tęsinys toks: "Kons
tatuoti, kad asmeninės audien
cijos pas Brežnevą gavimas 
esanti didžiausia jo gyvenimo 
garbė, yra visų buvusių ir da
bartinių Sovietų teroro aukų 
įžeidimas. įžeidimas visiems jo 
muslmonams broliams, kurie bu
vo nugalabyti, kankinti ir iš
siųsti nuo šalčio mirti Sibire, ir 
įžeidimas atminimo musulmonų 
kabardinų ir balkarų tautų, 
prieš kurias Soivetų režimas 
vykdė genocidą. Vadinti Sovie-

Javvahartai Nehru 

OR. K. 6. BALU KAS 
akaeeHto te mutnn Ugoa 
Ginekologine Chirurgija. 

6448 Sa, Pnlasld Bd. (Ci»wfor* 
1 TeL LU 5-644« 

M aeatafflepb skambint 374-8004 
PrUroa ligoniu* pagal sualtartma. 

kalinis ansamblis atliks meninę Į tų Sąjungą 'labiausiai taiką my-
programą rugsėjo 23 d. Clevelan- į jjnčja tauta* pasaulyje tikra 
de. groteską. Ar reikia mums be-

Kumiros klubas sidabrinei su
kakčiai atžymėti pakvietė mergai
čių vokalini ansamblį meninei 
programai atlikti. S. Sližys 

JAV BOKSININKAS 
P A S BKEiNBVA 

"Muhammado Ali pareiškimas 
per savo vizitą Sovietų Sąjun
goj ir asmeninę audienciją pas 
prez. Leonidą Brežnevą gali 
reikšti tik du dalykus: arba Ali 
visiškai naivus ir neturįs jokio 
šmolaikiBės istorijos pažinimo, 
arba jis savanoriškas Sovietų 

prisiminti Vengriją, Čekoslova
kiją ir Lenkiją, ir Pabaltijo 
kraštų — Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos užvaldymą? Valstybė, 
kuri per 60 metų turėjo pasau
lyje didžiausią karini biudžetą, 
vyriausybė, kuri per 1930-ųjų 
dešimtmeti leido 8 milijonams 
žmonių Ukrainoje ir vakarinėje 
Rusijoje mirti badu, prekiauda
ma maisto bei žemės ūkio pro
duktais už sunkiąsias mašinas 
karo pramonei nėra nei taiką 
mylinti, nei humaniška." (mk) 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS 

Marqn*-tt* Medleal Centcr. 
•1SS Sa KedxJ# Avenae. 

VaL: ptnn&d., antrad Vr ketvtrtad. 
< Iki 7:t» v a i vakaro 
Seatad. nuo t Iki S vai. 

Pagal •ugttartma-
Oftoo telef. W a S-S07O. 

Rezld. te). WAJbrook 5-1048. 

• 
— Visada gyvendamas su 

šlubiais, pats išsimokysi šlu
buoti. Lotynu patarlė 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
B E N D R O J I M E D I C I N A 

1497 So.49tb Oonrt, Cicero. 10. 
į s t a i g o s tr boto teL 652-1381 

Kasdien 10-12 br 4-7 
(askyras tre* fa> iefttad 

TeL of i so tr b o t o : OLvmplr 2-410* 

OR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

144S 80. 50th Ava* O w i 
Kaadlen l - t vai. b- 6-8 vai. vak.. 

išmkyrva trečiadieniu* 
Šeštadieniai* 12 iki 4 v*L 

IW. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
OR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24S4 West 71st Street 

VaL: pirm., aatr., ketv. Ir penki. 
1:W - 6:0* vai. popiet, tr**. tr fteftt 

ttk susitarus 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO UGOS 

S868 W*st 8Stu Street 
chfese*. mMis mm 

N . — 4764469 
Valandos pasai susitarimą 

Prel. PT Juro" Įkurtas Amerikos! 
Lietuvių kultūros archyvas (A j 
LKA) plečiasi, nes turimoje p9-1 
talpose netelpa lietuviškas kultu- i 
rinis lobis, o jis vis dar kasdien di- f 
dė]a. Archyvas reikalingas talkos, j 

r;<Uai talkai Detroite suorganizuoti 
.- r . . . . .!_ M..' -7„» -

gtHiiiiuiiuttiiiiHMiiiiiiiHinniiiĮiiiiimiiiiiiiiniiniiiiimmnNiniMimiiiiHiiiimiiiî  
I UETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-rii \ 
I lomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti •rirte- 1 
| liai. Išleido Lietuvos Kataliku Bažnyčios Kronikoms f 

Garbes teisino sprendimas 1 leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu § 
JAV Lietuvių Bendruomenes | $4.91. BĮ. gyreutoiai prideda ekstra 20 et. taksu. 1 

garbės teismas atsiuntė nutarimą. S • * « • « « • » H M M e o J P ^ 
kuriame sakoma, kad Tonas Ur- | U ž s a k y m u s s ius t i : DRAUGAS, 4 5 4 5 West 5 3 l d St l . . I 
bonas ir Vytautas Petrulis, būda- į C h i c a g o , M . 6 0 6 2 9 | 
m\ JAV LB eentnnes apylinkės pa- ?UimntiHMnniiininHimiimtiH«fWiMiHiiMiiiiiiiiiimiiiliiiiiuiiiHiiiiiHiinnHmr 
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APl^NKYKTTE LIETUVĄ 1978 METAIS 
SU MOŠŲ EKSKURSIJA 

1VYK0YSITE SAVO SVAJOKI — TURĖSITE 
KEIKMIRSTAMC PRISIMINIMŲ 

NAKTYS KIEKVIENAME MIESTE 

Dr. Ant. fiodoko kasfawtą perta* 
DR. EDMUND L GIARA 

OPTOMETRISTAS 
rTW W e s t 61st Street 

Te!, _ QR «-2400 
Vai: p*c*i sTjattan.m*: ptrmaA. tr 

ket». 1-4 Ir 7-»: antrad. Ir penkt 
io-4; sastad. ! • - « vsl. 

TėL REl iance 5-1811 

OR. WALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas) 

8825 We«t 59th Street 
Vai.: plrmad.. antrad., ketvtrtad. Ir 
P«Mikt. nuo 12-4 vai. popiet \r «-» 
PSl rak. Tr*«. Ir fteetad. aldaryt* 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 

Kūdikių ir vaikų ligų specialistė 
MEDICAL BUTLDING 

3200 We»t 81st Street 
Ofs. teL BE 7-1168, rez. 2S9-2S1S 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9861 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2464 West Tlst Street 
71-os ir Campbell A ve 

Vai.: plrmad.. antrad. 
peoktad. S iki 7 • . p. p 

ketvirta*, to 
Ttk snaitarm 

Vlikui. Pasitarimo data — rug-.yra paprašytas dr. Aleksas Zotovas. 
sėjo 6 ar 13 d. T?kimės, k a d ^ ; Z o z a i l 0 s Artawkaitės-Mik5leile« 
laiškas bus paskutinis ir kad JAV j . ^ ^ n ^ ^ „j,^^^ 
LB Detroito ap>imkes ir I 
valdybos susitars, nes šio klausi
mo daug iu atidėlioti negalhna. 

Taotos H w n t • • v m i m- jims*> 

Ir šiais metais JAV LB Krašto 
valdyba rugsėjo mėn, skelbia Lie
tuvių Bendruomenė* mėnesiu, 
nes tuo metu lituanistinės mo
kyklos pradeda mokslo metus, 
chorai h tautinių- lokiu grupės 

Spalio 2 d. sueina penkeri me
tai nuo režisierės Zuzanos Ar-' 
lauskaitės Mfcšienės mirties, ]i bu 
vo nuolatinė talkin'nkė Detroito! 
l:etu*riu organizacijoms. Jos mir
ties penkmečiui paminėti ir prisi
dėti prie jos palaikų pen.-eHmo j 
Chicago-. tautines kapine^ bei pa
minklui pastatyti buvę Detroito 
dramos sambūrio nariai budarėį 

suintensyvina repeticijas, alGrft'kaniitet*, į kurį teina Karofe&ft-i 

IŠVYKIMO DATOS 

-
Rogs. 1S tk) » 4 
Rap. 22 m toga n i, 
Roga » Bd spalio 7 4 

Sp*bo 12 Iki spaL 21 d-

«#•«>. n M SMS. 5 A 
• : . -

dieno* ekskarotjs f Koans tr | 

Vibdaje 5, M«*ws1e t 
VUntaie S, MMkvsje J 
Vflshjjs S, MMk?o# 2, 
T&OĮif inti IIJĮH)! 1 
Vilnia Je S, MMkvvJe 2, 
KOPWgĮ>gO)t 1 
vthttajeS,Vi 

Ofhk tol 7SS-44T7; Bes. 246-2889 

OR. L DECKYS 
GYDITOJA IR CHTRURG* 

QSfnlelyW _ hvrrų ftr 
•MMflMo. Hera. 

CRAWFORT> MEDICAL BLDG. 
So. POteokl Rosd 

OR. A. B, 6LEVECKAS 
UfDVTL>JA8 m CHIRURGAS 

* * — BE »«ms 
Bpedslybe Akio ligos 

eW7 Wess lOBra Street 
Valandos pagal susitarimą 

Oflso teL — « 8-2220 
OR. JANINA JAKtEVKIUS 

I O I I A 
V A I K U L I G O 8 

2666 ff««t 6SM 8tteet 
Ptrmad., antrad., ketvtrtad. 

iOSAS ADOMJuNAS, 
HelkMH-% vadovas 

IK \ V S INTERNATIONAL, TOURS. LTD 
535 Flftih Avemie 

New Yerk, N. Y. 10017 
212 — 0B7-7257 

N 

awj l t tki J v a i tr ntto S iki 
vak. Seetad n«o 1 Wd « vaL 

Ir penkt 
s vai 

Ofk. PO 7^000 Rez. G A 8.7278 

OR. A. lENKINS 
0YDTIOJA8 IR CHKURGAS 

•844 ^Ves4 68JTJ Street 
pagsl soatorltną 

Bes. — S27-1985 
DR, K. A. IUCAS 

DER?-!ATOr>OOlJA 
CHTRURGIT' 

I"**1 *H*. V^^«tt<^»^ \ \ > - r , , | . 

Ofbo trt. 489-4441 
Valandos pagal rmsitaritru 

Tetet. — 282- 4SSS 

DR. ROMAS PETKUS 
aKir; U G O S — CHIRURGIJA 

Oftaat: 
111 NO. WABA8H ATB. 

42«o VO. CFrVTRAli &\ 
Veiaados 

OR. FRANK PLECKAS 
(Kalba UeluvUkal) 
OPTOMETRISTAS 

akto PrHaikn aktakM Sr uOon«ac« lengetf* 
2*1« W. n* st . ^ Tet ttUSim 
Vml. pasai susitarimą. Uttlaryta treft. 

DR, UONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLfiS IR > 

PROSTATO CHTRURGIJ A 
2888 W. 6Srd Street 

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

Oflso tet 776-2886, rerfd. 448-5M0 

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

Advesas 42SS W. fSrd Stras* 
Oftao tdet . RF S-4410 

ResMenrtjon tatef. G B S-OSIf 
Oflso val.: pirmad. tr ketvirtsd. 

nuo 1:00 Ugi 3:00 vai poplst 

Oftoe «ci. HE V t i s a . Kasa* OI R-41M 

DR. V. TUMAS0NIS 
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ŽMOGAUS TEKIS UISVUJU TIKSLAS 
Kai skaitai politinius komenta- Vakarų kalėjimuose. Pasitarimai 

rus^ po prezidento J. Carterio pa- e ina slaptai. Ne t nežinoma, su 
reiškimų Sovietų Rusijos netef- kuria valstybe tie pasikeitimai 
smgų teismu, tai nustembi kai bus galima daryti, bet komenta-
kurių žurnalistų nesusigaudymu roriai jau aiškina, kad reikia pir-
ir komunistinės sistemos nepaži- miausia suprasti, ką komunistai 
nimu. Atrodo, kad ramybė, kapų laiko politiniu Ir ką vakariečiai 
tyla ir nuolatinės nuolaidos turi laiko politiniu ar kriminaliniu 
būti Amerikos, galingiausios nusikaltėliu. 
šiuo metu valstybės, politikos Žmogžudystė, apiplėšimai ko-
siekimas. Kai kalbama apie žmo- rrrunistų oartiios vardu nėra n u -
gaus teises, kilniam žmogaus gy- sikaltimai". Stalinas buvo plėši-
venimui reikalingas laisves ir at- kas ir žmojrzudvs. Ar galima lceis-
sakingumą, tai jos pripažįstamos t i Sčaranski, Ginzburgą ar Petkų 
sau ar toms valstybėms, kurių ne- \ bet kuri kriminalini Amerikos 
reikia bijoti. Skirtingai apie jas a r kito krašto nusikaltėli, sėdin-
kalbama, kai liečiama Sovietų tf kalėjime u? žmogžudystę ar te-
Rusija, nepaisant, kad ji veda roristinius veiksmus, nors jie sa-
kolonialinę ir imperialistinę po- ve ir laikytų politiniais kaliniais, 
litika ir vadinamus "išlaisvini- Toks pasikeitimas, esą. butų pa-
m o " karus. Šiuo atveju tie karai žeminimas tikrųjų disidentų. Pa
eina nekultūringose ir mažai ei- sikeitimas šnipais būtų pripažini-
vilizuotose Afrikos valstybėse. mas, ka'd jie buvo svetimų valsty-

Dėmesį | save atkreipia toks bių Šnipai, o taf būtų jų paže-
neblogas, bet naivus žurnalistas, minimas ir sovietinių teismų tei
t a i kurių katalikų savaitraščių singumo pripažinimas. Ir išvada, 
lcolumnistas Charles Owen Riee, fe? tiesiog ir nedaroma, bent pri-
'dažniausia rašąs "Pittsburgh Ca- leidžiama — valstvbių santykiai 
tnolic" laikrašty. Liepos 28 d. neturi būt i gadinami Bei pasld-
laidoje jis net išdrįsta tart i , kad rų žmonių nesutikimo su savo 
"Carteris blogai 'daro, erzinda- vyriausybėmis, nes yra skirtingas 
mas mešką", tai yra, kad jis be žmogaus teisių supratimas Sovie-
reikalo imasi griežtesnės politi- tuose ir Vakaruose, 
kos, net sulaikydamas kai kurių * 
karui reikalingų gaminių išveži- T o £ . pavergtųjų ir teisiamųių 
mą i Rusiją ir gindamas teisia- ^nnomų teisių svarstymas, kaip 

fi% EIST01I ITALIJA 
Milijonai užsieniečių plaukia 

į Italiją. Jie žavisi puikiu klima
tų, gamtovaizdžių įvairumu, Ro
mos imperijos palikimu, italų tau
tos genijaus laimėjimais, ryškiai 
skirtingais kiekviename mieste. 

Ta i nepaprasto didingumo me
nininkų, mokslininkų ir muzikų 
šalis. Jos menininkai paliko pėd
sakus ir Lietuvoje. Italai pirmie
ji įkūrė universitetus, kuriuose 
švietėsi Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės jaunuoliai. Italų kom
pozitorių sukurtos operos aidi 
plačiame pasaulyje. 

Italai mąstytojai praturwno 
minties pasaulį. Išradėjai pravė
rė duris į neištirtą pasaulį. Ke
liautojai surado nežinomas šalis 
ir žemynus. 

Politiniai mąstytojai išryškino 
valstybinius klausimus, aptarė po-

Italai visada varganai sprendžia didžiuosius klausimus 
GEDIMINAS GALVA 

litinę taktiką. Tačiau italai ilgai 
nesugebėjo sukurti valstybės, ku
rį sujungta visą tautą. Coia di 
Rienzo, XIV a. italų vienytojas, 
buvo akmenimis apmėtytas ir 
nužudytas. Nicolo Machiavelli 
neprileistas prie politinio darbo. 
Dante Alighieri, Giuseppe Ma-
zzinį persekiojami ir tremtiniai. 
Tomaso Campanella didžiąją gy
venimo dalį praleido kalėjime. 

Italija šventųjų ir nuodėmin
gųjų šalis. Tarp tų kraštutinu
mų gyveno tauta, pasižymėjusi 
karais ir dažnais jų pralaimėji
mais. Tai vargana tauta, besirū
pinanti savo buitimi ir nedalia. 
Nepaprasto sugebėjimo tauta iš
moko prisitaikyti ir rasti neįtikė

tinus sprendimus. Jais pasižymi 
ir šiuo metu. 

Pavėluoti sprendimai 

Kodėl italai politiškai susijun
gė tik 1870? Kas lėmė tik šiame 
pokaryje didesniu mastu organi
zuoti pramonę? Dė! ko italai per
gyvena didelį politinį, ūkinį ir vi
suomeninį sunkmetį? 

Šie klausimai reikalingi studi
jos. Telieka tenkintis tik glaus-į 
tu atsakymu. 

Italai gyvena šia diena. Tai 
individualistų tauta, kuriai ne
rūpėjo atkurti centralizuotą Ro
mos imperiją. O ta tauta tebuvo | 
sujungta tik 1870 m. N u o to me-
to iki Šiol daugelis degančių kiau- į 

Vl-je Tautinėje stovykloje Paxton, Mass., latvių, vyr. skaut. Raimunda 
Caks įteikia stovyklos viršininkei v. s. L. Milukienei medjio dirbinį 
LSS-gos 60 m. jubiliejaus proga rugpiūčio 19 dieną. 

Nuotr. Ed. Meilaus 

Biurokratizmas 

Italijos teisėjai ir biurokratai 
simų liko atvirais. Italija pavė- į yra blogai atlyginami, dažnai 
iavo kurti savo pramonę ir net i netikusiai parinku ir menkai te-
koloninę imperiją. Fašizmas tik'. prižiūrimas jų darbas. Jie vis 

neregėtą "meninį lygį" griauti vi
suomenės ir valstybės pagrindus. 

Italuose garsus žodis "bustare-
Ile" —kyšis. Tepama visur ir 
meniškai geltonuose vokuose. Ita
lai gerai apskaičiuoja ir kyšių 

keletą parų praleido pas viengungį: 
kad ji priklauso "'prie Ateities or
ganizacijos, kurioj šeimyniškumas 
ir religingumas yra svarbiausi 
principai". 

Ta pastaba tikrai sukrečia. Stu
dentė, priklausanti ateitininkų or
ganizacijai, lengvai dalinasi lova 
su viengungiu. Kai kurie to sukrė
timo paveikiami tiek, kad apkalti
na noveles autorių "neapgalvotu 
išsišokimu" (A. Kalnius laiške 
Tėviškes Žiburiai, kovo 9). Norė-

muosius disidentus. Jis ne t H a u - prtOaįe m t a e t o ' b r o n 8 K , yra * f n * I ? u k ?Pff4
mūs,» • e * * * * o r f -

- Į I nizaciją girdėti vien teigiamus da
lykus, ypač viešai, žinoma, net pri-sia, ar tai f nepatogumus stato t i k i S a v o nesugebėjimų suprasti 

Rusiją ar iš tikrųjų pagelbsti žmogaus teisių klausimo parodv-
Aleksandrui Ginzburgui i r Ana- m a s , M e ^ draskanti savo ap-
toliui Sčaranskiui?" Pasikeitimas i i n k o ) - e žvėrelius, nenumalšina-
įŽeidimais, kalba jis, dėl Afrikos m a medumi. T r i m tikvbų atsto-
nėra geros politikos ženklas, nes ^ } ) e n t rjrooagandinis mostas, 
tai pvkina Kremlių ir erzina Ku- ^ j f u y^i l n i v o n e n r i i m t i So-
bą. MKą tai reiškia Ginzburgas a r ^ ^ ambasados, jau kiek drąses-
Ščaranskis. kai mūsų visos pastan- n i s^ j i e ^ 1 ^ a p i e ekumenini su-
gos nukreiptos į Rusijos sunieki- tarimą gelbėti t ^ i a m u s žydus, i apie "išimtį", t. y- anie elgesį, ku-
nimą". ortodoksus ir katalikus, šiuo at- * neišplaukia iš ateitininkų idea-

pažindami, kad išimčių, gali atsi 
rasti ir ateitininkuose" (A. Kal
nius, ten pat) . 

Ar galima, ar verta "išimtis", ar 
net tik galimybės aprašyti? Ar 
verta jas pavaizduoti? Tiesa, juk: 
literatūra vaizduoja ir tikrovę, ir 
išimtis, ir vien galimybes. 

Al. Barono apsakyme kalbama 

Toliau tas pats žurnalistas n e t v^r , daugiausia lietuvius, nors 
teisina ambasadoriaus prie Jung- pamini tik Viktorą Petkų. Bet iš-
tin'u Tautu Andrew Youngo pa - mintincesnis žygis yra senato-
reiskimą prancūzu spaudai, kad riaus Charles Percy, leuris inešė re-
Amerikoie yra šimtai tūkstančių zoftuciją žmogaus teisių pažei-
politinių kalinių, nes iš tikrųių Rimams Sovietų Rusijoje viešai 
"tai esą Tvveik tiesa". Šiuo atve- svarstyti ir juos pasmerkti. Prie 
fu jis pagiria Youngą, o papei- | 0 dedasi dar !r daugiau senato-
k'*a Carterį ir kitus, kritikuojan- ^ n o r s politiniais sumetimais 
čius kriminalistų sulyginimą su fr įu dalis mėgina užmiršti k a r -
politiniais kaliniais, teisiamais kinius ir didvyrius, o taikstytis 
Rusijoje kaip kriminalistais. p r j c komunistinių reikalavimų ir 

* priimti "sužalota taiką". 
Nesupratimas, kas yra politi- Aišku, karo niekas nenori. Ato-

nis kalinys ir kas kriminalistas, minis ar kitoks karas būtų susi-
neretai ryškėja ne tik privačiuo- naikinimas. Bet valstybių politi-
se sluoksniuose, kovojančiuose u ž ka turi tarnauti ne savo laiki-
pasaulinę taiką ir už tautų sugy- nai ramybei išlaikyti, o žmonėms 
venimą. bet ir viešoje politikoje tarnauti , vergaujantiems laisvin-
Nesuprato to tinkamai, nors ir ti, nuskriaustiesiems gelbėti, nai-
mėgino teisiamuosius Sovietų Įeinamus nuo mirties aptrinti- Ka-
Saiungoj disidentus užtarti, t a rp - ras nėra -pati didžioji blogybė, o 
religinis komitetas, kuriam pr i - blogybė, kai taikos trokštą žmo-
klauso katalikų kunigas, žydų ra - nės nori paaukoti žmones, prin-
binas ir metodistų vvskupas. Jie cipus. teisingos taikos sąlygas, 
panioše raštą ir tikėjosi Įteikti kad tik išgelbėtų savo kapų ty-
Sovietų ambasadoriui Wash ing to - lą ir ramybę, kad tik apsisaugo-
ne, bet nebuvo net priimti. Buvo tų sunkumų nepaliestą laikinį 
priimti kiti — vyskupu konferen- gyvenimą. Apie kenčiančius žmo-
cijos atstovas, Bažnyčių tarybos nes Įvairių formų vergijoje, ypač 
ir žydų grupės atstovai, bet ir šiuo metu komunistų pavergtose 
jų nuomonės teisiamųjų atžvilgiu tautose norima nutylėti. N e t pre-
buvo nepriimtos, "kaip kišimasis ridento aiškesnio pasisakymo už 
J Sovietų valstybės vidaus reika- žmogaus teises palyginimas su 
lusM. Andrew Youngo neapgalvotais 

Informacinis pranešimas neko- pareiškimais rodo visišką nesi-
mentuoja paties įvykio, neaiški- orientavimą pasaulio Įvykiuose, 
na kodėl Sovietu ambasada n e - nesupratimą komunistinių kėslų 
siskaito su didelių grupių oficia- ir propagandinės apgaulės ir tar-
liais atstovais, bet pareiškiamas navimą ne tiesai, o pačiam sau. 
pats nepavykęs žygis. T ik vėles- Pavergtųjų tautų atstovai ir 
niuose žurnalistų komentaruose kenčiančiųjų liudininkai neturi 
ryškėją nepasitenkinimas, kad nutilti nė minutei. Jie turi kelti 
dėl kelių asmenų griaunami s a n - balsą visuose politiniuose foru-
tykiai tarp Amerikos ir Sov. R u - mose, kad komunistinė propagan
dom da bent laisvuose kraštuose netu-

Dar neaiškiau komentuojamas retų tos įtakos, kurią dabar turi 
pasikeitimas žmonėmis — "nus i - dėl daugelio komentatorių !r žur-
kaltėliais", kai prasidėjo kalbos nalistų naivaus nesionentavimo 
apie Ščaranskio iškeitimą į kokį komunistinės sistemos atžvilgiu, 
politini kalini ar suimtą šnipą » 

io, bet su juo prasilenkia. Ten pa
vaizduojama, kas atsitinka, kai 

Spaudoje pasirodė kita istorija * 
apie ateitininkams "priklausiusį** l° s *r e u r o 
asmenį. Toji istorija — neišgalvo
ta i r daug ryškiau, negu AL Baro
no apsakymas, turi jėgos mus su
krėsti. 

Tai istorija apie poetę Salomėją 
Nėrį (J. Griniaus '*Veidai ir prob
lemos lietuvių literatūroje", II, 
267-302 psl.). Kadaise ateitininkė, 
dar Ateities redakcijos narė. Vė
liau katalikybės viešai išsižadėjusi, 
perėjusi į kairųjį Tretįjį Frontą. 
Gi 1940 m., vos sovietams okupa
vus Lietuvą, ėmusi poemomis gar
binti Staliną. 

Kaip tai galėjo atsitikti, kad be
ne "stipriausius lietuvių tautos 
gniaužėjo liaupsinimus giedojo ka-
dais buvusi ateitininkė?" Į savo 
klausimą atsako pats "Veidų ir 
problemų" autorius: "... ateitinin
kai neišugde Salomėjoje idėjingu-
mo, principingumo ir realumo, nors 
niekada jie nebuvo tokie veiklūs ir 
pasiryžę imti gyvenimą už ragų 
įvairiose srityse, kaip 1918-1926 
metais, kai ji buvo gimnaziste ir 

išoriniai sudrausmino italus. T a j Žvalgosi iš šalies kokią šimtinę į d a v ; nesirūpinant, kad tuo 
santvarka nepakentė demokrati- lyrų gauti. Visa tai italus verčia I , _ , ' ' ' . . _ . ? :--.•.--. 

umo, nes suxur-
tas priešeuropinis sąjūdis, lyg 
Italija būtu buvusi kitame žemy
ne. Fašizmas dar sulėtino italų 
tautos politinį ir visuomeninį 
auklėjimąsi. 

Šio pokario demokratinė sant
varka buvo nerangi ir net nepa
jėgi spręstį daugelio susitelkusių 
klausimų. Italų tautos nerangu
mas, užsisklendimas savo kevale 
dar pasunkino vyriausybės polė
kius. Kiekviena demokratinė par
tija skelbia "liberta —laisvė", 
bet jas varžė įvairiomis priemo
nėmis. 

Italų negerovės 

yrų gauti 
įstaigose eilėse 
duoti ir ieškoti kurios 

būdu griaunami visuomeniniai 
stovėt:, kys\us; i r v a l s t y b i n i a i pagrindai. Jiems 

fa^?S tai maža; terūpi, nes dar nepri-
giobos. Daugens partinių veikėjų Į ^ i a i i t a l i š k a i bendruo-
patenka į tą pačią netvancos ba-į 
lą. 

Italų biurokratų negalima ly
ginti su vokiečiais, anglais ar net 
prancūzais, pasižyminčiais seno
jo įsibėgėjimo sustingimu. 

Visus italus penekioja netik
rumo baimė. "Popolo grasso" — 

menei, kuri drausmintų savo na
rius. 

JUOKAS — SVEIKATOS 
POŽYMIS 

»oriklausančiam,-iai" ateitininku I studentė" (244 psl.). čia autorius 
organizacijai ateitininkiški idealai, n e m e t a kaltinimo ateitininkams, 

kaip 

Spaudo] ir gyvenime 

neįsiskverbę į vidų, nuvarva, 
vanduo nuo žąsies plunksnų. 

Tos "išimties" pavaizdavimas du
ria mums tiesiai 
mas mus pajusti skirtumą tarp 
idealo ir tikrovės, tarp mūsų rezo
liucijų ir mūsų darbų, tarp "prik
lausymo" organizacijai ir nuolati
nių atsmaujinimo pastangų, sie
kiančių tuos idealus įgyvendinti. 
Pabudinimas tokiems skirtumams 
kelia neramumą. Neramume au
gančias energijas gi vertėtų kreip
ti ne kur kitur, o kaip, gyvastin-
giau pasisavinus idealus, juos dar
bais įgyvendinti" 

"Šeimyniškumo" autorius nei at-
eitininkijos nekaltina, nei mūsų 
nemoko. Jis tik vaizduoja. Mes gi 
skaitydami galim vien akimis pro 
raides praslysti, bet galim ir sune
rimti: Lina tik "priklausė", bet 
idealu negyveno... Jei ir aš tik 
"priklausysiu'*, o ne idealu gyven
siu... 

bet nurodo, kad ateitininkuose pa-
sitaikiusiom auksinėm progom Sa
lomėja nepasinaudojo: "Ji,., visai 

is7 budinda- n e b u v o l i n k u s i J. organiadnę veik
lą nei visuomeniškumą, ^etrauke 
jos, matyt, nė ideologinis masa
lais... Savo subjektyviu jautrumu... 
grimzdo vis gilyn į individualinį 
pasaulį... Tūnodavo..., susirinkimų 
eiga tartum nesidomėdama..." P. 
Orintaitė, cituojama 244 psl.). Gi 
autoriaus prideda: "Nors Salomė
ja buvo jautri ivairiopam žmonių 
vargui bei skurdui, tačiau ji nesi
domėjo socialinio teisingumo ir 
demokratijos idėjomis, kurios ta
da buvo gyvos ateitininkuose" 
(245 psl) . 

S. Nėries pavyzdys parodo, kad 
1_ neužtenka išore "priklausyti", 
pilnai visa širdim Bepriklausant, 
2. žmonės, paskendę savo interesų 
individualiniame pasaulyje, yra la
biau linkę "priklausyti" tik išori
niai." K. 

Išviršinis italų sudarytas vaiz
das klaidina. Daugumas italų at
rodo vaidilos, jausmų žmonės, 
mėgstantys geometrines formas 
ir svajojantys apie "dolce vi ta" 
— malonųjį gyvenimą. 

Daugumos italų gyvenimas nė
ra malonus, nei saldus. 

Pirmoji italų negerovė yra skur
das, ypač pietinėje — Mezzogior-
no Italijoje. Gal tik Portugalija 
savo skurdu pralenkia italus. 
Skurdas paliečia visas gyvenimo 
sritis imtinai viešąjį patarnavi
mą — švietimą, sveikatingumą, 
teismus, neturinčius tinkamų dar
bo sąlygų, ir vyriausybę. Beraš-
tiškumas ir šiuo metu yra ryš
kus. 

Jausminio nusiteikimo italai 
priversti kelis darbus dirbti, tik
riau kelis atlyginimus gauti, kad 
Šiaip taip suvedus galus. 

Intensyvūs ty r imai i r stebė
jimai rodo, kad juokas — nor-

riebieji, turtingieji ir "popolo. m a i u s > ^Ą s ie jama su geru 
magro" — liecieji vargšai nesi-, humoru — gali bū t i psichinės ir 
laiko dorovės dėsnių ir įstatymų, fizinės sveikatos pažymis. Nors 
gindami savo reikalus. Baimė ver- š i o s g r į t i es tyr imai y r a palygin-
čia taikstytis šios dienos tikrovei, t i n e s e n i j>į pradėt i i r k a r t a i s kai 
bet dideliu įsijaurminimu ją k a m a t r o d o gan keisti . Pavyz-
griauti rytoj. Štai kodėl ypač Ita-. d ž i u i j p r i e š keletą metų vienas 
lijoje žudymai tapo priemone ne; j ^ n d o n o medicinos d a k t a r a s 
tik sąskaitoms suvesti, bet ir nusivedė 13-metį savo ligonį į 
griauti Italijos visuomeninę sant- m u z i k i n ė s komedijos spektaklį 

j išbandyti neįprasto gydymo 
j būdo. Berniukas j a u visi metai 
įkvėpavo dirbtiniu plaučiu ir jo 

Amerikiečių spaudoje užtinka-; k r ū t i a i s r a u m e n y s buvo pamir-
} še savo darbą. Ka i scenoje ge

ras juokdarys ėmė krės t i pokš
tus, berniukas prapliupo juok
tis, o slaugytoja t uo m e t u iš
jungė dirbtinį plautį. Berniu-

varką. 
Apgaudinėjimo menas 

1870 m. neturėjo progos išugdy
ti sąžiningos biurokratjes. Esą, 
italai, buvę į\-etimoje valdžioje, 
įprato apgaudinėti. Jie net per 
šimtą metų su viršum nesugeba 
atsikratyti šio blogo papročio. 
Jei tai būtų tiesa, kodėl prancū
zai ir vokiečiai šiame pokaryje 
sugebėjo sukurti pavyzdingą biu
rokratiją? Juk visų tų kraštų biu
rokratija, karui pasibaigus, buvo 
stipriai sukrėsta. 

Sakoma, italai meniškai suge
ba mokesčių vengti, jų nemokė
ti. Visų kraštų gyventojai ne

kas nesuprato k a s dedasi , be t 
juokas išjudino jo k rū t inės 
raumenis i r 20 minučių j i s kvė
pavo pats. Kitą kar tą , vėl 
teatre, jis savarankiškai kvėpa
vo 40 rainučių. 

Pasak gydytojo, t a i buvo pra
džia kelio atgal į normalų ber
niuko gyvenimą. jm. 

Antroji negerovė — įstatyminis į mėgsta mokesčių. Virur mokes-
pasimetimas. Italijoje yra dauge-! čių mokėtojai stengiasi mokesčių 
lis prieštaraujančių ir atgyven- j atsikratyti balsavimu ar pasinau- jų vandenynų, netarrėdamas 
tų įstatymų, kurių visų nežino į doti įstatymų spragomis, bet t ik drąsos netekt i k r an to regėj imo. 

— Žmogus negali a t r a s t i nau-

net teismirucai. vieni italai šioje srityje pasiekei Andre Gide 
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ALfi BŪTA 

Romanas 

IM 

riosios akies; Almis mato vos pusę jos veido. Ji atrodo 
— ne pavargusi, t ik susikaupus, r imta. Smėlio spal
vos vilnonė suknelė t inka prie jos šviesių plaukų ir pa
blyškusio veido. Suknelė t rumpoka, išryškina jos dai
lias kojas. Batai — kiek nusidėvėję, neaiškios švie
sios spalvos, vienas — truputį nukrypęs. . . 

"Jai reiktų naujų batų..." — Mąstė Almis. 

ranką, blankiai šyptelėjo i r : 
— Sudie, Almis. Auf vviedersehen,.. 
— Auf... 
Nepabaigė jis; Marianne j au žengė link mašinų, i š 

lėto, pradingdama take t a r p metalo masės . J o išgąst is 
pamažu keitėsi į piktumą, išdidų piktumą. — š i t a ip ! 
Trumpai ir aiškiai. — Auf wiedersehen! O jeigu jis tu -

'-
APIE LINA IR SALOMĖJA 

Naujausiame "Ateities" žurnalo 
* numeryje, r e k t o r i u s kun. K. Tri

makas, vedamųjų skyriuje pava
dintame Antai, be kitų svarstymų, 
pasisako apie mūsų literatūros kai 

ir 

"Aloyzo Barono apsakymas "Šei
myniškumas". (Aidai, 1977. lapkr. 
nr.) tikriausiai būtų per daue ne
pastebėtas, jei jos gale nebūtų 
įterpta padėties nesuvokusios mo-

kuriuos atvejus ir ka i kuriuos tinos pastaba apie savo dukrą 
JtaPtfe. Aaterhu n ! » ' Įjn% kuri, Unesta II kolegijos. 

Plaukė į duris tarnautojai, nešdami veiduose nuo
vargį ir kojose — sunkumą. Plaukė neskubėdami, ap-
sum^C. lyg susimąstę... Vrstiek, r y t o j vėl čia turės su
grįžti. Rytoj —tos pačios durys, t ie patys juda laip
tai, niūrus aukštai, žibą reMaminėmis šviesomis, mir
gą jų pačių rankomis išdėstytomis, išklostytomis pre
kėmis, jų žvilgsnis ir šypsenom pirkėjui siūlomom... 

Almis sunkiai atsikvėpė. Ir j i s — vienas iš jų! 
Vienas tų žmonelių, valgančių duoną iš nubyrėjusių 
kompanijos didelio pelno trupinių. Eina ir eina pro 
duris žmonės. Pirkėjai, tarnautojai, pirkėjai, pirkėjai... 
Tarnautojai, darbininkai — mostelis Almiui pavargu
sia ranka, šypteli, mirkteli akim, a r b a t a r i a : 

"Iki. Sudie... A r lieki, dirbi vėlai? Ko dar čia: gai
la palikt šią vietą?. ." 

Jie vienas kitą supranta. Be žodžių, be sakinių. 
Galvos mostas, linktelėjimas, kryptelėjimas žvilgsnio, 
kilstelėjimas dviejų pirštų... — Pasako vienas antram 
savo nuotaiką, jausmus, apibrėžia blogą a r gerą die
ną... 

Almis laukia, laukia... štai — ji! Santėmis prieš 
duris išsisklaido. Almis tiesiau atsistoja. Taip, j i eina 
viena. Rankose — mažas ryšuliukas; ji nuplėšia pusę 
sąskaitos, prilipdytos prie to ryšuliuko, ir slenka (už 
dviejų storų moterų) prie tarnautojų dėžės dešiniame 
durų šone, kad tą "pusę sąskaitos" įmestų: — ta i t am 
tikra tarnautojų pirkinių su nuolaida kontrolė bei re
gistravimas. J M auksiniai plaukai užkirnta a n t ksi-

Jį nejučia išpylė prakaitas. A r ji nematė jo? Tiesi, rėjo ką svarbaus pasakyt? Lemtingai svarbaus . J i 
ėjo, linktelėjusia į ryšuliuką galvą, užkritusiais plau- renori išklausyti. Laiko netur i ! J o s laukia... A r g i ? Kai 
kais... Ar nematė? J u k ateinant viskas matosi , kas prie į ji paliko, sakė. — ant visados? Ar... Tiktai ga l šiaip 

sau susipykimas? Atsiskyrė ir... vėl susi t iks, vėl gy
vens... Parveš namo... Kur? Namo — a t g a l ? 

Ne, jis neseks. Tiek nusižeminti... N e , ne ! J i st ipri , 
niekas ja i neatsitiks. Ji paslaptinga ir i šd id i Kodėl j i s 
turėtų nusižeminti, maldauti? Nesekios, ne. J u k p ra 
sitarė, tegu apsipranta su t a mintim, tegu laisvai a p 
sisprendžia... Pasikalbės kitą kartą... J e i šiandien ji ne 
turi laiko... 

Nesidairydamas daugiau į mašinų pusę, Almis 
sparčiai žengė j savo autobusą, nešantį į namus. 

iurų... 
Almis pasitiko ją durų pravėrime, laukiančią sun

kiai prasispraudžiančių storulių išėjimo. 
— Marianne... — Pasakė jis, nusišypso j a 
— Was! — Ji t a r t u m krūptelėjo. 
— Aš noriu su tavim pasikalbėt... 
J i staigiai pasisuko nuošaliau durų ir, papurčiusi 

atgal purius plaukus, tiesiai į jį žiūrėjo: 
— Kalbėk! Klausau. 
— Ne, ne... Aš... Aš tave palydėsiu! 
Jos žvilgsnis nuklydo žemyn, į b a t ų galus, pas

kui — į šalį, nervingai šyptelėjo kažkuriam atsisvei
kinančiam tarnautojui.. . Paskui, žiūrėdama į toliau 
sustatytų mašinų masę, pasakė : 

— Mane vyras pasitinka... 
— Vyras? — Almis netikėjo. 
— Ja, natueriich! Pasit inka! Parveš namo.- Sakė, 

22 
Ramus laukimo parko vėsumas. Jau t r ia i virpa la

pija, dvelkia savo gyva siela, mano vielini ka rš t į a tvė
sina. Ačiū. dangau! — Lietaus keli lašai nukr i to m a n 
ant galvo3. Sėdžiu po senos lapinės stogu, gal jau p ra -

turim aptarti reikalus-. - J i išblyško. Kramtė W p a a , ; k i u r u g i u k & i m a n o ^ Bet m u s a p v y n i o j a , m u s 
nebesišypsojo. globia vijokliniai ir s t iprūs medžiai. J ie š lama ir da i -

Almį apliejo vėsa. Sta igus išgąst is jį visą apė- J uuoia. Lietus šnibžda j au kiek garsiau, š i ame pa rke 
mė. Sekundei jam pasirodė, lyg ją ma ty tų paskutinį dažnai saujomis barstydavau savo laiką; ir dažnai č ia 
kartą... 

"Kas gali jai nut ikt i? Kas gali nut ik t i? Dar jis ką 
nors.- Ką no r s jai padarys." 

J is tų žodžių neiš tarė ; jie t ik sunkiu, karštu alavu 
sugulė jo širdin. J i s pa t s nejuto, nei nepastebėjo, kaip 
sav« dešine sųėraė jos mažą rankute. . . Ji, ištiesdama 

ieškodavau savo gyveninio skeveldrų, mėgindamas su
lipdyti, suderina, — lyg mozaikinį paveikslą iš spal« 
votų gabaliukų... 

(Bos daugiau) 

JBBt-; 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, rugplufio mėlt. 81 &. TTRB POLICIJĄ 

Penkių asmenų komitetas, 
paskirtas mero Bilandic išty
rė, ar Chicagos policija nevyk
do neleistino šmpinėjimo. Nu
statė, kad policija veikia gerai. 

! pagerbdama žmonių teises. Tik 
Į dėl ankstybesnio policijos veiki
mo komisija turinti rūpesčio. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
\ 

PROGOS - OPPORnJNTHE» į I&TLOMOJAMA — FOB KJEM 

Pamaldų metu Dainavos stovykl avietėje vieną sekmadieni 

Dainava, Mich* 

Sukaktuvininkas, solistė, laureatai LFB koncerte 
Rugpiūčio 12. šeštadienio va- Akompanuojant muz. Aloyzui 

karą, dalis L*FB stovyklautojų, I Jurgučiui, solistė pirmame isė-
Dainavos kaimynystėje jsikūru-! jime padainavo Pienę. žodi. S. 
sių lietuvių bei svečių iš Detroi- j Neries, muzika Brundzaitės, du 
to susirinko į didžiąją salę, ku- G. Gudauskienės kūrinius: pa-
ri jau daug metų tarnauja, kaip į gal F. Kiršos žodžius Smilgos ir 
maldos namai, auditorija, pa- j pagal B. Vitienės žodžius Prisi-
rengčnų patalpos. Tą vakarą • minimas, dvi E. Laumenskienės 
ponios ir panelės, užsidėjusios dainas: Obelų žiedai ir Žibuok-
gražiausio, ką J šią studijų ir;lės (K. Binkio žodžiai) ir A. 
ir poilsio savaitę buvo atsivežu-1 Kaulinytės Rūtą (žodž. K. Gri
sios, ir įvairaus amžiaus vyrai.gaitytės-). 
a*yko į sukakta minėjaną, j 4 , ^ ^ K a j ^ 
soastės koncertą ir literatūros A«MAWJU=I « « • , > , 
Takarą. Stovyklos fcoraendan- - rašytojas, dramaturgas, kultu-
tas Alfonsas Vėlavicius «8kė|rininkas, daugelio knygų, 4 dra-
suskaiciavęs -pusantro fcmtoįmu ir dviejų romanų konkursų 
galvų. (premijų laureatas. Ir šių me-

itų "Draugo" romano premija 
i už "Po damoklo kardu" atiteko 

tų laimėjęs literatūrines premi
jas, šiuo metu vienas 'Drau
go" redaktorių ir redaguojąs 
Spyglius ir Dyglius. 

Jo humoro eilėraščiai, kar
tais su stipriu satyros atspal
viu, plaka mūsų dienų negero
ves, tuščias ambicijas, meilę 
pinigui, svaigalams ir aprašo 
kitas mūsų dienų aktualijas. Jo 
perskaitytų eilių pavadinimai 

N O R I P I R K T I 
1 M • • — 1 — tam — — 1 • > i M i i « i w t 1 

Ieškau pirkti senus medinius baldus 
gamintus prieš 1980 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias kėdes. t. t., 
"OrientaT kalimą, už prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

D £ M £ S I O 

Dr. Adolfas Darnusis 

Algis Raulinaitis, LFB Tary-į Anatolijui Kairiui. 

maždaug nusako ir temos turi 
n;: Pažangos baimė, Maironis 
ir dabartis. Meškeriotojų klu
bas. Augo girioj ąžuolėlis, Pa
guoda, Taurus lietuvis. Tykus 
buvo vakarėlis, Mano tėvelis 
buvo karvelis. Pesimistas ir op
timistas, Valgiai ir sveikata, -ir 
Tykia: Nemunas banguoja. 

Programos atlikėjams priseg
tos Dainavos gėlių puokštės. 
Pirm. J. Ardys jiems padėkojo. 
Ta pačia proga didelį nuoširdu-

Jo vaizdžiai ^ išreiškė ir šios stovyklos 

uHiHimiiiuhiiitiuiiiniiuiiiumiiiititiii! 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2S46 W. 69ta St.. tel. 776-1486 
uuiiiMiiiiiiiumiiiiiiHMuiuHiiiiimimtii 
mmmmnfftHMmfftmnttfttiiittittitiiini 
PLUMBING 

Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 
šildytuvu, specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai Keramikos ir kt. 
pirtelės. . Glass btocka. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5. vai vakaro. 

SERAPINAS — 6S6-2960 
HtMmiitiiiiiiittHiitntiiuiHiiumniiiiitti 

PAJRTY WAKT19> T O O W X 
& OPERA 1K KITCHEN* 
of well establi>hed tavern. 

Small oapital required. Real money 
maker for right party. Excellent 
location on a transfer. corner. 
Nbrtrnvest area. 
CaD C f t ^ ^ l 8 trom 9 AM to 11 

AM or 7 PM to 18 PM 

B E A L K S T A T E 

New 4e h u e 2-flate 
6447—51 & AmJėm Ava. 

Opea houaf Svndsy 12 to 5 p. 
TeL — 586-6416 or 434-2596 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
M — — ir vaškuojame 

visa rfišia srrindK. 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
iHn»miiiimiMinitmiiuimiiiwi»uu)Hii 

bos pir 
pasveikino dr. Adolfą Damušį. 
jo 70 metų sukakties proga. 
Kad lietuviškas jaunimas ir 
mes šioje gražioje vietoje gali
me susirinkti, didžiausias kalti
ninkas yra eios dienos sukaktu
vininkas dr. Adolfas Darnusis. 
Jo gyvenimas — tarnyba Lietu
vos laisvei, tautos išlikimui, 
mokslui, ateitininkijai. LFB są
jūdžiui. Džiaugiamės, jį turė
dami sveiką ir energingą savo 
tarpe. 

iš Los Angeles, perskaityta humoreska s a u j a s . o r s T m i ^ r i a m s : komendantui 
kinas" 
teikė. 

klausytojus smagiai nu-

Kompozrtorės moterys 
Anlroje koncerto daly audito

rija išgirdo Šiuos O. Pliuskonie-
nės atliekamus kūrinius: Kada 
girdžiu aš dainą, muz. S. Cerie-
nės, Lopšinę, žodž. S. Santva-
ro, muz. SM Bernarda, SSC 
(šią dainą solistė iš viso daina
vo pirmą kartą), Sakmę apie 
žvejo tris dukteris, žodž. Da-

Dr. Adolfas Darnusis lietuvių į bulskio. muz. K Brundzaitės, 
istorijon įeina, kaip besąlyginis | Užburti gintarai, muz. O. Metri-
kovotojas už krikščionišką kienės. Kad galėčiau, muz. A. 
Lietuvą, rezistentas prieš de- Dirvinskaitės. 

Alfonsui Vėlavičiui, jo žmonai 
Danutei, Marytei ir Vytautui 
Petruliams ir kitiems talkinin
kavusiems šioje stovykloje. 

Po koncerto visa publika 
persikėlė į valgyklos salę šo
kiams ir pasrvaišinimui. Rimo 
Kaspučio orkestras svečius 
linksmino ir šokdino iki po vi
durnakčio. V. Rociūnas 

\0(-r — 30 -į — 3»<% piftte" motOsttn 
mi apdraudę, ano «ųpdes ir sutoroo-
bflio pa» mos. 

F R A N K Z A P O L I S 
S2USH Wert »Mto Straet 

Chlcago. niinois 
Tekt. GA 4-8654 

66 ir i M Į f c Tauku didelei Seimai. 
4 rniagamiĮ n^mag labai geram stovy. 
Įrengtas rūsys. 2 mas. garažas. $40,000. 

59 ir Tahnan. 5 kam mūr. Betemen-
tas. 2 mašinų, garažas. Platus lotas. 
$37,900. 

880a S. TuMey Ave. liuksusine.3-
jų miegamų rezidencija. "CathedraT 
lubos. V/Į, vonios, 2% maS garažas, 
šoninis {važiavimas. $71,500. 

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

66 ir RockveO. 3-jų botą mūr. 6 
kamb. ir 2 po 3 kamb. Gerai išlaiky
tas namas. 3 atskiri giidymai. Naujas 
2 mas. garažas. Ilk $45,000. 

45. i t Tabn—. 2-jų butų medinis — 
5 ir 4kamb. TJk $26^00. 

46 \f Arteaian.. 2»Ju butą medaus 
Geros pajamos. Garažas. £26,900.. 

Jei galvojate 
PARDUOT. NUOMOT AR 

APDRAUST 
Jūsų nuosavybę., prašome kreiptis | 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Straat 

Tei. - 7^7-oeoe 

Priimamas senyvo amžiaus asmuo 
su pilnu aptarnavimu. Marąuette 
Pko rajone. Kreiptis j šeimininkę 
teL 436-6-.J94 

HELP WANTED MOTERYS 

For rent - Gardės a partment 
— 2 bedrms. Heated. carpeted. 
Vic. 73rd & Campbeu. Newer 
bldg. Adults only. No pets. 
§215.00 mon. Call after 5 p.m. 
737-4S26. 

1SNUOM. Brighuoc Pke. 4 kamba
rin bucas. 

Skambint 523-7153 

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

iiuuiuiiuiiiiiiiiiiiiiitniiiiiuiiiuiiuiiiii 
PACKAGE ESPRESS AGEXCX 

MARIJA NOREERIENIl 
SIUNTINIAI \ LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rfišie* 

prekSa. I f c B b i a Europos smntSėttą. 
S«e* W- e» Sfc, Chicago. m . C06S9. 

TEli. — WA VS7ST 
«HWHl 
tMHHtMMtMtHIMMIUiilIlfltlIMlItlIlItttUlli 

SIUNTINIAI [ LUETUV4 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS. 4065 Archer Ave. 
rbkaco, m. 60632, telef. 927-S660 
IMlimHMtlilIlIlItlIUIIIIIUIHIHItlIUIMMMI 

GENERAL OFFICE 
F I O U R E C L E R K 

Light ryping. 5-day week. 
Good wages and fhnge benetits. 

E. O. E. 7384100 

SEAMSTRESS 
PulI time for drapery workroom. 
Prefer experienced but v,-ill train. 
Air conditioned shop. Empioyee 
discount-

IMTERIORS BY BRUGE 
PAKK RIDGK — 825-1102 

EXPEKIEXCED SEVVERS 
ON LADIES l»I: !•> s K » 

Mušt have apper experience. Ex-
cellent pay & working conditions. 

M * R DRESS COMDPANY 
210 S- De> PLiine*. Okicago, HL 

Phone — 641^144 

HELP WANTED — VYRAI 

AUTO MECHAKICS VYRUTED 
Five to tea years experience Mudt: 
have ovn tools. 

Apsimoka skelbtis diea. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai akaUomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimu kai
nos yra visiems prieinamos. 

mokratinių principų laužytojus. Solistė savo švelniu, gan pla-

metų! 

Sottstė Onute F^j^konlene 

nežhirint kur ir kieno jie būtų i čios skalės balsui pasirinko tik-
pažeidžiami: savųjų, raudonųjų; tai lietuvių moterų kompozito-
ar rudųjų. Sugiedota Ogiausių | rių dainas. Tiktai po smarkaus 

. bisavimo solistė padainavo Gu- į 
dausirienės Gyvenimo pagrindą 

; ir vienintelę vyro komposto-' 
Juozas Ardys, LFB CY pir- riaus dair.ą, būtent, Raudonikio į 

mininkas ir šių metų studijų ir. Prisimink, 
poilsio savaitės moderatorius. Publika nepagailėjo šiltų ir 
pasveikino mielus svečius ir va- ilgai trukusių aplodismentų. | 
karui vadovauti pakvietė dr. V. Muzikas Aloyzas Jurgutis buvo 
ilajauską, jau daug kartų atli- puikus solistės koncerto part-
ku8j tokias pareigas su dideliu į neris. Kaip koncerto pranešė-
pasjsekimn. Su humoru ir artis-: jas sakė, solistė ateinančiuose 
tišku žodžiu dr. Majauskui grei- sezonuose turės daugiau laiko 
tai pasisekė susirišti su publika • ir progų su koncertais plačiau 
ir programos a likėjais. ! pasivažinėti 

LFB stovyklų užbaigiamuose i 
kflnceT-tuose yra dalyvavę mūsų 

L E M O N T 
Tws 5t fsst ists 

Water and Sewers. $20,000 for bom. 

WOLSH REALTY 
223 Main St. — Lemoat, UL 

TeL 257-2234 

titiiiiiiniliUiiiniHiuiiiiiiitiiiiiiiiHHiiiii. 
I »«JJ-»M prekMį pasirinkimą* aeteaa-

Stei ifr mnaų saadEtttt. -
C0SM0S PARCELS EXPRES8 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
t&SS S. HalsiedSC CUlcago, m . 
asoi tr, a«th a „ cnicago. m. 

Telef.t SM-S7SY •— JS4-33 
' " gįjggįį 

l|HII1|tHWIWUirt1HIHHHHIMIIHHH<wn»»' 

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

Apdraustas perkrausrymas 
Įraiiių atstumų 

Tel. S76-188X arba 376-5996 
iHtittunttttmtr 

Aloyzas Baronas 

iškilūs dainos, žodžio ir muzl- Antrasis šio HteTaturos - kon-
kos rneninmkai Tą vakarą Dai- certo vakaro dalyvis rašytojas, 
sava pirmą kartą išgirdo jauną,! poetas satyrininkas ir redakto-
sjmpatmgą wHstę Onutę Puus-trms Aloyzas Baronas yra daž-į 

Mylimai MOTINAI Lietuvoje mirus, dukrai 

ELENAI BALTRUŠAITIENEI 
ir artimiesiems reiškia gilią užuojautą. 

Chicagos LF Bičiuliu 
Sambūris 

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

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

Modernas 15 metų maro »»T»a», 
2 butai ir profestenaml liuksus ofisui 
patalpos Daug priedų. Martmette Par
ke Aukšta kokybė. $50,000.00 

Gražus platūs sk&paa ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui 

ValdU Real Estate 
2623 Wes* Tirt SfrMt 

T«i. 737-7200 ar 737-SS34 

O V I N G 
ŠERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Įr iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — WA 5-8063 
twuuwiiuiin«»mnnnnmiiii»MniiiMui 

luniihiiniiimnifim 
Ik A. Š I M K U S 

VOTARY ptnauo 
fJSOOME TAX SSRVIGE 

Ss. Hastovssd, teL 2S4-7AI 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
Gr^irOTtT Kkvietimaa. pUdomf 

PtLIETTBeS PRASTMAI Ir 
kitokie blankai 

iiiiiiiniimuuiiiiiiiiiMHitiiminmiuiiMi. 

Oall KE 9-*773 
betweea 7:00 AJl. to 7:00 P3L 

UBTECHNICIAN 
-

Suburban firm L<; loottng for an 
ezperienced 

COL0R MATCHER and 
- • -

FORMULATOR 
m our Letterpress and Ofiset Dei 
partment. Good location. Good 
starting saiary. Kxcellent fringe 
benefits, incliiding profit sharing. 
Apply 

FLIOT Cv"K COBPOKATH>N 
3601 Gardner Roatf . 
Rroadvieu. tUinm^ 
Tel. — S6W«0O 

An Kcjuai opparuumy emptoyer 

WANTED MM&TES'ANGE 
MAN for church rAiiklings — 
handy man skills reąuired. 

ST. MARTHA CHURCH 
S323 Georgiana, Morton Grove 

Tei. — 9a>0262 

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

C O O K 
NerttHffestern ISnvsrst^ Fratemtty 

Cook for cnrrent vear. Sep-

FURNACE OPERATOR 
j North aide commertial steel treat-
ing company is seeking an esper-
ieoced Furnace Operator Gene-.' 
rouR «alary. 

2nd or 3rd xh i 11 
i afl Mr. Frtzgerald — 

675-6426 

Naaaan — Svaf0a5: S butai, 4 vo-
moa, oestraliaia šaldymas, atomine 
alSptuvS. 3 auto g&ražaa. 2 balko
nai. Patio, MarqueUo Parko centre. 

konienę iš Pbiladeįraijos. Ji nas t*PB stovykią dalyvis, daug; 
jau- daug kartu yra koncertą-f kartų stovyklose redagavęs sto-
vusi didesnėse lietuviu kolonijo- į vykių humoro laikraštėlius, 
se. Sužinojom* kad soliste ne į daN-vavęs programose ir užbai-
tik graftaj damuoja. bet taip pat į giamuose koneertoose. Vienas 
augina šeimą, dirba su nkauteis, \ ppoduktyviausių talentų mūsų 
btuanistinėje mokykloje ir 1.1. ' tremties literatūroje, keletą kar-

- * • • — • • • 

KTR0IT, MICMIGAM 

Mylimai motinai mirus, skausmo valandoje mielam klu
bo nariui 

VYTAUTUI P AULIONIUI, 
jo broliui AUGUSTINUI, seseriai ZUZANAI bei jų šei
moms ir visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Cicero lietuvių Medžiotojų tr 
žuvautųjų Klubas 

Mūr. buagakm. 
žlai užlaikytas. 

N«maf tr 
3»0.00S. 

Mor aamac 
i apie 200 sve^i^. 

?s$.ooo. 

S miegami. Q m -

ZMdelS taverna, aalS 
2 butai po « kamb. 

Kai kauKH cfau ankitrn, dabar pats geriausias laikas 
tavesmotl bei apsigyventi FLORIDOJE-

p H N 0ONAS) PASKŲS 
Atstovauiantis didžiausia ir seniausią oekimojamo turto 

įstaigą pietų Floridoje, mielai jums patarnaus. 

The Keyes Co, 
R * A L T Q S S 

3 M t N . F«derai H^way, Pompano Beach, FU. 33M4 
fsUdgos tdefoossi 1-305-782-4422 

Vakarais Ir nedarbo m e n e 1-305-94S4389 

Išlydėjus į amžinybę mielą motiną-močiutę 

A t A. TERESE PAULIONIENt 
Širdingai užjaučiame sūmrs VYTAUTE AUGUS
TINA, duklerj ZUZANJJ SČEPANAVIČIENC ir jų Sei
mas, visus artimuosius ir drauge liūdime. 

Alfonsas ir Donata Samusiai 
Petras Ir Andželė Petraičiai 
FlUomena UubtrsJcienė 

Por inf onaatioo caO 
RONHDJLOCK — 869-4951 

InsHtutional Cook 
Fine working conditions at lo-
cal instžtutton. 
FTJLL TIME — PERMAMSNT 

OOMPANY BENEFITS 

Call: 539-9478 
An Ganai Oppottomnr E*npk>*«r 

Platinkite "Draugą ' 

MAINTENANCE 
• 

Ezperienced maintenance man 
needed for manufacturing firm of -
office supplies. Abilit>- ta work * 
Drill Press, Lath & Mill; some 
electrical background needed. Mušt 
have own tools. Near loop & all 
transportatioo. Good company be- . 
nefits. Hours: 7:45 am to 4:15 
pm 

Gali: 427-7462 

Perskaitę ''Draugą*' duokite 
jį kitiems pasiskaityti. 

Š I M A I T I S r U A L T Y 

2951 W. 63ni S t , 43*-787g 

WABQWPrTE PA KR 
4 buto rnormūt. Gezu šildymas. Ga
ražas, $60,9Oa 

19 meto mūrinis. 5% kamb. (3 
mieg.). Gazu-orn šildymas. Arti St 
Louis ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą. mt% į. - » +-

AUTU NUOMAVIMAS 

lEir fimu-Mur, 

We «r» 
ACH IN ISTS 
•or <** Io0owtn« poaitloas witb fanmwWatr avaflafe{Bty: 

GKNOER — Msstke «Me to «wt-sp 
have om < 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

ii £435 & r&sdzki Ave, y- TJ84833 

MA<H»NISr TUACTEF — WBI tram tn 
MMMSM mr a« 

INCTKUMENT 

aparate surface griadecs. Mm! 

?<t wp anS overaU. e variety of 

ASSEMBLER TRAJNEE — Vffū trata to asseoMe and 
afiHMtfic insoumeots for hntroment maker cfcs. 

MflcaUoBi 

We offer an eapjęflent startmg salary, and » complete tnsurance program, 
Appty— 

C5ENTBAL SCIENTIFIC COMPANY. INC. 
W» Sotrtb KoMtmr, Chiengo. Mioois 

' 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt. 
m 



< * » ! 
«*•.'*« 
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MOSU KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. 

i 
/ 

RADJO VALANDA 
"TĖVYNĖS GARSAr 

TASNAfTtS AKIMIS 
MOKSLINIS PĄJEBAS 

Jau 22-antri metai be pertrau 
kos lietuviu radijo valanda "Tė
vynės garsai" skleidžia lietuvišką 
žodį bangomis Hartfordo, Spring-
fieldo, New Britaino ir kitiems 
mažesnėse N. Anglijos vietovėse 
gyvenantiems lietuviams. Valan
dėlė įsteigta 1956 m. dviejų susi
pratusių senosios emigracijos lie
tuvių Broniaus Vedeikio ir Juozo 

Švedų chemikaB J. Jakobas 
sumegzti rySys, bet kažkodėl ne* j; Berneli jus (gyvenę* 1779-1846) 
pavyko. : daug dirbdavo laboratorijoje is-

Vakarėjant svečių skaičius vis!**>*!* i enomis ir dažnai net 
didėjo, atsirado ir daugiau seniai naktimis. Taigi mokslininko la-
matytų pažįstamų. Malonu bu- boratoriją gaubė didelių paslap-

'vo sutikti ir pasikalbėti buvusį *"* ***** Užinteresuoti šne-

— Tada Jis vfeltą išpila \ Iri. 
bįrą, o kitą dieną aš kibirą iš
verčiu į atmatų griovį. Mik. 

• 
Tavo darbas -i» tavo pat

variausias draugas. Jeigu ką 
nors veiki, ką mėgsti, esi iš tik
rųjų laimingas. 

Bette Davis 

— Kai esu pasirengęs sam
protauti su žmogumi, laiko treč
dalį praleidžiu galvodamas apie 
save Ir ką aš pasakysiu, o du 
laiko trečdaliu galvodamas apie 
jį ir ką jis pasakys. 

Abraham Lincoln 

DRATJGAS, ketvirtadienis, rugpiučio mėn. 31 d-

Marijampolės valsčiaus viršaitį, 
aukštą buvusį veiklų vyrą Kido-
lį, šiuo metu jau peršokusį 80 me
tų amžiaus, tačiau dar tiesų ir 
energingą, taip pat muziką Pet-
kaitį ir kitus. 

Berselijaus tarnaitę, 
klausdami ką jis ten 

kindavo 
smalsiai 
dirba. 

— Onute, sakyk, ką tavo Šei 
mininkas kiaurą dieną toje la 
boratorijoje daro? 

T T/ e - ; i — N a > * * — pa^koja tar 

RAMOVES GYVENIME 
Blazaro. Iki 1978 m. rugpiučio, 
13 dienos pertransliavo per radi-j LKVS "Ramovės" pinnįmn-
jo stotį WRYM iš New Britain,{kas Petras Simanaųskas su 
Conn., banga AM — 840 Mc. žmona išvykęs atostogų. Ap-
1110 programų lietuvių kalba, lankys bičiųUus Kanadoje, Pet-
sekmadieniais nuo 4:30 —5:30,roite ir Oęvelande. Žada grįiti 
valandos po pietų. 

"Tėvynės Garsų" radijo pro
gramos vedėjas yra Algis Dragū-
navičius, jo nuolatiniai padėjė
jai yra Zita Dapkienė, Alfonsas 
Dzikas, Lionginas Kapeckas, kaip 
komiteto nariai. Zita Dapkienė 
lietuviškų žinių 
bei dailiojo lietuviško žodžio ir 
teatrinių ištraukų interpretato-
rė. Visi komiteto nariai ir vedė
jas A. Dragunevičius visą laiką 
programą paruošia ir veda be jo
kio atlyginimo, juo labiau, kad 
radijo stočiai lietuviškos valan
dėlės programos santrauka turi 
būti iš anksto paruošta ir įteikta 
anglų kalbą, šiuo metu už valan
dos programą stočiai WRYM tu
ri Imti sumokėta 125 doh kas sek 
madienį. Iki šio taiko radijo va
landėlė išsilaikė iŠ klausytojų 
aukų ir dviejų metinių pikni
kų pajamų, kurie rengiami gra
žiame Hartfordo lietuvių parke 
prie Connectkut upės. Ten
ka pastebėti, kad minimas kele
tas akrų žemės plotas, apaugęs į 
dideliais klevų ir topolių me
džiais, jau seniai vieno patrioti-l 
nio senosios išeivijos lietuvio bu
vo padovanotas Hartfordo Lietu
vių klubo draugijai 

Po lietingos savaitės rugpiučio 
13 d., sekmadienį, hartfordiškių 
pakviestas, nuvykau į "Tėvynės 
Garsų" vasarinį pikniką lietuvių 
parke. Didžiuliai lapuočiai me
džiai teikė malonų pavėsį nuo 
karštų saules spindulių. Parko 
vasarnamyje grojo orkestras, Ele
onoros Minukienės — Dvarionai
tės (Lietuvoje žinoma muzikų 
— pianistų šeima) vadovauja
mos šeimininkės ruošė užkandžių 
starus, piaustė kugelį, kepė bulvi
nius blynus, pilstė gaivinančius 
gėrimus* Medžių paunksmėje, su
sitikę pažįstami, vaišinosi, šneku
čiavosi, jaunesnieji miklino ko
jas šokio takte. Užsimezgė kalba 
ir su radijo valandėlės vedėju A. 
Dragunevičium. 
' — Gražus sekmadienis, o vis 
dėlto svečiai pamažu renkasi? — 
paklausiau. 

— Kasmet į mūsų radijo va
landėlės pikniką suvažiuodavo 
apsčiai žmonių iš Hartfordo ir 
apylinkių. Žmonės mėgsta mūsų 
programas ir mielai paremia savo 
atsilankomu, aukomis, bet šią va
sarą supuolimas. Netoli nuo čia 
Paxtone šiuo metu vyksta VJ-ji 
Tautinė Skautų stovykla ir dide
lis skaičius mūsų radijo mėgėjų 
yra nuvažiavę pa* skautus, pas 
savo vaikus, susitikti iš toliau at 
vykusius gimines ir pažįstamus. 

—Kiek metų vadovaujate ra-1 

dijo programai? Ar turite ryši su 
kaimyninėmis lietuviškomis radi
jo valandėlėmis? 

—'Tėvynės Garsams" vado
vauju jau 19 metų be jokio at-
ryginmo. Jaučiasi ir pavargimas, 
susiduriame ir su finansiniais sun
kumais, tačiau meilė lietuviškam 
Jodžiui, lietuviška ambicija pa
deda tęsti taurinės kultūros dar
bą, nugalėti sunkumus, DHau-
puosi turėdamas pasišventusius 
pagelbmmkus —Zitą Dapkienę, 
Pziką, Kapecką ir gausų būrį 
klausytojų — rėmėjų. Savo radi
jo programomis keičiamės su Ro-
IDO Kezio vedama New Yorko ra
di jo valandėle h sw Philadelpbi-
j©s lietuvių radijo valanda. Su 

yal aminiam i& hžtvrJYl̂ fr 
™^Sa^OS^^P^^^^^^^^^^^ • * ^^^^^^^•p ^^^^ 

pabaigoje šio mėnesio. Sima-
nauskai tik ką išėjo į pensiją. 
Linkėtina jiems sėkmingo poil
sio. 

ryto 
prinešu jam iš spintos {vairiau
sių miltelių, kristalų, skysčių. 

— Tai ką gi j is su jais daro? 
— Jis viską supila į dideli indą. 

— Na, o toliau? 
— Toliau viską pila j mažesnį 

indą. 
— Na, ir?... — netveria klau

sėjai smalsumu. 

puoliu mirė 
Mikalauskas. 

a. a. Kazimieras 
Kurį laiką pri-

— A. a. Vincentas Jarulevi 
čius • Juralis mirė širdies prie 
puoliu liepos 22 dieną. Gimęs į klausęs LKVS "Ramovės" sky-

komentatorė j Dzūkijoje 1911 m. Galintankos'. rmi ir buvo aktyvus narys lie-
km., Nemunaičio valsčiuje. Aly- tuvių klube. Kilęs nuo AukSta-
taus apskrityje. Kariuomenėje dvano, Alytaus apskrities, 
tarnavo ryšių batalione. Bai- — Spalio 14 d., LKVS "Ra
ges mokomąją kuopą pirmuoju, movės" Hartfordo skyrius ren-
apdovanotas laikrodžiu ir auto- gia literatūrinį vakarą "Kario" 
matiškai pakertas j puskarmin- žurnami paremti. Pageidauja-
kio laipsnį. Buvo aktyvus LKVS ma, kad tą dieną kitos organi-
"Ramovėe ,u narys. Paskutiniuo
ju metu buvo Lietuvių Ameri
kos piHečių klubo iždininkas. 
. — Uepos 3 0 -d. širdies prte-

zacijes parengimų nedarytų ir 
aktyviai paremtų vieninteli ka
rinio pobūdžio žurnalą. 

A. M. 

Mylimai motinai ir senelei 

A. T A. TERESEI PALIONIENEI mirus, 
sūnums AUGUSTINUI ir VYTAUTUI PAUUONIAMS 
su šeimomis, dukrai ZUZANAI dčEPANAVIClKNKl su 
šeima ir ELENAI PAULIONEENEI su šeima reiškiam* 
gilią užuojautą 1r karta liūdime, 

. • 
Vytautas ir \ įima Sėkliai 
Elena Aleknienė 
Vitas ir Dalia Aleknai 

A. A. 

V I T A U T A S M E N C I S 
Gyveno 2 Lake V»ew Drive, Orland Park, Illinois. 
Tragiškai mirė rugpiučio 30 d., 1978. sulaukęs 25 m. **n?į, 
Gimė Chicago, miftoja. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Eleonora (Reitaerytft) 

ir Auseklis, du broliai La įmania ir Ounars; dėdė Vytautas ir 
Asta Reitneriai. pusseserės Tina ir Aura; teta Stefa ir Fran
cas štolsai, pusseserės Lucy ir Rita; teta Marytė u» Vytautas 
Kubiliai; seneliai Marė ir Juozas Reitneriai; Latvijoje dėdė 
Maigonis su žmona: Lietuvoje daug giminių. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtad., 6 vsL rak. Petkaus Mar-
ąuotte koplyčioje, 2533 W. 71 Street. . . 

Laidotuvės įvyks šeatad., rugsėjo 2 d iš koplyčios 11 vai. 
ryto bus atlydėtas } Švc. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos ui velionies sielą Po 
pamaldų bus nulydėtas į sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdo: Tėvai broliai ir km giminės. 
Laid. direkt Doneid A. Petkus. teL 476-2345 

A. t A. MARY PAUUKONIS 
Gyveno Chicago, Illinois, West Sde. 
Mirė rugp. 29 d.. 197&, 12:45 vai. popiet sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 64 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Emily Oriicki. šentas 

Stanloy, anūkė Chariene James su vyru Michael, sesuo Anna 
(Bartkus) FabiJonaitis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų draugijai. 
Kūnas bus pašarvotas ketv., 2 vaL popiet Lack-Lackawica 

koplyčioje, 2424 W. 69 Street. 
Laidotuvės jvyks penktad., rugsėjo 1 d. iš koplyčios 9:15 

vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyka gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kašmiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė žentas ir taftkė. 
Laid. direkt. Steponą* C. Lack ir Sūnūs. tel. 737-1213 

Pranešame giminėms, draugams fr pažįstamiems, kad 1978 m. 
rugpiučio 2B d., 6:35 vai vak., sulaukus 77 m. amžiaus, mirė mū
sų mylima mama, sesuo ir močiutė 

A. f A TEODORA mDUKEENĖ 
LEKAVKICTC 

Gyveno 2649 W. 43 Street, Chicago. IllinOis 
Gimė Lietuvoje Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Izabele Dainienė, anūkai Jo-

sūnus Edmundas, mani Danutė, anūkai 
Jūratė su vyru. ir Dalia, Alvydas, Vida, Gailė ir Saulius, sūnus 
Liudas, marti Jurgita; sesuo Vanda Lekavičiūtė Kanadoje; pusbrolis 
kun. J. Lechavičįus ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketv., 4 vai. popiet Petkaus Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 71 St 

Laidotuvės įvyks šestad., rugsėjo 2 d. Ii koplyčios 10 vaL ryto 
bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
{vyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta | Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marčios ir anūkai. 
Laidotuvių direktorius Danald A. Petkus, TeL 473-2345 

&'/&&& 

A. JL 
JUSTINAS BAVARSKIS 
Gyveno Hudson, Wyoming. 
Staigiai mirė rugp. 27 d., 1978. sulaukės 36 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje įgyveno 19 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Vincas ir Marija, sesuo 

Angelą Jonušas su vyru Viktoru ir jų vaikai: Judita, Lina ir 
Jane. brolis Algis, brolienė Sally ir jų duktė Rūta, gyv. Onta-
rio. Kanadoje, brolis Antanas, gyv. British Columbia, Kanadoje 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketv., 4 vai. popiet Mažeikos-Evans 
koplyčioje, 6845 S. W>stren Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštad.. rugsėjo 2 d. iš koplyčios 9 vaL 
ryto bus atlydėtas į švč, M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas i šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

NaUūde: Tėvai, sesuo, broliai ir kiti ęiminė>. 
Laidotuvių direktorius Evans ir Sūnus, tel. 737-8600 

A-A. 

JUOZAS MIKONAS - MIKALAJŪNAS 
Mirė 1 m. rugpiučio men. 24 dieną. 
Palaidotas Memoiial kapinėse St Petersbmg, 

Florida. 
Paliko žmona Izebelė. sunūs Vidas su žmona, 

duktė Danguole, 3 anūkai ir motina Marcele KrS-
ciūniene. 

liūdinti SOMA 

Pedagoginio Utuanistifcos Instituto lektorei 

A. f A, 1ELENA1 SONGINIENEI 
minis, jos dukrelei REGTNAL žentui UBONUI RASLA-
VK5IUL vaiksifttai U N U I , dukraitėms RAMINTAI ir 
JOLANTAI. BROLIAMS IR SESERIMS, giminėms, JAV 
ir okupuotoj Lietuvoj gyvenantiems, nuoširdžiausia 
užuojautą reiškia 

Pedagoginis Lituanistikos Institutas 

Mylimai mamytei 

A. t A. SOFIJAI HEMINGIENEI 
mirus, sūnų LEOPOLDE ir marčią PAUUNJį nuošir
džiai užjaučiame ir kartu lindime, 

Otonas ir Vanda Vaitai 

/L t A. ALBINA BOIENE 
GAILTUŠYTC: 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė rugp. 27 d., 1978. sulaukus 66 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Troškūnų valse. Amerikoje išgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Antanas Gailiušis, bro

liene Leokadia, gyv. Philadelphia, Pa., 2 dukterėčios: Jūra 
Viesulas su vyru Romu ir seimą, gyv. Philadelphia. Pa. ir Ma
ria Vasiliauskas su vyru Antanu, gyv. Cambridge, Anglijoje ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Povilo. 
Kūnas bus pašarvotas ketv. nuo 2 vaL iki 9 vai. vak Pet

kaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks penktad., rugsėjo 1 d. is koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į žvč. M Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta Į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę Brolis brolienė, dukterėčios ir kiti giminės. 
Laid. direkt Donaid A. Petkus, tel. 476-2345 

E U D E IK IS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 Sa CilHmte AvoMt 
Teleionai LA 3-0440 ir U 3-9852 

4605-07 South Hsrmrtigt AfMM 
Telefonas — TJtaU 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOOTH WESTERN A/E. 

: + 
: + 

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

P E T K U S 
T I V A S IR SOROS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖTI HODEBNlftBOe EOPLYOOS 

ž 533 Wtst 71 SI. T ii , GROY eah 11! 0-23454 
1410 St, 50th Avt^ Clctfs T0wnHtH 3-2I0S-* 

i B R i ArronoBnjAiiB wr ATTTI 

_ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PRILUPS 
TOMAS Ir LAORYNAS LABA N AUŠRAS 

S907 80. U t ū A N K A AVE. "M- T Ar* 

STEPONAS C LACK (LACKAWI0Z) IR S0N0S 
a i 4 W. ZSri PIACR 
S424 W. 69tfa STREET 
l i e28 9mšmm* Bi^nrmj, FMos 

Virgiui* 7-OST8 
CTpitlIp 7- l f lS 

1eL 9^4-4416 

' 

PETRAS OiaiONAS 
4148 s o CAUFOBNIA AVE. Tai. LA*»T*tte S4S72 

JURGIS P. RODMIR 
SS19 S a LTTUANIOA AVE. T A YA*a§ T-113M» 

POVILAS L RIDIKAS 
SSM SO. »i*ti*WEn 8TBCET ML TAfi l 7-1511 

VASAIT1S - R0TK0S 
144C SO. 86tt AVE, CtŪEBO, III* TeL OLfVffte S-1SSS 



DRAUGAS, ketvirtadienis, rugpiūčio men. 31 d. 

X Prelatas dr. Juozas Tada-į 
! rauskas, Aušros Vartų parapi-' 
j jos Hamiltone, Kanadoje, klebo-
j nas, "Draugo" spaudos paremi- i 
mui banketo komitetui atsiuntė | 
300 dolerių auką. Prel. J. Ta-
darauskas, rūpindamasis visais 
lietuviškais reikalais, atkreipė 

X lietuviu kalbos pamokos į dėmesį ir į spaudos stiprinimo 
prasidės IUinois Circle universi- i reikalą. Komiteto nariai ir 
tėte rugsėjo 18 d., bet registruo-: " D r a u « 0 " vadovybė jam labai 
tis reikia jau anksčiau. Regis-1 nuoširdžiai dėkoja, 
tracija į tuos kursus bus rugsė- x Mihvaukee, V i s , simfoni-
jo 12, 13 ir 14 dienomis. Infor- i 0 8 orkestras yra susidomėjęs 
macijai reikia skambinti Lin- :M- K- Čiurlionio kompozicijo-
gvistikos departamentui tek-f. j -1*8 ū" nori jas įtraukti į savo I 
<MA-£__U T Rilsi^ienA Vurins • repertuarą. Orkestro direkto-
S e ^ a n t a S ^ e t t e m T Z ] * * » Schermerhorn tarėsi su l ^ r o u o ^evo Apvaizdos lietuvių p a r . ^ y b a . l s kai rės (sėdi): Jonas Urbonas-pirm., Kazys Gricius, 
leieioną anKSCiau SKeioeme, »- . • i Vanda MajausKiene. kun. \iktoras Knsciunevičius — klebonas, Ramunė Stonjte-Fransisco ir Aldona Mil-
v>-ksta šiuo metu atostogų. Tė- Lietuvos generaline konsule J.1 •"" 
vai kviečiami paraginti savo stu- Daužvardiene. Jei įmanoma, di-
deritų amžiaus vaikus imtis ir rektorius taip pat norėtų su-
ntuanistinių studijų universi- ruošti M. K Čiurlionio meno 
tete | kūrinių bei reprodukcijų parodą 

x Cicero lituanistinės mo- naujame Milwaukee Art centre. 
kvklos vaikų tėvų susirinkimas j ^ e r m e r n o r n buvo nustebin-j 
įvyks rugsėjo 6 d 7 vaL vak. j ***• sužinojęs iš gen. konsulės 
mokyklos mažojoje salėje. I i - *P*> pk&* Cbicagos lietuvių 
tuanistinės mokyklos pradeda! muzikinę veiklą — apie Liet 

mantienė: (stovi): Marijus Sajauskas, Juozas Matekunas, Benediktas Neverauskas ir Vytas Petrulis (nė
ra Liudos Rugienienės). Nuotr. Jono Urbono 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
20-TTEJ1 MOKSLO METAI j kus moko atskiri mokytojai | ne kelnes. Taip pat pageidau-
_ . ,., , , __ Pradinę mokyklą baigiantieji j jama, kad nebūtų nešiojama 
Devyniolika mokslo metų jau ^ T ^ L . _ : „ . 7 l . . . ,x l „ t_7 J____„ -T*^ J., 

praėjo nuo _ ~ - , to kukoTkai " T ė v ^ į ^ į ^ ^ 1 ^ n r i ™ ] £ * * 
mokslo metus rugsėjo 9~d. Ry-j operą, ansamblius, chonis ir kt. j kės parapijos salėje susirinkti-; k ^ ^ J J m t ^ y m ė j i m T 
tą 9 vai. pamaldos bažnyčioje, ' r x i e 

po pamaldų mokiniai ir mokyto- aplank 
- - . . . _ _ I T i_». * jai renkasi į lituanistinę klasę 
Visus kviečia atsilankyti mo
kyklos vedėjas. 

X Srud. Linda Ruzgaitė, ku 

pirmos Pjogos jis ketina | šieji įsteigė šeštadieninę pradi- I £ £ ^ į ^ ^ J ^ į a i Z . 
tkytiprof. J. Žilevičių ir lnę betiivių mokyklą, kun ve- j * J £ * aukŠtesniaia 

liau buvo pavadinta K r i s t i j o n o ; ^ °?egzaminų aukštesniąją 
Donelaičio vardu. Tuo laiku j . 7 ^ 1 

Liet. Muzikologijos archyvą. 
x Apolinarui Bagdonui pada

ryta operacija šv. Kryžiaus li
goninėje. Ligonis sveiksta dr. 

ri Purdue universitete studijuo-jv- Tumasonio priežiūroje. 
ja veterinariją, praėjusiais me-1 x O * " ^ aukštesniosios mo
tais taip gražiai dainavo Mi- kykk» tėvų komitetą šiemet su-
chigano miesto surengtame "Oc-; daro: J. ir A. Waičkus — pirm, 
tober Feetival", lietuvių progra- L- ir J. Comvay — vicepirm., B. 
moję, kad vadovybė, susizaveju- "" D - Hilger — prot. sekr., B. 
si jos balsu ir lietuviškomis w M. Gliwa 
dainomis, nutarė ją ir šiais me- **•• Feminella 

nedaug kas tikėjo, kad ši su! Aukštesniojoje mokykloje 
apie 30 mokinių pradėta mokvk-i f 1 0 ^ * * » » k ^ T f „ „ I * * * 
la išaugs į didžiausią lietuvių t u s ' č i a d e 8 t o m a dalykiškai. 
mokvklą laisvajame pasaulyje. i Kiekvienam dėstomam dalykui 

Laiko eigoje keitėsi mokinių ^ mokytojas, nors kai kurie 
veidai, keitėsi tėvai, mokytojai i R y t o j a i dėsto ir po du daly-
ir patalpos. Tačiau mokyklos!kas- *> *** _į* P1"110* a u k š " 

_ _ „ „ _ . . _ į t iksiąs nepasikeitė ir mokykla i tesniosios mokyklos klasė vadi-
kor. sekr., J. ir! augo mokmių skaičiumi ir sti- ^ " ^ Penktąja, 

iždin dvasios' prėjo mokslo atžvilgiu. Pradi-i j P * - 1 ^ * (pirmąją) aukš
tais pakviesti, i i gražiausiai vadovas kun. D. Grassi ir ko- nės mokyklos neužteko, įsteigta ^ ^ ^ ^ J ? * ? ^ 
p a s i n ė 30 tautybių b rpe . ^ . d e n t ė , M a r ^ 30 
Be to. tautinius šokius šoks Pirmas komiteto susitikimas su 
"Suktinis", vedamas Nijolės >unųjų mokiniu tėvais buvo | dinamos dabar veikia pradinė ^ ^ ^ ^ ^ 
Pupienės. Tikimasi, kad i rSa i s^Cpiūė io 27 d. Dalyvavo apie | ir aukštesmoji m o k y k l o j J * « ™ į £ ^ ^ Z ^ Z ū l 
metais lietuviai gražiausiai pa-! 200 tėvu. o taip pat mokyklos | kūrę Frances McKay vakhdkos Į į į S ^ ^ ' S S J f S S 
sirodys rugsėjo 2 d. 3 vaL p. p.! direktorius ir daugumas 
\Vashingtono parke. 

mo- mokvklos patalpose Marąuette n e t u r * Pėdinės mokyklos baigi 
kvtojų j Parke. Už patalpas mokama i m o pažymėjimo, turi išlaikyti 

w ^ . _ ^ , - A M " X Inž. Juozas ir Dana Norei- per 800 dol. mėnesiui. i egzaminus. Taip pat egzami-
x " J ^ t a s šohunas, A l d o - ^ b u v o atog_ M o k i n i ų g k a i č i u i ^ p r a - j n u s . tari į taikyti mokiniai, 

n a s Lmlie»Wemr parduotuvės Ult,^[ė m i n ė s e v a l . M Kr. Donelaičio mokykla!nor* ^ o t i , aukštesnę klasę, 
savininkas, kartu su Draugo \^fZ~ iL - _ E ZZL ;> buvo peorganizuota ir įsteigta; š l o f procedūros Kr. Donelaičio 

mokyklą 

IŠ ARTI IR TOLI 
I k VALSTYBĖSE I ̂ ^ ^ ateinan^i3^3 metais Eu-
^ ropoję įvykstančiam Pasaulio 

— Alguuantas Geč>"s, JAV Lietuvių jaunimo kongresui. 
LB krašto valdybos pirminin-į n i f l IP IIPTIIVOIB 
kas, ir Nijolė Kašubienė bus; " ^ i j L l t ' V ™ . 

! krikšto tėvaTGajos - Vytautės' - Mirė J l n c a s Uarvmutis. 
i Bublvtės. kuri bus pakrikštyta Vilmaus Pedagoginio mstituto 
j rugsėjo 3 d. Clevelande Dievo docentas, hetuvių ir užsienio li-
Motinos Nuolatinės Pagalbos teraturos katedros dėstytojas. 
parapijos bažnvčioje. Naujagi- Buvo gimęs 1904 m. šakių aps-

. mė y:a Indridos ir Raimondo Antyje Baigęs Vytauto D. 
i Bufcįu dujjtį umversiteto Humanitarinių mo-
į ' kslų fakultetą, mokytojavo Vil-

— Pasaulio Lietuvių Bendruo- kaviškio, Kauno ir Vilniaus 
į menės pirmininkas Vytautas gimnazijose. Nuo 1964 m. dir-
| Kamantas ir Pasaulio Lietuvių bo Pedagoginiam institute. Pa-
Jaunimo sąjungos pirmininkė r a š ė studiją apie Simaną Dau-
Gabija Juozapavičiūtė aplankė kantą. apgjTiė kandidatinę di-
skautų VI-ją Tautinę stovyklą sertaciją. pateikęs darbą apie 
prie Worcester, Mass., ir per- Dionyzą Pošką, surinko ir pa
davė stovyklautojams bei vado- skelbė D. Poškos raštus, pa
vanos PLB seimo ir PLB valdy- ruošė skaitinių knygas ir k t 
bos sveikinimus lietuvių skauti- Buvo aktyvus kraštotyrinin-
jai jos 60-ties metų sukakties kas. 
proga. Kaip padėką už lietuvių _ Apie Vytautą Putną, m o -
skautijos darbus lietuvių tauti- lėtiškį generolą, žinomą bolševi-
nės gyvybės išlaikymui ir Lie- kų karvedį, knyga išleista 
tuvos laisvės bylos kėlimą tarp- okup. Lietuvoje. Ją parašė 

I tautinėje skautų šeimoje, PLB maskvietis rašytojas rusas K. 

baigusiems niokykla griežtai laikosi, nes 
lą. grįžo į Beverlv Sbores. Ind. aukštesnioji mokykla. Pradi-1 stengiamasi išlaikyti kiek gali-

v i t d n r , ^ . R^vArHr <hn. nėję ir aukštesniojoje l a i k o m a s i ^ aukštesnį mokslo lygį. 
i r * f ^ Z ^ ^ m ^ 3 5 LB švietimo Ta^bos n u - Aukštesniojoje mokykloje dė-
r r a T m T T r k u e e ' kad £ , *atytų mokslo programų. Prieš t o m ą lietuvių kalba, lietuvių Ii-

I a. raseme urauge . Kaa rse-t •į ^ . , f ° . .. , tt>r*ti\n Tjctnrns iat^^io T.io. 
: verly Shores gegužinės 

, .. 'stijose. Po to, nuvežę sūnų ir prenumeratos mokesčiu dar at- , , . _. 7, . .. ^ , „ „ A i n a t . ._ , , , _ . . . . . dukrą } Skautų tautinę stovyk- pradinę siuntė 67 dol. aukų. Tai veikh H * * v J 

ir visur aukojanti lietuviška • 
jauna šeima, kuriai reiškiame: 
nuoširdžią padėką. 

X Gina Arbaitė, baigusi ^ Į l j r S L ^ S ^ „ ^ ! pradinės mokyklos "pirmąjį sky- teratūra, Uetuvos istorija, Lie-
kininkystę. dirba Floridoje m e - ; ^ ^ T l , J 2 S ^ ir^™ rių veikia parengiamasis skv- tuv<™ geografija (V-je klasėje), 

d^ių tyrimo ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ C S l ^ l ! Z \ ^ - 1 * V ^ **»'' ^ ^ V T T v S n k ^ e ) n ė 8 d S u S Kompanijos pasiųsta baigė spe-: m a š i n a . 4 N a k a i s k y r i u s ^ n g i a vaikus pirma- ^ ( \ ^ ^ k l ^ ) ^hmm 
cialų administracine kursą u-| ^ J a m s k y r i u i . fl parengiamojo skaitymas (VT-je klasėje) dai-
« - ^o»-v^ rs«o„irS*i«4T«« aJ ;isKunungas ruuens oanus jvyKs, - m ą - į s k > T i ų a tėję vaikai navimas u* tautiniai šokiai. 

Kaip kiti dėstomi dalykai, 
na buvo atvykusi į Beverl] ~~ 
Shores aplankyti brolį dr. Al 

"bhie jeans". Tenka apgailės 
tauti. kad tėvai. iaiAisHami vai-
ką į mokyklą, mažai dėmesio | pirmininkas V. Kamantas kar- Belockis, remdamasis pilietinio 
kreipia, kaip vaikas apsirengęs, j tu su PLB valdybos nariais karo dokumentais bei medžia-
Pradinėje mokykloje gerai, bet j Gabija Juozapavičiūte, dr. Al- ga, dokumentinėje apysakoje 
aukštesniojoje apsirengimo ne-Įgiu Patiliumi ir kun. Antanu naudodamas beletristinę formą, 
tvarka pasireiškia. Mokyklos j Saulaičių įteikė Lietuvių Fondo l Kaip žinia, šis mūsų tautietis, 
patalpose kramtyti gumą drau-jtrijų prezidentų medalius Lie- i ištikimai tarnavęs bolševikams, 
džiama. Dėl gumos, kurią vai- j tuvių Skautų sąjungos pirmi- buvo jų pačių sušaudytas Mas-
kai išmeta ar kur prilipina su ninkei v. s. Lilei Milukienei, kvos kalėjime 1937 m. birželio 
mokyklos administracija ture-j Lietuvių Skaučių Seserijos v y - i l l d. Dabar bolševikai vėl iš-
ta nemalonumų. I r šiuo atveju riausiai Skautininkei v. s. Irenai kelia Vytauto Putnos 'didvyriš-
turėtų talkininkauti tėvai — Kerelienei ir Lietuvių Skautų kurną ir herojiškumą"... 
prižiūrėti, kad vaikai gumos į Brolijos Vyriausiam Skautinin- į — Ramutės Skučaitės naują 
mokyklą nesineštų. j kui v. s. Sigitui Miknaičiui. Sto- j poezijos knygą suaugusiems 

Mokslo metų pradžia jau Čia vyklautojai ir skautų vadovai "Apeisim ežerą" išleido "Vagos" 
pat. Mokinių registracija Kr..žadėjo savo talką PLB valdy- leidykla Vilniuje. 
Donelaičio mokyklose vyks rug-
spio Q d ščšt&dičTii nuo 9 iki 
12 vai. Kr. Donelaičio mokyk-1 PRIIMTA STUDIJUOTI VETERINARIJOS MEDICINJį 

Nora Sugintaitė (Oak Lavm,; stojant į kitas mokyklas. Buvo 
BĮ.), šį pavasarį baigė Illinois i priimta atsižvelgiant į jos aukš-

Praėjusiais mokslo metais Kr. j universitetą, gaudama bakalau-1 tą akademinį pasiruošimą ir 
Donelaičio pradinėje ir aukštes- j r o laipsnį iš biologijos ir che- Į norą, baigus veterinarijos moks-
niojoje mokyklose buvo 300 mo- j nujos mokslų su aukščiausiu'] lus. toliau dalyvauti mokslinių 

lose vietos yra didesniam mo
kinių skaičiui, negu jas lanko. 

taip dainavimas ir tautiniai 
- , .„ išome. 

vydą ir mamą Rūtą. 
x Vladas Selenis, šiuo metu 

x A. a- Jonas Vosyttus, ilgai gyvenąs Manchester, Mich., 
gyvenęs Hinsdale. EL, dabar nuolatinis ir uolus "Draugo" 
Chicagoje prie "Draugo", išėjęs bendradarbis iš Detroito lie-
iš namų, netikėtai mirė. Laido- tuvių gyvenimo, mokėdamas 
jamas penktadieni rugsėjo 1 d.; "Draugo" prenumreatos mokes-
8 vai. ryto iš Marijonų koply- į *įt pridėjo aukų 19 dol. Nuošir-
cios (6336 So. Kilbourn Ave.) ( j ^ ačiū mūsų bendradarbiui ir 
Sv. Kazimiero liet- kapinėse, į rėmėjui, susirūpinusiam, kad 

X Albina tr Alfonsas Norkai hetuviška spauda nuolat ge-
per savo giminaitį žurn. Anta- re^i-
ną Juodvalkį atsiuntė "Drau- x \Tadas Eidietis, gyv. St 

! kykloje mokslas tęsiasi šešius i šokiai privalomi visiems moki-
| metus. Čia išeinamas visas i niams. Kurie negali dainuoti. 
pradinei mokyklai skirtas kur-į 
sas. I pradinę įstojant nebū
tina lankyti parengiamąjį sky
rių, galima įstoti ir jo nelankius. 
Pradinėje mokykloje kiekviena
me skyriuje dėsto vienas moky
tojas, išskiriant dainavimą ir 
tautinius šokius. Šiuos daly-

X Kazys Domarkas iš High-
land, Ind., norėdamas paremti 

• savą spaudą, "Draugo'* dien-

x Edvardas Lapas iš Melro-
se Parko. 111., kartu su "Drau

gui" 20 dol. auką spaudai sti- Petersburg, Fla.. mokėdamas; ra^mi'gerinti atsiuntė 10 dol. 
printi. Nuoširdus ačiū. I "Draugo" prenumeratos mokės- į a u k ą Nuoširdžiai už auką dė-

itį, pridėjo dar 5 dol. aukų spau- ; koiame 
X Jaunučio f^odimno baleto ^ 8 t i p r i n t i N u o f i r d u g a č iū. ! J 

studija rudens sezoną pradeda žemaitaitienė iš Loa 
rūgs o d., antradienį. Naujus ,., . i4__ ,_ -_ ____• 

. . . - .. Angeles, Calif.. kartu su Drau- < go prenumeratos mokesčiu at-
mokinius prašau registruoti „ ~ , . . . \ • J. •>• __ .«,__ •„ 
tel 778-718> arba studijoje — g ° P r e n u m e r a t o s mokesčiu at-!siuntė dienraščiui "Draugui' «„!,. «• -,. _* c, ^ ^ ^ 7 . siuntė dar 4 dol. aukų. Nuošir- i stiprinti dar 7 dol. aukų. Nuo-2*»6 * . ,1 S t Senų mokimų ^ ^ * ^ ^ 
pamokos vyks įprastu laiku, "^ 

(pr.). 
X NAMAMS PIRKU PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokė jimaia ir priei-
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savuigs, 2212 
West Cermak Road — Telef 
VI 7-7747 («k.) | 

X Jei SKn.ANTi-IŲ tau tik 
reik, tuoj pas PETRĄ ir užeik !• 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
les, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. 2913 We*t 6Srd 
St_ Chicago, DL TeL 436-1337. 

(sk.). j 
x Planuojama papildoma ke- ; 

Honė } Vimių spalio 10—26 die-
sosua Mariai Kiete 737-1717. 

(•k.). 

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

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

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

Chicago ir Cook apskr. $37.00 
Kitur JA.V. 3500 
Kanadoje USA. 37.00 
Užsienyje 37.00 
Savaitinis 25.00 

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

P. P. Cinikas MIC 
Adra. 

$19.00 
1800 
19.00 
20.00 
15.00 

$1500 
13.00 
15.00 
15.00 

9.00 

kmių. Laukiama, kad visi ne-, pažymėjimu - "highest dis-Į tyrimų srityje." 

jyyjLSS^ ̂ ^ r ^ - _ _ f i , ^ ^ ^ , i l ^ ^ W «<„*__ k̂  
taip pat laukiama ir naujų mo- » pe r ^ g k e t v e r i u s m e t u s : chemikė IUinois Department of 
kimų ne vien Į parengiamąjį ar • g a v o aukščiausią pažymį 5.0 vi- Public Health, T e S S r _ £ 
pirmąj} skvnų, bet ir kitus suns^ hininoni^o i ,„~,„^„ ; *_-_«_i, ioj_coiogy, KSI-
skvrma ir klases j suose biologijos kursuose ir po gubernatoriaus Thompsono 

S o j e l T a p v l i n k ė s e v e i ' m o k s h n i u _̂  ]f p o r i n i ų tyri- specialios programos stipendia-
J 1 lygio, Nora priklausė James nepniygstančios savo chemijos 

Scholar Honors programai, instrumenUcija laboratorijose 
Amerikos Alpha Lambda Delta ir rūpinasi tyrimų apimtimi. 

ir Cicero Uetuvių parapiiu mo-lf?*** !_____* * ^ !___! fc *B*°« N o r a ««>*» P^>g^-
_L_2__f° ^ ! i , P ^ ™ , m < r K a P P a ^rbes sąjungai, kurion moję dalyvauja kas savaite gū

siais melais pateko tiktai dvi- i bernatoriaus Uinois valstijos 

Girėno, Maironio Le- tūksTaUu *** * ^ " ^ _ 2 ^ ****** ( « W % » ^ 
monte. Melrose Parko ir Gary.j t u m i a i s metais ^ ^ 0 T ^ T Z t T Z ^ Z Z T 

los. Pradinės mokyklos regu
liarių pamokų metu veikia Mar-
ąuette Parko, Brighton Parko 
ir Cicer 
kyklose. Pradinės šeštadieni
nės yra Kr. Donelaičio, Da
riaus 

turi išmosi! aainų zoozius, o r r ^ ^ . •• J ' 8»je programoje ir už jos pa- energiia — anUnka 
kurie negali šokti — turi susi- * Cicero. Mokyklų yra. Re i - ; č i o s g u d a ^ ^ s r u di ia " W I x-^ , . P \ i 

šokiu. Mokykloje I k * kad jos būtų pripildytos I ^ S ^ L ^ ^ L ^ 5 ' J % ^ ^ n ^ ^ _____ 
min_ai veikia H - mokiniais. Tai priklauso nuo ^ , ^ _ ^ c A A _ . . , _ . _ _ ^ : Vl&k°ie r o m ė n ė j e _ paskat-

pažinti su 
taip pat sėkmingai veikia 
tuviškai nekalbantiems skyrius i ^ ^ kurie apsisprendžia u ž ; n ^ e ° £ Z^u^^!Tl _____!" i t u u . n k e Aušros Vartų tunte, 
ir, nors tikybos nuolatinių pa
mokų nėra. vaikai, kurie nori. 
paruošiami lietuviškai pirmajai 
komunijai. 

Mokyklų vadovybę sudaro 
direktorius Jumis Širka, vicedi-
rektorė Danutė Bindokienė, 
pradinės mokyklos vedėja Irena 
Bukaveckienė. inspektorius Jo
nas Bagdonas ir renginių vado
vas Vytautas Gutauskas. Mo
kyklos vadovybė artimai ben
dradarbiauja su tėvų komitetu. 
Šių mokslo metų tėvų k-to pir-

tautinį išlikimą, už tautiškai i s i a e a n d candida u t i l i s - b u v o 

gy\-ą ne savoje žemėje gyve-1 a p d o v a n o t a aukščiausiu biologi-

in Saccharomyces cerevi-j vadovė — draugininke 5 metu_ 

nančią tautos dalį. 
Jonas Jasaitis 

CHICAGOS 
ŽIN IOS 

STREIKL\S KOLEGUOSE 

jos departamento atžymėjirou 
— "Louis Pasteur Award". 

Be studijų, Nora taip pat ak
tyviai dalyvavo universiteto 
veikloje, buvo išrinkta j uni
versiteto senatą, kur dalyvavo 
su profesoriais aktualių reikalų 
sprendimuose. 

Paskutiniu laiku Nora prak
tikavosi pas kelius veterinari
jos gydytojus, nes buvo apsi 

Cbicagos miesto kolegijų dės-1 į rendus i studijuoti vetennari-
_ . , . « - _ « , „ x ^ ~*H ™ i»- | tytojai antradienį nusprendė; i a n i r v n - „ imta į jmnoia. 
mininkas vra Jonas Vanako- JL ., _. TTI _ 1 1 • Ją~ ^ ^ pnnnza j įinnois 
mium* y r _ - ««» I g t r e i k u o t l TjZ g t r e l k a pasu^ke CoUege of Veterinary Mediči-jis. 

Mokyklos išlaikytojai yra mo
kinių tėvai. Pagrindinės paja
mos mokyklos išlaikymui yr_i 
mokestis už mokslą. Yra ir ša
lutinių pajamų: aukos ir rengi
niai. Pamokos vyksta šeštadie
niais nuo 9 iki 1 vai. Griežtai 
reikalaujama, kad mokiniai į 
pamokas nesivėluotų ir pamokų, 
nepraleidinėtų. Mokyklose sten- J 

mokytojai ilgiau vimas, kad 
dirbtų. 

LABIAUSIAI LANKOMA 
Praeitais mokslo metais ge

riausiai Chicagoje lankoma mo
kykla buvo Lindblom aukšt. mo
kykla, 6130 S. Wolcott Joje 

. _ . , . _ - A _. yra 2,500 moksleivių, daugiau-
giarnas! išlaikyti tvarkingumą g J 
ir drausmę. Nusižengusiems 

1,112, prieš 79. Streikas ; n e Amerikoje yra tik 20 ve-
pradėtas trečiadieni. Pagrindi-; terinarijos mokyklų, j kurias 
nė streiko priežastis — reikalą- > T a l a b a i s u n k u patekti, nes at

ranka yra daug didesnė, negu 

& * _ * 

bei Aušros Vartų tunto Rafao 
stovyklos viršininkė 1977 m., 
skautė akademike, baigusi Kris
tijono Donelaičio aukšt. lit. mo
kyklą, lankiusi Pedagoginį in
stitutą. 

Džiugu, kad ši jauna lietu
vaitė sėkmingai žengia mokslo 
keliu savo pasirinktoj srity. 

K. 

Advokatas JONAS SIBAITIS 
6247 So. kedzie Avenue 

TeL — 776-8599 
Chicago, Illinois 60629 

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

mokiniams mažinamas draus
mingumo pažymys. Supranta
ma, kad išlaikyti tvarką ir 
drausmę yra labai svarbu, nes 
kitokiu atveju nebūtų galima 
gauti mokyklai patalpų. 

Reikalaujama, kad mokiniai 
būtų tvarkingai apsirengę. Pa
geidaujama, kad mergaitės ne-1 vandenį. Vyras, 42 m., šoko į 
i.;-:^ s.joceaus ar sukneles, bet.ežerą ištraukti ir pngere, 

sių eis į kolegijas ir universi
tetus. 

MIRfc DM, .\Pr_L8ENO 
Winston Washington su žmo

na antradieni buvo nuvykę prie 
Michigan ežero, Chicagoje prie 
35 gatvės. Moteris panoro val
gyti apelsiną, bet jis įkrito į 

DRAUGO SPAUDOS PAGERINIMUI BANKETAS 
Šiu metų rugsėjo 16 cL, šeštai, 7 vai. vak. Į 

J A U N I M O C E N T R E 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, EL 

«_7 * 

Bilietų kaina po $25.00 asmeniui. Banketas 
ruošiamas su programa ir šokiais. Bilietų galima dar 
įsigyti DRAUGO administracijoje: 4545 W. 63 St 
Chicagc, IL 60629, Tel. 585-9500. 

-- <IJJQ 
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