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Nesibaigiantys trūkumai 
statybose 

Okup. Lietuvoj dešimt metų stato "Lietuvos" viešbutį 

Okup. Lietuva- — Nuolat pa
vergtoj Lietuvoj raginama atlikti 
planus, vykdyti statybas, lenkty
niauti, tačiau gyvenimas eina sa
vu keliu ir š. m. rugpiūčio 30 d. 
laidoje "Tiesa" išspausdino 
straipsni, raginantį dirbti grei
čiau ir geriau. "Tiesa'' rašo: 

"Ne vienas vilnietis ar Vilniaus 
dažnesnis svečias stebisi pernelyg 
užsitęsusią viešbučio "Lietuva" 
statyba Vilniuje. Šio objekto už
sakovas — vyriausioji užsienio tu
rizmo valdyba prie TSRS minist
rų tarybos ir respublikos užsienio 
turizmo valdyba. Statyba iš viso 
tęsiasi daugiau kaip dešimt metų, 
nors keletą metų čia niekas nieko 
nedarė. Per tą laiką jos vertė iš
augo daugiau kaip dvigubai. Vieš
bučio statybos projektinės-sąma-
tinės dokumentacijos koregavimas 
tęsiasi nuo 1975 metų. Patikslin
tas projektas dar nepatvirtintas, 
statybos darbai nefinansuojami. 
Ne visai aišku, kokias ir kur gaus 
užsakovas atskiras medžiagas bei 
įrengimus. Bet blogiausia, kad jis 
pasirinko pasyvaus stebėtojo vaid
menį. 

Savalaikiam projektinės doku
mentacijos pateikimui rangovi
nėms organizacijoms nepakanka
mai dėmesio skiria kultūros mais
to pramonės, sveikatos apsaugos, 
švietimo, žemės ūkio ministerijos, 
vyriausioji materialinio techninio 
tiekimo valdyba, dauguma vyk
domųjų komitetu. Šitokiam abe
jingumui neturi likti vietos. Ob
jektai laiku neaprūpinti projekti
ne dokumentacija bus išjungiami 
iš plano." 

Kas ko negavo 
"Užsakovas privalo studijuoti 

paruoštą dokumentaciją, kartu su 
rangovu ieškoti racionaliausių 
sprendimų ją įgyvendinti. Šie
met statybininkai laiku negavo 
įrengimų Panevėžio cukraus fab
riko difuzijos cecho, Tauragės 
miesto valymo įrengimų, P. Zil-
berto šilko kombinato šiluminio 
mazgo, Kudirkos Naumiesčio 
žemės ūkio technikumo ir ktoms 
statyboms. Del uždaromosios van
dens garo armatūros, sklendžių, 
plieninių flanšų, vandens pašil
dytojų, siurblių ir kitų įrengimų 
bei medžiagų trūkumo trukdėsi 
montavimo ir statybos darbai 
Balbieriškio galviju penėjimo kom 
plekso, Ventos ir Girkalnio kiau
lidžių kompleksų, katilinių su 
mazuto ūkiais bei kitų objektų 
statyba. Šių metų trečiame ketvir
tyje atiduodamoms naudotis Vir
balio, Girkalnio, Taujėnų, Ruk
los, Darbėnų, Luokės, Platelių, 
Pajūrio, Smilgių, Molėtų ir Varė
nos mokykloms Švietimo ministe-

nes konstrukcijas, nekokybiškai 
atliekami mūro ir santechniniai 
darbai, nesilaikoma statybos dar
bų technologinio etiškumo. To
kių nusižengimų esą statant gy
venamuosius namus Baltupio ra
jone Vilniuje, Kalniečių rajone 
Kaune, Klaipėdos ir Žemaičių 
nikrorajonuose Panevėžyje, Dai
nų kvartale Šiauliuose, taip pat 
vidurinių mokyklų statybose Vir-
šuliškių rajone Vilniuje, Kalnie
čių rajone Kaune, Šiauliuose. Už
sakovai — miestų vykdomieji ko
mitetai nepakankamai dėmesio 
skiria atliktu darbų kokybės kont
rolei, statomų objektų techninei 
priežiūrai. Panaši padėtis ir pra
moninėje statyboje. Dėl kontro
lės štoko", statybos metu neretai 
trūkumai randami jau pavėluotai. 
Štai kodėl dėl prarastos užsakovų 
techninės priežiūros Šalčininkų 
rajono Turgelių ir Akmenės ra
jono Ventos gyvulininkystės kom
pleksų statyboje tenka nemaža 
darbų taisyti, o tai — jau papil
domos išlaidos". 

Amerika nuėmė draudimą parduoti ginklus Turkijai, ir turkai nebemeta JAV bazių iš savo krašto. Čia Turkijos 
uostas Iskedurun. 

VIENINGOJI ŠEIMA 

Meksikos turtai ir skurdas 
MEXICO CITY. — Prez. Jo-1 j čia kontrabanda siųsti heroi-

seph Lopez Portillo paskelbė.; ną. O tai vyksta todėl, kad 
kad Meksikoj alyvos gali būti į vargšai Meksikos farmeriai iš 

I 200 bil. statinių. Tai, pasak j to nori gauti nors kiek pelno, 
prezidento, dar kol kas nėra! Kolumnistas pabrėžia, jog ge 
triumfas, bet bus galima; rai, kad kraštas turi alyvos, 
džiaugtis, kai Meksika į visa i bet reikia, kad tai paskelbęs 
tai įdės savo inteligenciją, pa- Į prez. Postillo pradėtų vykdyti 
tyrimą ir organizaciją. Ligšiol tų gėrybių eksploatavimą ir so-
Meksikos alyvos eksploatacija cialinę programą, 
ir buvusi labai konservatyvi ir 
tuo reikalu daroma su Ameri
kos bendrovėmis pasitarimai. 
Meksikos alyva gali padėti su
griauti alyvos eksporto šalių 
monopolį. Meksika j šią organi
zaciją atsisakė įstoti. 

Nato jūrų manevrai 

Vatikanas. — Praėjsuį ketvirta 
dienį Šv. Tėvas.Jonas Paulius I-
-sis, buvo susišaukęs Romoje 
2,000 kunigų ir vyskupų, pabrėž
damas, kad jei daugiau darbuotų
si tiesioginiai su parapiečiais, o 
ne valdytų iš savo kanceliarijų. 
Kiek anksčiau įvykusiame savo 
susitikime su kardinolų kolegijos 
nariais, naujasis Šv. Tėvas pabrė
žė: "Aš tikiu, kad jūs savo mal
domis, patyrimu ir bendradar-

Artimas popiežiaus bendradarbia-
biavimu padėsite mano darbe, 
vimas su Vatikano kongregacijų 
vadovais, Romos kurijos nariais 
ir viso pasaulio vyskupais yra bū
tinas ne tiktai konkrečiom Baž
nyčios problemom spręsti, bet 
taip pat visos Dievo tautos vieny
bei palaikyti. Ypatingai šiais lai
kais mes privalome parodyti pa
sauliui, jog Bažnyčia yra vienin
ga, jog visi jos nariai, glaudžiai 
bendradarbiaudami su popie
žium, siekia apsaugoti ir ugdyti 
jos visuotinumą. Jūsų asmenyse 
mes matome viso pasaulio vys
kupus, kurie drauge su visais ti
kinčiaisiais, nežiūrint nuotolių, ra 
sių, kalbos, kuri arų ir papročių 
skirtumų, sudaro vieną krikščio
niškąją šeimą, nenutrūkstamais 
ryšiais susijungusią su Apaštalų 
sostu. 

Ekonominis 
Vietnamas 

WASHINGTONAS. — Skun
dai dėl infliacijos Amerikoje 
yra tokie dideli, kad Baltieji 

Prie statybos Sovietų Rusijoje ir jos užgrobtuose kraštuose dirba ir moterys, Rūmai bijo, kad 1980 m. prez. 
j Carteris negalės būti perrink-
l tas, jei kainų ir atlyginimų kili-
I rnas nebus sustabdytas. Patarė
jai liepė prez. Carteriui susirū
pinti šiuo "ekonominiu Vietna-

KOVA SU INFLIACIJA KANADOJ 
Otava. — Kanados darbo mi-

nisteris John Munro praėjusį sa
vaitgalį pasitraukė iš savo pareigų. 
Jis prisipažino, kad jo patelefona-
vimas vienam teisėjui, užtariant 
rinkiminės apygardos balsuotoją, 
sulaužė vieną taisyklę, kurią 1976 
m. min. pirm. Truedau nustatė 
savo kabineto nariams. Trudeau 
darbo ministerio atsistatydinimą 
priėmė su apgailestavimu, nes 
šiuo metu kovoj su nedarbu ir in
fliacija reikalingi patyrę žmonės. 

Prieš kiek laiko premje
ras Trudeau paskelbė kai kurias 
numatomas reformas. Savo kal
bą jis susiejo sp vasara Bonnoje 
padarytais septynių valstybių 
įsispareigojimais. Trudeau pada

lija kartu su rajonų vykdomaisiais | rytas pareiškimas buvo be oficia-
komitetais pirmame pusmetyje l a us ministerių kabineto pritari-
nepasirūpino eilės įrengimų ir 
medžiagų". 

Nusižengta, nepadaryta, 
pavėluota 

"Nusižengiama taisyklėms tai
syklėms montuojant gelžbetoni-

KALENDORJUS 
Rugsėjo 11 d.: Protas, Regulė, 

Gintautas, Sungailė. 
Rugsėjo 12 d.: Valerijonas, 

Ensvida, Diemedis, Mantminė. 
Saulė teka 6:26 v., leidžiasi 

7:07 vai. vak. 
ORAS 

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien kiek vėsiau. Temperatūra 
apie 80 1. 

mo, kuris buvo gautas tik po įvy 
kusio fakto. Premjeras P. E. Tru
deau pažadėjo kanadiečiams da
bartines ir numatomas biudžeto 
išlaidas sumažinti 2 bilijonais 
dol., sustabdyti kanadiečių priė
mimą į valstybines tarnybas ir 
tuo būdu sumažinti jų skaičių, 
neleisti valdžios tarnautoju uni
joms reikalauti tokio atlyginimo, 
kuris būtų didesnis kaip priva
čiuose sektoriuose, sumažinti pa
jamų mokesčius. Jis taipgi prisi
pažino praradęs kantrybę su nuo
latiniais pašto streikais. Dėl šios 
priežasties paštas bus paverstas 
valdine bendrove, kuri pati tvar
kys savo reikalus. Neseniai jau 
buvo paskelbti numatomi valdi
nių išlaidų apkarpymai, liečian
tys 1,5 bilijono dol., tačiau šie

met bus sutaupyta tik 0,5 bilijo
no dol. Konkretūs planai ekono
mijai stiprinti paaiškės vėliau. 

Bedarbiams išmokami 
bilijonai 

Kai premjero P.E. Trudeau 
vyriausybė 1975 m. įvedė kainy 
bei atlyginimų kontrolę, metinė 
infliacija buvo matuojama 10,6 
proc. Per trejus kontrolės metus ji 
buvo sumažinta, o dabar atšau
kus kontrolę, vėl pakilo iki 9,8 
proc. ir jau baigia priartėti prie 

buvusios aukščiausios ribos — 
10,6 proc. Susidaro įspūdis, kad 
kainų bei atlyginimų kontrolė ne 
pasiekė numatyto tikslo. Varžtų 
panaikinimas dabar dar labiau 
įsiūbuos infliaeines liepsnas, kurs 
tomas kainų augimo, unijų reika

laujama per didelio atlyginimų di
dinimo. 

Pagerėjimo nematyti ir nedar
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Maskva nepatenkinta 
Maskva. — Maskva skundžiasi, 

kad JAV laivai dažnai lankosi Ja
ponijoj, esą, tuo nepatenkinti Ja
ponijos gyventojai. Žurnalistų 
nuomone yra ir nepatenkintų, bet 
daugiausia nepatenkinti Sovietų 
Rusija, kad ši negrąžina Japonijai 
Kurilų salų. 

bo fronte —bedarbių skaičius pa
kilo ir pasiekė 927,000. Per pir
muosius penkis 1978 m. mėne
sius nedarbo drauda bedarbiams 
išmokėjo 2,3 bilijono, o tai yra 
21 proc. daugiau, negu tame pa
čiame laikotarpyje 1977 m. Ka
nados statistika taipgi skelbia, 
kad per visus 1977 m. nedarbo 
d raudos išmokos siekė 3,9 bilijo
no. 

BRIUSELIS. — Apie 140 ko
vos ir povandeninių laivų pra
plaukė Anglijos kanalą praėju 
sį antradienį. Tai pirmoji dalis 
manįevrų, kurie tęsis tris mė
nesius ir apims sritį nuo šiau
rės jūros ligi' Turkijos. Manev 
rai turės atskleisti, kokias spra 
gas gali turėti Nato gynybos 
sistema, pergrupuojant Kana
dos ir Amerikos dalinius Euro
poje. 

Patikrino, 
ar nenusikaltę 

Nicosia, Kipras. — Arabų ly
ga patikrino 20,187 užsienio fir
mas, ar jos nebendravo su Izra
eliu 1965-76 metais. Ištikrinusi 
surado, kad 14,379 yra priimti
nos ir gali bendradarbiauti su 
arabų kraštais. 

Premija veao 
tyrinėtojams 

Detroit. — General Motors 
bendrovė paskyrė 100,000 dol. 
premiją asmenims, dirbantiems 
vėžio tyrimo srityje. Tam reika
lui automobilių bendrovė pasky
rė 2 mil. dol. Kam skirti premiją 
svarstys 25 įvairių kraštų moksli
ninkai, įskaitant ir Sovietų Rusi
ją. Pirmasis laimėtojas bus pa
skelbtas ateinančių metų kovo 
mėnesį. 

Atvyko išsigelbėjusieji 
Singapūras. — Vietnamiečių 

pabėgėlių 54 asmeny grupė atvy
ko į Singapūrą, kuriuos antradie
nį išgelbėjo jūroje laivas. Kartu 
tame laive jau buvo mirę 20 as
menų, iškankintų ligų ir bado. 

Laivas su bėgliais buvo užtik
tas kinu jūroje. Išgelbėjo britų 
laivas. Išsigelbėjusių tarpe yra 17 
vyrų, 18 moterų ir 19 vaikų. 
Daugelį sukrėtė toks šiurpus ke
lias į laisvę. 

Praėjusį penktadienį "Chica-
go Tribūne" kolumnistas Bob 
Bob VViedrich klausia, ar su
rastoji alyva padės Meksikos 
skurdžiams, ar kraštas, turįs 
63 mil. gyventojų, sugebės iš
spręsti socialines ir ekonomi
nes problemas, kad pašalintų 
neraštingumą, skurdą ir ligas 
iš Meksikos lušnynų. I r kolum
nistas pabrėžia, kad, norint 
krašte pakelti ekonomiją, turi 
pradėti dirbti ir tuos žemės tur
tus eksploatuoti. Ir visa tai tu
r i būti pasidalinta su skur
džiais, o ne vien tik palikti di
džiųjų bendrovių rankose. O 
tuo tarpu dabar 5% krašto tur 
tingųjų gauna 40% visų krašto 

pajamų., nedarbas siekia 40%, 
o metinis uždarbio vidurkis 300 

• Gallup apklausinėjimo įstai 
gos teigimu, 57% gyventojų 
yra patenkinti gyyvenimu Ame 
rikoje. 1974 m. patenkintų te
buvo tik 34%-

Ištrūko iš vergijos 

Londonas. —Jose Manuel Gar
da, ispanas, pragyvenęs 40 metų 
Sov. Sąjungoje, grįžo į Ispaniją. 
Išlipęs Barcelonoje iš lėktuvo, 
pabučiavo žemę ir pasakė kores
pondentams, kad Sov. Sąjungoje 
jis iškalėjo 25 metus. Sovietų 
darbo stovykloje jį sutiko belgas 
A. Pypė, ten trumpa; kalėjęs, ir 
paskelbė Vakarų spaudoje. To
kiu būdu ispanas išsilaisvino. 

KarA Višinskis 
lankysis V. Vokietijoj 

Bonna. — Federatyvinės Vo
kietijos vyskupų konferencijos pir 
mininko kardinolo Hoeffnerio 
kvietimu, Varšuvos arkivyskupas 
kard. Višinskis rugsėjo mėnesio 
20-24 dienomis aplankys Vakarų 
Vokietiją. Kardinolas Višinskis, 
drauge su lenkų vyskupų delega
cija, yra pakviestas dalyvauti 

dol. Meksika privalo pradėti j Fu ldo]-e įvyksiančioje Vakarų Vo-
eksportuoti alyvą, o ne nuolat kietijos vyskupų konferencijoje. -
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Meksikos mieste, Meksikoje, yra daug skurdžių kvartalų, kurių vieną čia 
matome. Tačiau krašto vyriausybė tikisi skurdžių gyvenimą pagerinti — 
Meksikoje aptikti nauji naftos šaltiniai, urių eksploatacija duos kraštui 
daugiau pajamų 

\VAIRI0S ŽINIOS 

JAV-bių šiaur. kaimy 
Kvebeko provincijoje 

tanada yra didžiulė ekonominė pajėga. Cia matome aliumini jaus fabriką Arvidoje, 

— Jugoslavijos diktatorius Ti
to, kalbėdamas Slovėnijos komu
nistų vadams, piktai pasmerkė 
Maskvą už jos priekaištus, kam 
Jugoslavijoj lankėsi Kinijos galva 
Hua. 

— Sen. Kennedy praėjusią sa
vaitgalį Maskvoje buvo susitikęs 
su Sovietų Rusijos diktatorium 
Brežnevu. 

— Nicaraguos armijos vadas 
gen. Perez žuvo nukritus lėktuvui 
audros metu į ežerą. Kartu žuvo 
du amerikiečiai, Echanis, 27 m., ir 
Sabders, 28 m. ir vienas vietna
mietis. Vyrai buvo pasamdyti 
paruošti karius kovoti su partiza
nais. 

— Ghana išvarė keturis Sovie
tų Rusijos ir vieną Rytų Vokieti
jos diplomatą, kurie kišosi į kraš
to vidaus reikalus. 

— Amerikoj rugpiūčio mėnesį 
pirmą kartą per pora metu buvo 
užregistruotas prekių atpigimą"; 
viena dešimtąja procento. Mais
tas atpigęs 1.5%. 

— Amerikoje rugpiūčio mė
nesį parduota vietos gamybos au
tomobilių 750,960 vienetų, o im
portuotų 206,000. 1979 m. mode
liai bus brangesni nuo 4.4 ligi 
6.6%. 

— Amerikos buvusių priešų, 
dabar ieškančių jos draugystės, 
eilė ilgėja, tai Kinija Vietna
mas ir dabad Kuba Su Kuba 
draugystė nebus tol užmegzta 
kol Kuba neatšauks savo ka
riuomenės iš Afrikos. 

— Japonijos ekonomistai tei
gia, kad amerikiečiai daugiau 
perka importuotų priekių ne to 
dėl, kad savo prekės dėl dides
nių atlyginimų brangesnės, bet 
todėl, kad importuotos prekės 
geresnės kokybės. 

— Britanijos uis. reik. min. 
David Owen kreipėsi į Rodezi-
jos sukilėlius, vedančius kovą 
jau šešta metai, nutraukti tero
ro veiksmus bent tol. kol tebe
vyksta pasitarimai. 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
A A . V L JUODEIKĄ 

PRISIMENANT 

Prieš metus (1977 m. rugsėjo 
11) netekome labai taurios ir 
labai pozityviai veiklios ameny-
bės, a. a. prof. Vlado Juodeikos. 
Buvo jau subrendusio amžiaus ir 
aukščiausiame žinių ir patirties 
sukaupime. Labai turiningas gy
venimas, (gimęs 1900 m.) į kurį 
tėjo Lietuvos nepriklausomybės 
kovų ir valstybės atkūrimo lai
kotarpis, su daugybe džiaugsmin
gų ir skaudžių momentų, padė
jo Vladui subrandinti stiprų, gi
lios asmenybės charakterį su
kaupti daug patirties ir žinių. 
Pasirinkęs politinės ekonomijos 
sritį, joje gilinosi studijuodamas į 
Grazo universitete, Austrijoje, ku
rį baigė su moksliniu daktaro 
laipsniu. Nepriklausomoj Lietu
voj įvairios ekonominės proble
mos buvo jo veiklos sritis. 

Priverstas palikti savąjį kraštą, 
išeivijoje taip pat ne rezignavo, 
pasitenkindamas pasitaikiusiu 
kasdieninei duonai pelnyt: darbu. 
bet ėmėsi studijinio darbo, pa
siekdamas Amerikos universitetų 
katedras. Paskutinioji buvo Port-
lando universitete, Oregone. Ture 
damas patirtį, prie marksistinės 
ekonomijos sistemos praktišką pri
taikymą laike pirmosios bolševi
kinės okupacijos Lietuvoj ir dėsty
damas politiniai ekonominius 
mokslus universitete, jis buvo iš
studijavęs marksizmą iš pačių jo 
pagrindų, kaip niekas kitas. Daug 
rašė ir daug buvo užsimojęs pa
rašyti. Dėl to jo mirtis yra dide
lis nuostolis. 

Laimė, kad prieš savo pasitrau
kimą iš gyvųjų tarpo žymią da
lį savo žinių ir sukauptos medžia
gos spėjo sudėti į du didelius to
mus, kuriems pavadinimą davė 
"Didžioji iliuzija arba marksiz
mas teorijoje ir tikrovėje". Koks 
kuklus aukštos autoriaus asmeni
nės kultūros pasireiškimas. Kitas 
ne vienas, nagrinėdamas taip žiau
riai, tiek žmonijai vargo ir ašarų 
atnešusiai ir tiek gyvybių atė
musiai sistemai būtų davęs tik
rai piktą pavadinimą, o auto
rius ją tepavadino — didžiąja 
iliuzija. Taip ir visame veikale 
problema dėstoma labiausiai ob
jektyviai, moksliškai. 

Mirtis jį užtiko kaip tik šio 
dviejų tomų veikalo parengimo 
įtampoje. Vieną tomą tik iš spau
dos išėjusį, turėjo džiaugsmo sa
vo akimis pamatyti. Deja tame į-
tampos laikotarpy dėl neatsakingų 
žmonių, tik jiems vieniems teži
nomais sumetimais, sukeltų as
meninių intrygų, autorius jau iš 

šiol taip beveik buvom ir neturė
ję. Dėl to labai lauktinas ir šis 2-
sis tomas. / . Kuprionis 

SKAUTAI KALNŲ 
PANORAMOJ 

Vasarą kiekvienam yra noras 
išvykti kur nors pavasaroti, o 
skautiškam jaunimui tai jau prog
raminis dalykas. Los Angeles 
skautai laimingi tuo, kad prieš 
12 metų keli platesnės iniciaty
vos vadovai pasiryžo įkurti sto
vyklavietę. Kai atsiranda inicia
tyva, tai susiranda ir talkininkų, 
vieni rankomis, kiti pinigais. Ir 
taip Švento Bernardo kalnuose, 
7000 pėdų aukštumoje, netoli j 
Didžiojo Lokio ežero, apie 1201 
mylių nuo Los Angeles, gražia-! 
me brandaus pušyno 11 a k r ų | j ų įn į c i a t y v a a t i i k t a d a u g viso- ' paminklas, prie kurio vieną vaka-j PACIFIKO SAULIŲ IŠKYLA 

bu~įkių darbų. Kiekviena pastovyk-|rą buvo suruošta eisena su žva-Į 

Gamtos prieglobsty: Los Angeles skautės ir jų vadovės šios vasaros stovykloje Sv. Bernardo kalnuose 
Nuotr. M. Sodeikos 

plote atsirado skautų vasaros 
veinė. Stovyklavietė pilnoj 

skautų stovykla. Mūsų skau
tams jie labai malonūs: atvyk
davo vakarais prie laužo, kasdien 
po valandą užleisdavo mūsų skau
tams savo maudymosi baseiną. 

yra p .m^j ; ( ^ atžvmėjimui savo teritorijos, 
skautų nuosavybėj, joje pastaty-j p a s i s t a t ė v a r t u s . p a l a p i n į ų a p _ 
ti pagrindiniai pastatai bei į r e n - j l i n k a į.puošta s i m b o l i n i a i s ž e n k . 
S*mai- i lais iš kerpių, akmenėlių, sama-

Jau eilę metų losangeliečiai nėlių. Ant medžių šakų pritai-
skautai čia praleidžia po kelias s>tos rūbinės ir kt. Stovyklavie-
savaites. Šiemet liepos pabaigoje į «ė§ gausu nuo senesnių laikų už-
vienai savaitei buvo subėgę vii-; silikusių, aukso ieškotojų padą 
kiukai ir paukštytės. Jiems vado-; rytų. daubų. Dabar žiemą jose j Vienas jų vyr. skautas išvedžio-
vavo ps. A. Šėkas ir G. Petraitie-: būna sniego pusnys, o vasarą j jo mūsų skautus po savo stovyk 
nė. Kartu stovyklavo ir -kai kurios uodų peryklos, 
mamytės. Mat jos nepasitikėję, N o r ė d a m i p a l i k t i u o d u s r a m y . 
kad namie jų ugdomi vilkiukai^ ^ j e , s t o v v k l a u t o j a i ^ d a u b a s 

ir "paukštytes butų tiek pat uz- n u t i e s ė g v i r v j ų s k a u t i š k u s t i l . 
sigrūdinę gyventi atviroje gam- t u s p a s i r e i š k ė d a u g i a u s u m a n u -
toje, kaip jų bendravardžiai, | m o K a j t a r p u k a l n i u o s e i š s i m ė . 
gausiai apylinkėse slankiojantys č i u s i a m e Los A n g e l e s m i e s t e 

laukiniai vilkai — kajotes ar! K a l ė d a s ž y d j k r - m a [ k ^ — 

skraidantieji paukščiai. Nuo lie- U k a l n u o s e K a l ė d o s b { m a t i k r a i 

p o s 3 0 d iki r u g p i u c i o l 3 d . s t o - ; H e t u v i š k o s _ s n i e g u o t o s > T a d 

vykią okupavo vyresnieji 

kėmis, suvaidintas montažas. Už | Juozo Daumanto šaulių kuo-
poros mylių, kaimynystėje, yra pa Los Angeles š. m. rugsėjo 16 d. 
didelė, gerai įrengta amerikiečių i vyksta iškylai į Valencijos kal-

30 
mergaičių ir apie tiek pat ber
niukų. Čia "gamtos rūmuose" ir I 
jie rado viską kitaip, negu pri
pratę tėvų namuose. Vietoj kili-1 
mų, čia paskleistas spyglių, ker-! 
pių, samanų paklotas. Vietoj te - ' 
levizijos —vakarais virš pušyno 
pakilęs mėnulis tau šypsosi; vie-
toj afrikietiškos radijo melodijos! 
čia girdi paukščių ankstyvas ryt- į 
mečio giesmes ar vakarais pelėdųi 
ūkavimą ir kajočių staugimą. 
O milijonai žvaigždžių naktimis 
tik mirksi, tik mirga, skelbdamos * 
— koks didingas ir įstabus Tvė
rėjo pavauiis. Vargiai begalima 
įsivaizduoti didžiulėje šiandieniš
ko gyvenimo įtampoje sveikes- j 
nių ir natūralesnių sąlygų at 
gauti Jvasinei pusiausvyrai. Gera, I 
kad jaunimas tokia* stovyklas 
mėgita, o vyresniųjų uždavinys 
jas visokeriopai remti. 

šiemet stovykla buvo skirta pa
minėti 60-meČiui nuo lietuviško
sios skautijos įsikūrimo 1918 m. 

lą, duodamas pamoką, kaip pa 
žinti medžius ir kitus augalus. O 
vieną naktį, kai pasitaikė gausus 
meteoritų kritimas, kas kalnuo
se itin įspūdingai atrodo, ameri
kietis mūsų skautams davė žvaigž
dynų pažinimo pamoką. 

Bendrai stovykla praėjo gana 
sėkmingai ir gamtoje praleistos 
dienos mūsų jaunimui buvo tik
ra dvasinė ir fizinė atgaiva. 

Pagal paskautininkės Birutės f 

nus, ten praves sportinių šautuvų 
pratimus ir varžybas. Kuopos šau
liai, šaulės ir prijaučiantieji šau
lių sporto veiklai kviečiami regis-
ruotis pas š. K. Rakūną, tel. 451— 
2954 ir jaunimo vadovą Saulių 
Stančiką tel. 661-8517, po 5-tos 
vai. vakaro. Užsiregistravę sau-
ymo pratimams renkasi rugsėjo 
6 d., šeštadienį, 9 vai. ryto 
prie "Trakų" vilos. Iš čia auto

mobiliais išvykstam į šaudymo 
ietą, kuri yra gražioje Valencijos 
alnų papėdėje. 

SAULIŲ BALIUS 

Juozo Daumanto šaulių kuo-
•a rengia metinį tradicinį ru 

THE LTTHUANIAN WORLD-WLT>E DAILY 
Secood dass postage paid at Chicago, 01. Published daily 
ezcept Sunday*, Legai Holidays, days after Christmas 

and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society. 

Subscription Rates $33.00 — Chicago, Cook County 
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.SA. $31.00. Foreign 
countries $34.00. 

Pašto išlaidu mrHnant, pakvitavimai ui gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus ii jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

metams 
Chicago ir Cook apskr. $33.00 
Kitur JA.V. 31.00 

6 mėn. 
$19X10 

18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

3 m#n 
$15.00 

13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 830 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien 
830 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

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

r.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu^ 

Galima užsisakyti stalus ir bi-
ietus pas š. m. v-vę V. Paplaus-
ienę, t e l 389 — 8670, š. Reg. 
urkūnienę 326 — 3077 ir K. Ka-
užą — 664 — 6857. 

Įėjimas suaugusiems 8 dol. ir 
noksleiviams 5 dol. 

Nuoširdžiai kviečiame daly-
auti visus šaulius-les, jaunimą 
ir pasikviesti kuo daugiau sve-
ių ir tuo paremti organizaciją, 

kuri dirba kultūrinį ir šalpos dar
bą. Tad iki malonaus pasimatymo 
baliuje. 

Valdyba 

{staigos ir boto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49th Court, Cicero, III. 
Kasdien 10-12 i r 4-7 

Išskyrus treč. ir šeštad 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Cnnvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004: 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

Tel. ofiso ir boto: OLympie 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th A ve.. Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Prasauskienės suteiktus duome- dens koncertą — balių su jdo-
nis paruošė 'mia programa, kuris įvyks rugsėjo 

/. Kuprionis 30 d. 7:30 vai. vakare, šeštadie-
į, Sv. Kazimiero parapijos salė-

Stovyklos tiltas per daubą, iš ku
rios buvo semiamas auksas. 

LIETUVIŲ TAUTOS DIENA 

Rengiama Liet Bendruome
nės Vakarų apygardos, įvyksta 
rugsėjo 23 ir 24 d. Šv. Kazimiero 
parapijos patalpose. 

Šeštadienį, rugsėjo 23, koncer
tas parapijos salėje. Programą iš
pildo: R. Apeikytė, J. Cekanaus-
kienė, B. ir R. Dabšiai ir A. Pa
vasaris. Pradžia 7:30 vai. vak. 

Sekmadienį, rugsėjo 24, 12:30 
vai., parapijos salėje bus rodomas 
filmas. Tam tikslui iš Chicagos 
atvyksta Kun. A. Kezys, SJ, šių 
filmų autorius. 

Sporto varžybos ir A. Variako-
jienės meno kūrinių paroda 

je. 

Meninę programą atliks mūsų 
ietuvių kolonijos žymieji meni-
inkai: solistas Antanas Pavasa-
is ir pianistė Raimunda Apei-
ytė. Šokiams gros puikus Viktor 
Vagnerio orkestras, šaulės sesės 
vaišins svečius skaniaise valgiais 
r pyragais, veiks bufetas ir lai-
nės šulinys, bus įteiktos pasižy

mėjusiems šaudyme premijos. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medical Center 
6132 So. Ked/je Avenue. 

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

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAJbrook 5-3048. 

TeL RElianee 5-1811 

DR. WALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas) 

8925 West 59th Street 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. tr 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Trec. ir šeStad. uždaryta. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 
2434 West Tlst Street 

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

tik susitarus. 

Nuotr. 

anksčiau turėtų širdies negala- \ Vilniuje. Šiam atžymėti, pasodin-

M. Sodeikos!vyks abi dienas, 
dalyvauti. 

skautės parinko gražesnį medelį, 
pridarė šiaudinukų ir tą mede
li papuošė kalėdiškai, tik nepasa-vimųĮ "pasikartojimo nebegalėjo j ta* lietuviškas berželis. Stovyklai, ^ ^ ^ ^ 

vadovavo skautas veteranas — v., . .1 . . _ . . . _ . atlaikyti. Apie I-jį išėjusį tomą 
jau yra pareikšta daug gražių at
siliepimų. Tačiau liko didžiulė 
problema — IT-rojo tomo išleidi
mas. Ši našta atiteko velionio žmo
nai, profesorei Gražinai Juodei
kienei. Tiesa, rankraštį autorius 
jau buvo užbaigęs. Bet nuo rank
raščio iki jo atspausdinimo dar 
tolimas kelias. Šią naštą Juodei
kienė labai atsidėjusiai neša jau 
kone ištisus metus. O ta našta 
dviguba. Mat reikia pirma išpla
tinti I-jį tomą. Žinome gi, kad 
spaudos darbas mūsų sąlygose ne 
tik neneša pelno, bet ir savas 
santaupas tenka sudėti. Taip ir 
šiuo atveju. I-jo tomo išplatini
mas turi dengti II-jo išleidimą. 
Jis spausdinamas pranciškonų 
spaustuvėje, New Yorke. Prieš 
savaitę Gražina jau galėjo pasi
džiaugti pasiuntusi paskutinę ko
rektūrą, tik dar kai kuriuos už
baigimus lieka atlikti. 

Pažymėtina, kad I-sis tomas 
lietė daugiausiai Markso asmenį, 
jo charakterį ir ano laikotarpio 
ekonominio bei socialinio gyve
nimo aplinką, kurioje marksisti
nio kumunizmo idėjos formavo
si. 2-me tome jau dėstoma, kaip 
komunistinė sistema įgyvendina
ma praktikoje. 

Nors ši sistema yra labai skau
džiai palietusi ir mūsų mieląjį 
kraštą, Lietuvą, tačiau išsames
n i s literatūros šioje srityje ligi 

Visi kviečiami 

į DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 North MicMgan, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

NAUJI MOKYTOJAI 

Birutė Kliorienė, Pasadena, 
ti. Arba vė l Tradicinei Kaziu-i C a l i f-> i k i š i o 1 d i r b u s i į * * * 
ko mugei skautai kada tik p r i p u l - ; m o k y k l 4 sistemoje, nuo šio ru-
dami ruošia eksponatus. Vyr. sk. | d e n s P r a d eJ° d l r b t l Los Angeles 

s. V. Sviderskas, šiemet šven-
čiąs amžiaus 70-metį ir 55 metų 
skautavimo sukaktį. M e r g a i č i ų ^ BasiuVienei ^tėjcT rrrimis bū^i-!Sv- Kazimiero parapinėje mokyk 
pastovyklei vadovavo ps. D. r ra - ; . ___. . , . , ^ 
sauskienė, talkininkaujama s 
Sodeikienės ir vyr. sk. N. Basiu-
lienės. Berniukų pastovyklę tvar
kė — skautai vyčiai K. Reivydas, 
S. Stančikas ir D. Steikūnas. Gam-

fl mai mugei parinkti grybų. Bet! 1 0*- • » B Kliorienės šioje mo-
i kalnų miškuose jie beveik neau , k y k l o J e d l r b a d a r š r o s lietuvaites: 
ga. Pasikvietusi į talką stovvklau-1 v e d ė J a t)olores Varpusen, Ramo-
tojas, ji ėmėsi grybus lipdyti i š i n a Vilimienė ir Ona Razutienė 
molio. Jei ateinančios mugės lan
kytojai pirks voveruškas, ūmėdes, 

dėsto lietuvių kalbą. Sekreto
rė yra Regina Banionienė ir A. 

toje būnant visada geras.apetitas,: b a m k u t a i t e ž i k a i j { e i š . ,Vosi l ienė-gai les t ingo j i sesuo. 
dėl to stovvklautojai labai mėgo . '. ' , . . • • j -
uei io j iuv»Mau l u j a o i a u g , n t l Padariusios Įvairių dir

binių, skautės suruošė parodėlę. 
rūpestingasr šeimininkes - - V. Ir-
likienę ir K. Šermukšnienę; ūkio 
vedėju buvo A. Kiškis, sąskaitybą 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA 

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — Šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 93o v. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 A. M. 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629 

Religiniai ir tautiniai momen-
vedė P. Valiulienė, o sveikatą visų į tai taip pat nepamiršti. Kas sek 
saugojo gail. seselė G. Dovydai
tytė. 

madienį atvykdami dvasiškiai at
laikydavo šv. Mišias. Stovyklos 

Vadovų ir pačių stovyklauto-', ribose yra pastatytas partizanų 

Los Angeles skau:ų,-#ų stovyklos vadovybė: iš kairės — vyr. skautės G. 
Dovydait>cė. P. Valiulienė, N. Basiurienė, s. D Sodeikienė, ps. B. Prasaus-
kiene, v. s. V. Sviderskas, sk. vyčiai T. Star.čikas ir S. Sttutfikas. 

Nuotr. M. Sodeikos 

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI ŽODYNAI 
GRAŽIAUSIEMS JŪSŲ KNYGYNAMS 

V. Peferaičio 
Lietuviškai - angliškas žodynas 

A. Baravyko 
Angliškai - lietuviškas žodynas 

Šie du žodynai yra naujai perspausdinti didesnerrus rai
dėmis, didelio formato (9xfl colių), 580 ir 590 puslapių, la
bai lengvai skaitomos raidės ant ryškiai balto popieriaus, su 
stipriais kietais viršeliais. 

Atskiri tomai po $1000; abu tomai tik $18.00 (pastas ir 
persiuntimas $1.25 už tomą ir pridedami mokesčiai Illinois 
valstybės pirkėjams). 

Tikrai graži dovana jaunom lietuviškoms ar maišytoms 
šeimos. Kiekvienas lietuviškas knygynas turėtų didžiuotis 
šiais tomais. 

D R A U G O K N Y G Y N A S 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, III. 60629 
- S 

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

?858 West 6Srd Street 
Chfcago, Illinois 60629 

Tel. — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai.: pagal susitarime: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4: šeStad. 10-3 vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K f IMU U" D t VAI K T LIGOS 

SPECIAMSTfi 
MEDICAL B U L D I N r . 

$200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

Iki 1 vai. nopiet. 
Ofs. te l 737-1168, rez. 239-2919 

Oi s. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 Vfest Tlst Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. 3 \M 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. — 282*4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKJV LIGOS — CHTERURGMA 
Ofisai: 

111 NO. WARASH A V A 
4200 XO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

Ofis. t e t 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGC i 

Specialybe — Nervo Ir 
Emocine* ligos. 

CRAVTPORD MEDICAL BLDG 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 Vfest lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K d A ' 

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

Pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 Iki 2 vai. ir nuo 5 iki g vai. 
vak. ŠeStad. nuo i iki 4 vai. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuvižkal) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lensea" 

2618 W. 71st St. — TA 737-5149 
Vai pagal susitarimą. L'idaryta treC 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

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

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 Vfest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. W«tern Ave., Chicago 
Tel. 481-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 S t , Palos Heigjhts 
TeL 361-0730 

Valandos pagal susitriamą 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

Rezidencijos telef. G R 6-0617 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

Ofiso tel. HE 1-2123. Namų OI 8-S l tS 

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

2454 Vfest 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad 

2-5 ir «-7 — iŠ anksto susitarus. 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. C VYINSKUNAS 

GYDYTOJAS IK v^HT.UT.r.'S 
3107 Vfest T1 s t Street 

Valandos: l-« vai . popiet. 
Tre<5. ir ŠeStad. pagai susitarimą. 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 
DR. PETRAS iLIOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 6Srd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
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BIJO NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VARDO 
Sakoma, kad Sovietų sistemos pabrėžia, kad Sovietų Sąjunga vi-

riimas yra pastatytas ant ketu- są laiką rėmusi Lietuvą, gynusi 
rių pagrindinių ramsčių: melo, Lietuvių Vilniaus ir Klaipėdos 
nutylėjimo, kitų sukurtų verty- bylų atvejais, užstojusi Lietuvą 
bių niekinimo ir tikrovės iškrai- tarptautinėse institucijose, ypač 
pymo. prieš lenkus, dariusi demaršus 

Bet ar gali tokiais ramsčiais pa- ultimatumų dienomis. Ypač iške-
remta valstybė ilgai laikytis? Lo- liami šiuo reikalu jų užsienio rei-
giškai galvojant — ne, bet prak- kalų komisarų (ministerių) — 
tiškai yra kitaip. Jau 60 metų lai- Litvinovo, Čičerino žygiai, 
kosi ir nėra duomenų, kad grei- Sovietinėje literatūroje daug 
tai žūtų. rašoma apie nepriklausomo gy-

Komunizmas šalies piliečiams venimo metais buvusią "klasių 
yra indoktrinuojamas įvairiausio- kovą". Stengiamasi įrodinėti, 
mis priemonėmis, dažniausia kaip buvę spaudžiami bei iŠnau-
"plaujant smegenis", ty. įkal- dojami fabrikų darbininkai, ūki-
bant —įtikinant, kad tik tokia ninku (rašo "buožių") samdi-
sistema yra gera, o visos kitos niai. Tačiau jų skelbiami duo-
blogos. Kai taip per eilę metų kar- menys neįtikinami, nes Lietuvo-
toja, o kitaip galvojančius perse- je fabrikų darbininkų nedaug te-
kioja, baudžia, šalies piliečiai buvo, o vyriausybė ir savivaldy-
"šventos ramybės" dėlei lyg ir bes juos globojo. Nepriklausoma 
apsipranta su neteisybe ir ne- Lietuva viena iš pirmųjų įsivedė 
bando priešintis, neieško būdų pavyzdingą darbininkų aprūpi-
pakeisti valdymo sistemą, ypač nimą bei gydymą ligonių kasų 
kai žino, kad tokie teisybės ieš- sistemoje Ligonių kasose kaip 
kotojai yra smarkiai baudžiami, tiktai ir dirbo daug kairaus nu-

* sistatymo darbuotojų, patį bolše-
Minėta kryptimi akcija jau vikų komisarą Mečį Gedvilą įskai-

nuo 1940 metų Sovietų vedama tant 
okupuotoje Lietuvoje. Kuo gi ji Lietuvos kaimo žmonių gyve-
reiškiasi? nimas, tiesa, nebuvo labai leng-

Pirmiausia okupantų įstaigos vas, tačiau praktiškai ūkininko 
pasistengė išbraukti iš praktiško —žemės savininko ekonominis 
vartojimo tokias sąvokas, kaip gyvenimas nedaug kuo skyrėsi 
nepriklausoma Lietuva, nepri- nuo samdinio: tos pačios darbo 
klausomos Lietuvos kariuomenė, sąlygos, tas pats maistas, ta pati 
nepriklausomos Lietuvos respub- apranga, neskirtingas ir darbo 
lika, Lietuvos karo aviacija. Vie- laikas. Taigi kalbėti apie "dide-
toje jų, kur neišvengiamai reikia liūs luomų priešingumus" ar net 
tokią sąvoką panaudoti, rašoma: "klasių kovą" netenka, nes tik-
buržuazinė Lietuva, prieškarinė rovėje tų klasių kaip ir nebuvo, 
(kartais tarpkarinė) Lietuvos aprūpinimas ir priešingumai bu-
valstybė, buržuazinės Lietuvos vo tiek maži, kad nebuvo reika-
kariuomenėj jos aviacija ir pan. lo kovoti. 

Nelengvas Sovietų rašeivoms m 
uždavinys įrodinėti, kad nepri- Mūsų keliamus tvirtinimus pa
klausomos Lietuvos nebuvo, kai tvirtina faktas, kad, raudonajai 

. ji ištiesų 1919 - 1940 metais bu- armijai užėmus Lietuvą, labai 
vo tikrai nepriklausoma: pati iš- nedaug kas iš fabrikų darbmm-
sikovojo sau laisvę, pati tvarkėsi kų ar ūkininkų samdinių su bol-
krašto viduje, sudarinėjo tarp- ševifcus nuėjo. Bolševikus rėme 
valstybines sutartis, pačią Sovie- tiktai keliolika šimtų jų partijos 
tų Sąjungą įskaitant, pasikeisda- narių bei pakalikų, kurie uz tyar-
vo diplomatinėmis atstovybėmis *os griovimą buvo vienu ar kitu 
su visais kultūringais kraštais, būdu nukentėję Nei samdinių, 
netgi ir su Sovietų Sąjunga. Paga- nei darbininkų luomai savo vi-
liau net pats Leninas ją pripaži- sumoje okupantų nereme ir ne 
no de jure. ta "darbo liaudis" nuvertė ne

priklausomos Lietuvos vyriausy-
* bę. Tą "perversmą" iš tiesų įvyk-

Atidžiau sekant dabar Lietu- jė n e t;e keliolika šimtų komu-
voje ir Sovietuose išleidžiamą Ii- njstų a r j u simpatikų, kurių dau-
teratūrą, galima nesunkiai pašte- g ^ ą sudarė nelietuvių tauty-
bėti, kad Sovietų rašeivos sten- ^ asmenys, bet į Lietuvą įsi-
giasi daugybę jiems nepalankių ve rję 250,000 raudonarmiečių, 
faktų neminėti, juos nutylėti. daugybė jų tankų, pabūklų, lėk-

Kalbant apie Lietuvos nepri- m v U Tačiau mes jokiu būdu ne
klausomo gyvenimo kūrimosi nuvertiname tų keliolika šimtu 
1918-1920 metus, rašoma, kad bolševikų: jų neapykanta nepri-
tais laikais Lietuvoje buvo "tary- klausomai Lietuvai buvo labai 
bų valdžia" ar "tarybų Lietuva", didelė ir jie sudarė policinius 
Tokia "Lietuva" turėjusi savo kadrus. Rusų padedami ir jų ap-
vyriausybę (vadovaujamą V. mokomi stengėsi perimti įstaigų 
Kapsuko), savo kariuomenę, ku- administravimą, o svarbiausia 
riai "padėjusi" raudonoji armija. _ policiją. Iš jų eilių išėjo di-
Nepriklausomos Lietuvos ka- džiausi išdavinėtojai, suimtųių 
riuomenė vadinama "buržua- tardytojai, kankintojai, budeliai. 
zinėmis gaujomis", kapitalistinių * 
vakarų valstybių "išperomis" ar okupantai, veikdami prieš lie
ju "samdiniais". Niekur nesako- ^ ^ t a u t ą > ^ £ 5 } y p a f t a u t j _ 
ma, kad tos "blogai organizuotos n ė m i s mažumomis. Čia jų pa-
gaujos" vis dėlto įstengė sumuš- s tangos buvo sėkmingesnės. Iš 
ti ne tiktai V. Kapsuko "forma- ^ „ 0 5 didžiausios mūsų tautinės 
cijas", bet ir jo valdžiai palaikyti m ^ m o s j j e gavo daugiausia 
atsiųstus iš Rusijos pačių bolše- "kadrų" atsakingoms vietoms, 
vikų dalinius. Nutylimas faktas, Beveik visi jie, užėmę aukštas 
kad nepriklausomos Lietuvos ka- y\etaSi nebuvo lietuviams palan-
riuomenė, nors ir sunkiausiomis j ^ 
aplinkybėmis veikdama, įstengė §{a ĮfT0^gi pažymėtina, kad pa-
sumušti bolševikus Lietuvos že- č i ų „^y senųjų kolonistų (atga-
mėje ir juos išvyti ne tiktai | ^ n t ų Lietuvon po 1863 m. suki-
mūsų krašto, bet ir išmesti ana- i i m o) t a r p e 5 "kadrų" neatsirado 
pus Dauguvos. tiek, kiek buvo laukta. Dau-

* gumas rusų, ypač giliai religingi 
Neigdami nepriklausomos Lie- stačiatikiai ir sentikiai, sovietine 

tuvos vardą, o tuo pačiu ir Lie- tvarka perdaug nesidomėjo, o po 
tuvos buvimo faktą, sovietiniai II pasaulinio karo tokie rusai lie-
rašeivos, neišlaikydami bet ku- tuviams dargi nemažai padėjo. 
rios logikos, visomis išgalėmis b. kv. 

Taip atrodo namas okupuotoje Lietuvoje žmonių, kurių šeima išleido į mokslus savo vaikus, patys gražiai gyve
no, bet negalėjo namo taisyti okupacijos metu, 

Ar išsivers Rodezija be Vakarų paramos 
Reikalingos didžiules pastangos nuslopinti besiplečiant} karą 

po į sovietinę orbitą. Jų visų ūkiš
ka būklė yra labiau negu ap
verktina. 

Taigi Zimbabve šių smunkan
čių prarajon kaimynų tarpe liktų 
šviečiančia išimtimi. Autorius iš 
asmeniško patyrimo žino, kad 
šios naujos tautos vadai yra nuo
saikūs ir nedega kerštu baltie
siems. Jų vedamai politikai taip 
pat pritaria šeši milijonai jiems 
ištikimų vietinių gyventojų, taip 
pat ir 270,000 baltųjų, kurie ir 
toliau pageidauja likti savo kraš
te ir dirbti bendrai su juodai
siais piliečiais. 

Truputis istorijos — turtai 
Si savivaldi britų kolonija įsi

kūrė 1923 m. Ir ją valdė tik 
baltieji, neįsileisdami į valdžią 
juodųjų. Jau 1960 m. pradžioje 
britai skatino Rodezijos baltuo
sius suteikti daugiau teisių juo
diesiems ir įsileisti juos į valdžią. 
D. Britanijos vyriausybės spaudi
mo pasėkoje Ian Smith vadovau
jami baltieji 1965 m. pasiskelbė 
nepriklausoma tauta — valstybe. 

Tačiau britų spaudžiamos kitų 
tautų vyriausybės nė viena nepri
pažino Rodezijos nepriklausomy-

Apie Rodezijos problemas 
man teko ne kartą rašyti šio 
dienraščio puslapiuose. Pati ma
loniausia staigmena buvo ta, kad 
Rodezijos min. pirm. Ian Smith 
susitarė su vietiniais vadais dėl 
vyriausybės pasikeitimo šių metų 
pabaigoje. Atrodė, kad JAV val
džia ir D. Britanijos vyriausybė 
pilnai pritars šiam protingam 
sprendimui. Deja, nei JAV, nei 
Anglijos vyriausybėms nepataria 
gero norintieji mūsų kraštams po
litikai, bet mėgėjai, rauną gėles 
iš puodų, norį įsitikinti, kad jos 
turi šaknis. 

Šių metų rugpjūčio mėn. Rea-
der's Digest mėnraštis atspaus
dino Sir Robert Thompsono iš
samų, puikiai argumentuotą 
straipsnį, kodėl JAV ir Anglija 
privalančios ištiesti pagalbos ran
ką Rodezijai. Jeigu to nebus pa
daryta, tada būsianti pražiopso
ta proga sustabdyti Sovietų ver
žimąsi Afrikoje. 

Kas yra Thompsonas 

Straipsnio autorius yra tarna
vęs britų kariuomenės partizanų 
eilėse, II-jo pasaulinio karo metu 

BR. AUŠROTAS 

dėjo įvykdyti sėkmingas operaci
jas Malazijoje prieš ten veikian
čius komunistų sukilėlius nuo 
už japonų linijų. Po karo jis pa-
1948 ligi 1960 m. laikotarpyje. 
Autoriaus prieškomunistiniai vei
kalai, kaip "Defeating Commu-
nist Insurgence — Komunistų su
kilimo nugalėjimas", "Revolutio-
nary War in World Strategy 
1945-1969 —Revoliucinis karas 
pasaulio strategijoje 1945-1969 
m." ir "Peace Is Not At Hand 

Taika dar nepasiekiama" yra 

nus, tą dieną, ilgiau kaip po 
50-ties metų baltųjų žmonių val
dyta Rodezija pereis juodųjų 
žmonių kontrolėn. 

"Ir ši naujoji centrinės Afri
kos tauta su gana pažengusia ci
vilizacija pasivadins Zimbabve. 
Pastaroji turi galimybę tapti de
mokratijos žibintu savo kaimy
nams su gera ūkiška struktūrą ir 
rasiniu sugyvenimu. Dar svar
biau — ši tauta gali sustabdyti 
tolimesnį Sovietų veržimąsi į Af
riką", tvirtina autorius. 

Skirtumai su kaimynais 
Kaip mes gerai žinome, per pa-

kad jie pripažįsta tik vienparti
nę valdymosi formą, kuri yra pa
naši į Sovietų S-gos. Nežiūrint 
daugelio pasiūlymų įsijungti į 
dabartinę valdžią Patriotinio fron
to vadai juos visus atmetė: jie 
nesutinka dalyvauti laisvuose 
rinkimuose ir atsisakyti prievar
tos naudojimo. Mat, fronto va
dai gerai žino, kad jie niekada 
negali laimėti laisvų rinkimų. 
Tad dar prieš rinkimus jie rei
kalauja, kad jų kontrolėn būtų 
perduota policijos ir esamos ar
mijos kontrolė. Pastarieji jiems 
užtikrintų laimėjimą. 

R Thompson tiki, kad, kai tik 
jų vadovaujami eiliniai pamatys 
tikrąsias savo "generolų" užma
čias, jie pames klaidingus prana
šus ir grįš į savo namus. Kai 
Zimbabve stabilizuosis ir sunor-
malės visas gyvenimas, tada nau
ją valstybę pripažins ir jos kai
mynai. Nei JAV, nei D. Britanija 
neturėtų per daug kreipti dėme
sio į komunistų agitaciją, atskren 
dančią iš Mozambiąue ar Ango
los. 

Kokia ateitis 
Vyriausybės vairo perdavimas 

bės nei "de facto", nei "de ju- juodiesiems gyventojams yra jau 
re". Ir kas dar blogiau, britai, neatšaukiamas faktas. Dar šių 
panaudodami JT forumą, pritai- metų bėgyje ten įvyks rinkimai 
kė Rodezijai griežtus prekybinius; j r į§ j ų išėję laimėtojai bus pa-
suvaržymus. Šios britų politikos I rinkti į naują vyriausybę. Naujų 

skaitomi visame laisvame pašau- staruosius du dešimtmečius apie 
lyje. 

Demokratijos pavyzdys 

pasėkoje susikūrė partizaniniai 
judėjimai, kuriuos, pasinaudoda
mi proga, labai išplėtė Sovietų 
rasistai ir šovinistai. 

Suprantama, kad Maskva nesie
kia juodųjų išlaisvinti, bet tik 
pasiglemžti ten esančias žalia
vas, o ypač chromo, aukso ir dei
mantų. Tačiau dabartinis Rode
zijos žemės ūkio pajėgumas yra 
daug našesnis negu jos kaimy
nų. Apskaičiuojama, kad, įvedus 
naujus žemės drėkinimo būdus, 
dabartinė žemės ūkio produktų 

—vaisių gamyba padidėtų net 
ketvertą kartų. Ir tai turėtų su 

Manau, kad su šio žinomo ra
šytojo ir stratego mintimis kovo
je prieš komunizmą Rodezijoje 
ir mums būtų pravartu susipa
žinti. 

Straipsnyje rašoma, kad 1978 
m. gruodžio 31 d., Naujų Metų 

40 Afrikos genčių-tautelių ar ko 
lonijų iš buvusių Europos valdo
vų gavo nepriklausomybes. Nors 
daug vilčių buvo sudėta į naujas 
tautas juodajame žemyne, bet iš
laisvintojų viltys visiškai nepasi
tvirtino: didžioji tų "tautų" da
lis pavirto vienpartinėmis dikta
tūromis, valdomos tokių tironų, 
kaip Idi Amin ar dar blogesnių 
už pastarąjį. Kitos praktikuoja 

išvakarėse, jeigu visi kiti reika- j juodąjį rasizmą vieton išgyven-
lai klostysis pagal nustatytus pla- j dinto baltojo. Daugelis jų nukry-

Metų išvakarėse nauja valdžia 
prisistatys krašto gyventojams. 

Pagal laikinąją konstituciją 
baltųjų mažuma bus apsaugota 
nuo pritvartavimo per būsimąjį 
dešimtmetį. Juodieji, pasimokę 
iš patyrimo Angoloje ir kitur ir 
pamatę, kas vyksta, kur Sovietai 
įžengia, toliau bendradarbiaus 
su savo buvusiais valdytojais, kol 
galutinai perims visą krašto kont
rolę. Taip galvoja Sir R. Thomp
sonas. 

Linkėtina, kad šie visi planai 
nebūtų sukrėsti nei teroristų 

kelti pavydą jos kaimynų tarpe, veiksmų, nei baltųjų kombinaci-
Be to, neužmirškime, kad Rodė- jų, iškylančių Londone ir Washing 
zijos čiabuviai yra vieni iš ge-jtone. Jeigu būtų priešingai, tai 
riausiai išmokslintų žmonių Af- tik pasidžiaugtų Maskvos dikta-
rikos kontinente. toriai. 

Partizanai — teroristai 
Prieš Rodezija veikiantieji te-11 . , . JT^. — Žmogus niekad neparodo ronstai stovyklauja kaimyninėse 6 

valstybėse. Vadinamas Patriotinis ffv o P * ^ » **?*"?£? 
frontas veda kovas prieš Šalis- Į J į į *** k a d H « l « « t a m a . 
būry vyriausybę jau dešimtis me-j ° 
tų. Fronto vadai atvirai sakoj Jean P. Richter 

— Rodos, gana dažnai yra 
patirta, kad nuoširdžiai į ant
ros lyties asmenį įsimylėjęs jau
nuolis jaučia savyje kai kokį 
Šventumą. Ir jo santykiai su 
antra lytimi pasilieka lyg aukš
čiau viso paprasto gyvenimo. 
Tada jis ir sugeba poetiškai ap

sireikšti, nors iki tol nebuvo 
poetu. Pasidaro kūrėju, kadangi 
yra idealui pasišventęs ir todėl 
pašventintas ir nušviestas. Din
gus tam pasišventimui, pranyks
ta ir poetiškas gabumas. 

Vydūnas 
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Platesnis šių sričių vystymasis prasidėjo tik 1,867-

-68 metais, kada buvo pravestas geležinkelis. Tada 
būriais pradėjo atvykti nauji gyventojai. Indėnams 
toks gausus baltųjų antplūdis nepatiko ir jie pradė
jo smarkiai su jais kovoti. Kova vyko dėl žemių, dėl 
ganyklų, dėl medžioklės plotų. I r tik 1868 metų pa
baigoj buvo pasiektas šioks toks susitarimas ir žiau
rios kovos kiek aprimo. Nutilus kovoms ir pasklidus 
gandams apie puikias ganyklas slėniuose, naujų gy
ventojų antplūdis dar padidėjo. Buvo pradėtas inten
syviai plėsti gyvulių ūkis, o su juo prasidėjo ir cow-
boy'ų romantika. Iš Texas buvo perkelta didelės kai
menės longhorn veislės galvijų, čia jie taip gausiai 
pradėjo veistis, jog po 10 metų jų buvo jau per daug 
priauginta. Jų kainos staiga krito ir galvijų ūkis pa
sidarė mažiau pelningas, o 1886-87 metų žiaurioji žie
ma gyvulių kiekį visai sumažino. 

Vėliau didžiulius ganyklų plotus pradėjo skirsty
ti į mažesnius vienetus, kuriuose pradėjo steigtis avių 
farmos. 

Galvijų augintojams tas labai nepatiko. Tarp vienų ir 
kitų kilo įvairiausių nesusipratimų, kurie išsivystė net 
į ginkluotus susirėmimus. Tik įsikišus kariuomenei, 
konfliktas buvo kiek sušvelnintas, tačiau gyvulių gro
bimas ir farmų deginimas dar ilgai tęsėsi — net iki 
20 šimtmečio pradžios. Wyoming valstija į uniją buvo 
priimta tik 1800 metais. 

Apsistojom Wyoming sostinėj Cheyenne. Miestas 
įsikūręs 6000 pėdų aukšty ir turi 4,000 gyventojų. 
.Garsus savo praeitimi, kaip "Laukinių Vakarų" teri
torija. Dabar čia įvyksta žymiausios rodeo. Mūsų ke
lionės metu kaip tik vyko viena iš tokių rodeo, todėl 
miestas buvo prikimštas turistų. Gauti nakvynę bu
vo gana sunku, nes vietos moteliuose buvo jau iš 
anksto rezervuotos. Kažkokiu laimingu būdu mums 
pavyko gauti du kambarius pačiam moderniausiam 
motely, tačiau nakčiai už kambarį teko sumokėti po 
40 dol. 

Cheyene garsus dar ir tuo, jog čia kasmet ruo
šiamos t.v. "Cheyene Frontier Days", kurių metu pa
rodoma Amerikos vakarų istorija. Tuo metu vyksta 

senoviškų vežimų rungtynės, atvažiuoja kino žvaig

ždės su "Laukinių Vakarų" vaidinimais, cowboy'ai ro
do savo trikus ir baro merginos, autentiškai pasipuo-
susiusios vaišina savo svečius. 

Įdomus yra miesto muziejus, kur galima pama
tyti įvairių tipų vežimus, balnus, šautuvus, pionierių 
įrankius. Čia ir indėnų gyvenimas gerai pavaizduo
tas su jų palapinėmis, įrankiais bei menu. 

Iš Cheyene greitkelis 25 veda per kalvas, kurių 
apačioje matosi ežerėliai, žalios ganyklos bei stam
bios farmos. Pasiekiam Casper miestą su 39,000 gy
ventojų, išsidėsčiusi Casper kalnų papėdėj. Tai mies
tas su didele pramone. Aplinkui miestą matyti dau
gybė alyvos šulinių, kurių pompos dunda dieną ir nak
tį, traukdamos iš gelmių tą juodą skystį. Čia pat di
džiulės rafinerijos, kurios jį perdirba į kitus produk
tus. Aplinkui jaučiamas alyvos kvapas. 

Kitas vertas paminėti miestelis yra Buffalo, pri
siglaudęs prie Bighorn kalnynų, šio miestelio apylin
kėse vyko pačios žiauriausios kovos su indėnais. Žy
mus miesto muziejus, kuriame labai įspūdingai pavaiz
duota praeities žiauri tikrovė.. Į pietus nuo miesto yra 
dykuma į kurią galima įžengti tik per t v . "hole in 
the wall". Tai V raidės formos anga, kuri yra gana 
plati, jog lengvai galima pro ją pralįsti net su ark
liais ar galvijais. Skylė yra apie 50 mylių ilgio, o 
kalnai aplinkui ją yra gražiai raudoni. Per daugelį me
tų, čia slapstėsi įvairūs valkatos, žmogžudžiai, vagys. 
Tą angą lengvai galėjo apsaugoti du ginkluoti žmo
nės. Čia niekad neužlydavo, todėl buvo puiki slėptu
vė nuo audrų bei sniego pūgų. Prie laužo susirink
davo jauni ir seni, vienų veidai barzdoti ir nušiurpin-
ti stiprių vėjų, kitų švelnūs, su vos tik pradedančiais 
kaltis ūsų bei barzdų plaukeliais, čia prasideda ilgas, 
istorinis, vietomis gana šiurkštus ir paslaptingas 600 
mylių ilgio kelias, pavadintas Autlow Trail vardu. Tas 
kelias labai ryškiai primena mums Amerikos vakarų 
praeitį, kuri mums dabar atrodo gana romantiška, pil
na poezijos, puikiai pavaizduota filmuose. Bet tai bu
vo žiauri realybė, be jokios romantikos, Tai buvo 
šiurkštus gyvenimas su daugybe vargo bei pavojų. 
Tūkstančiai jaunų ir senų vyrų traukė tuo keliu, tūks
tančiai jų bėgo nuo įstatymų bei kartuvių Daugu
ma iš jų buvo tikrai puikūs vyrai, tačiau neramios 
dvasios, nerandą sau vietos ramioj bendruomenėj, ne
mėgstą paklusti juos varžantiems įstatymams. Tai b u 
vo vyrai su neaiškia praeitimi, kiti su dideliu užstatu 
už jo galvą. Čia jie buvo laisvi, tik turėjo būti la
bai budrūs ir mokėti greitai ir gerai šaudyti. Turėjo 
mokėti greitai užsėsti ant arklio ir staiga dingti įsta

tymų saugotojams iš akių "Autk>w Trail" buvo ilgas 
ir pavojingas. Jis ėjo skersai Wyoming, Utah, dalį Co-
lorado, per Arizoną, New Mexico. Texas, kol pasiekda
vo Meksikos sieną, čia visi nenuoramos pasijusdavo 
jau laisvi ir saugūs nuo įstatymų bei pavojų. 

Daug įvairių pasakojimų yra išlikę iš anų laikų. 
Daug senų kapų, kabinų, įvairių urvų uolose, karčia*-
mų, ištisų miestelių, dabar jau apleštų ir užmirštų, 
yra išlikę iš anų laikų. Jie h ūdija apie šiurkštų, pa
ną pavojų to meto žmonių gyvenimą Daug garsių 
nusikaltėlių slėpė šios vietovės. Čia švaistėsi Red Sash. 
Butch Cassidy, Sundance Kid, Jesse, Wild Bunch ir 
daugybė kitų, kurių vardus dabar galima užtikti t ik 
Amerikos vakarų filmuose. Tie vardai neišgalvoti, j ie 
yra tikri ir įrašyti į Amerikos vakarų istoriją. Prie 
tų garsių vyrų, prisijungdavo gaujos įvairiausių per
ėjūnų bei nusikaltėlių. Jie visi vogdavo arklius, gal
vijus, plėšė bankus, užpuldinėjo vežimus su auksu 
bei traukinius. Ypač Butch Cassidy gauja buvo gar
si ir gerai organizuota. Ant "Autlow Trail", kas 20 
mylių jie turėjo savo punktus su naujais arkliais, 
maistu, ginklais, žinių perdavimo punktais, su paštu 
medžių skylėse, kabinų pastogėse, urvuose. Kur nors 
padarę nusikaltimą, apiplėšę banką ar užpuolę trau
kinį, per trumpą laiką galėjo atsidurti už kelių šim
tų mylių ir įstatymų saugotojai turėdavo daug sun
kumų nusižengimo aplinkybėms išnarplioti, nes nusi
kaltimo pėdsakai staiga pradingdavo. 

Daug praeities galima pamatyti apleistam Atlan
tic City miestely, kur dar ir dabar teberiogso aplūžę 
medinės kabinos, dar ir dabar stovi anų laikų kar-
čiamos, krautuvės, viešbutis. Grubus ir vingiuotas ke
lias veda į miestelį. Čia kadaise buvo aukso kasyk
los ir daug neaiškaus elemento Švaistėsi aplinkui. 

Kitas taip pat gana apleistas miestelis prie "Aut-
low Trail", yra South Pass City. čia dar yra sena įvai
rių reikmenų krautuvė, labai siaurais laiptais hotelis, 
pašto įstaiga, kalėjimas su mažytėmis celėmis. Šis 
miestelis anais senais laikais turėjo labai blogą repu
taciją. Pilnas buvo vagių, gemblininkų, nusigėrusių 
kasyklų darbininkų, suktų gyvulių augintojų bei jų 
varovų, o pulkai linksmų baro merginų sutikdavo sve
čią ir jį gerai "pavaišindavo". Čia švaistėsi Buffallo 
Bill su savo "pony espress". čia gyveno garsioji Cala-
mity Jane — moteris, išgertos degtinės kiekiu pralen
kianti vyrus, mokanti gerai šaudyti, o pony express 
geriau vairuojanti už vyrus. 

(Bus daugiau) 
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TfrilmingnK sv. Mišios VI Tautinėje skautų, -iių stovykloje 
Nuotr. A. Kalinausko 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
VLADAS RAMOJUS 

DABARTIS IR ATEITIS 

Kaip žinome, JAV LB krašto 
valdybos vykdomas rugsėjo mė
nesio aukų telkimo vajus šiais 
metais skiriamas lituanistinėms 
mokykloms ir pusė surinktų au
kų siunčiama LB Švietimo tarybos 
iždininkui J. Gaižučiui, nes Švieti
mo taryba iš tų pinigų sušelps 
labiausiai paramos reikalingas lit. 
mokyklas. Antrą pusę surinktų 
aukų rinkėjas (LB apylinkė ar 
mokyklos tėvų komitetas) savo 
nuožiūra skiria bet kuriai lit. mo
kyklai JAV. LB Švietimo tarybos 
žiniomis, praėjusiais metais lit. 
mokyklų JAV sąmata siekė 162, 
000 dol. Didžiąją dalį pinigų su
dėjo mokinių tėvai. Švietimo ta
ryba daugiausia vadovėliams leis
ti ribojosi 40,000 dol. biudžetu ir 
taip pat paskyrė dar 4,000 dol. vi
sai eilei lit. mokyklų bent maža 
dalele paremti. Mokinių skaičiui 
lit. mokyklose vis mažėjant, jų 
finansinė padėtis, ypač mažųjų, 
darosi sunkesnė ir todėl JAV LB 
krašto valdyba pačiu laiku atkrei
pė į mokyklas dėmesį, joms skir
dama visas rugsėjo mėnesį surink
tas aukas. Nuo 1978 m. rugsėjo 
pradžios iki metų galo JAV LB 
vykdo ir lietuviškos spaudos pla
tinimo vajų, o LB Švietimo tary
ba kviečia visas lit. mokyklas ir 
lit mokyklų tėvų komitetus į 
lietuviškos spaudos platinimo 
vajų įsijungti. Kiek šis vajus bus 
sėkmingas, pamatysime po Nau
jųjų metų, bet tikime, kad mū
sų laikraščiai bei žurnalai susi
lauks dalies naujų skaitytojų. 

PARAMA IŠ AMERIKIEČIU 

LB Švietimo tarybos pirm. įvai-
lais reikalais klabina ir amerikie
čių įstaigų duris. Per Padėkos 
savaitgalį Chicagoje, susitarus 
su Lietuvių Tautinių šokių in
stitutu, rengiamas lt. mokyklų tau 
tinių šokių mokytojų semina
ras, kurio vedėja pakviesta mo
kytoja Nijolė Pupienė. Įdomu, 
kad Illinois Art Council, gavusi 
LB švietimo tarybos pirm. prašy
mą, šiam seminarui pravesti pa
skyrė 2,000 dol., tiek, kiek buvo 
prašyta. Pralaužus ledus tikima-

1 Ii būti uždaryta. Galutinė stu
dentų registracija rugsėjo 12, 13 ir 
14 d. Jei per galutinę registraci
ją abiejuose kursuose studentų 
skaičius padvigubės, lituanistinių 
studijų ateitis Illinois u-to Circle 
Campus bus šviesi. Jei neatsiras 
daugiau studentų, lituanistikos 
studijos užsibaigs. Šiandien, rytoj 
ir poryt lemiamos dienos. Kiek
vienas lietuvis studentas turėtu 
rimtai pagalvoti, nes jų rankose 
lituanistikos kurso tolimesnis li
kimas. 

NESUTINKU 

Mokyt. Pr. Razminas "Drau
ge" paskelbtame str. "Mokyklai 
reikia naujų pajėgų" tarp kitko 
rašo: "šiaip ar taip gimtosios 
kalbos neužtenka tik susikalbėji
mui. Ją reikia taip mokėti, kad 
galėtume kurti, praturtinti savo 
tautos kultūrą proza, poezija, 
moksliniais straipsniais, knygo
mis, o ne tik korespondencijo
mis"... Toliau autorius pabrėžia: 
"Iki šiol nesuvokiame, kur mes 
esame su savo planais. Mes žino
me, ką lit. mokykloms duodame, 
bet ką iŠ jų gauname, nenorime 
svarstyti. Kiekybinė dabartinė 
mokykla mus veda į mirtį"... 

Taip, kad išeivijos lit. mokyk
los išaugino jaunuosius Bradūnus, 
Kojelius, Kviklytės, Pakštaitę, 
Drungą ir visą eilę kitų, tai lai-

KANADOS ŽINIOS 
Montreal, Que. 

SAULIŲ RINKTINĖS 
VĖLIAVOS ŠVENTINIMAS 

Spalio 7—8 dienomis, Kana
dos Padėkos savaitgalio metu, 
Montrealyje įvyks Kanados šau
lių rinktinės dešimtmečio minė
jimas, rinktinės vėliavos šventi
nimas ir antrasis Kanados šau
lių sąskridis. 

Numatyta plati ir iškili minė
jimo programa. Laukiama svečių 
iš centro valdybos, kitų rinktinių 
ir kuopų šaulių ir nešaulių. 

Minėjimas vyks dvi dienas. 
Spalio 7 d. šeštadienį, 18:30 vai. 
Aušros Vartų salėje, bus iškil
mingas minėjimo aktas. K.š. 
Rinktinės vicepirmininko Stp. 
Jakubicko paskaita, organizacijų 
atstovų sveikinimai. Rinktinės vė
liavos šventinimas šauliškoje veik-
kimas, naujų narių priesaika. 

Meninę programą atliks š. solis
tė Gina Capkauskienė ir Montre-
alio Aušros vartų parap. choro 
vyrų oktetas. Visų dalyvių ban
ketas. 

Programos metu pirmą kartą 
Montrealyje gros Jono Rimeikio 
orkestras "Trimitas". 

Spalio 8 d., sekmadienį, 11 vai. 
Aušros Vartų bažnyčioje bus iš
kilmingos pamaldos, kuriose pir
mą kartą pasirodys rinktinės vė
liava mūsų tėvynės Lietu
vos sostinės Vilniaus vardu, kar
tu su kitų kuopų vėliavomis. 

Po pamaldų A V salėje ivyks 
visų dalyvių ir svečių išleistuvės 

—pietūs. 

Susidariusiom minėjimo išlai
doms padengti yra leidžiama ver
tingų meno kūrinių paskirstymas. 

Į šią neeilinę iškilią Kanados 
šaulių šventę yra maloniai kvie
čiami visi šauliai ir ne šauliai iš 
toli ir arti atvykti ir joje daly
vauti. 

(Kanados saulių informacija) 

Toronto, Ont. 

ATSISTATYDINO 
TORONTO BURMISTRAS 

Beveik šešerius metus išbuvęs 
didmiesčio Toronto burmistru, 

miesčiui. 
Torontą miesto taryba jį iš

leido iš savo tarpo kaip tikrą he
rojų. Jo adresu pasakyta daug gra 
žių kalbų, išreikšta gražių linkė
jimų ir Toronte vienas nedidelis 
(6ha) parkas — pavadintas Da-
vfcl Crombės vardu. 

Artėjančiuose Toronto miesto 
savivaldybės rinkimuose į bur
mistro postą ruošiasi kandidatuo 
tl, bene, trys asmenys — dabarti
niai aldermanai, jų tarpe — ir al-
dermanas Tony CDonohue. Jis 
yra airių kilmės ir vedęs žmoną 
— lietuvaitę Aldoną. Jie abu — 
nuolatiniai lietuviškų parengi
mų lankytojai ir geri lietuvių 
draugai Todėl lietuviams, kaip 
savo žentą, Tonį reikėtų sipriai 
paremti balsavimų metu. Be to, 
Tony, jeigu būtų išrinktas, dar 
savo platformoj yra įjungęs reikš 
minga pasižadėjimą: pirmuosius 
savo burmistravimo metus na
mų mokesčių nekelti nė vienu 
centu. 

Pranys AUėnas 

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

C L A S S I FIE D G U I DE 

iiniiiiiuiimiuiiiiiiiiiiuiiiimiiiiimmiiii 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

ir kitus kraštus 
VEDZIN'SKAS, 4065 Archer A ve, 
Chicago, m. 60632, telef. 927-5080 
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VALOME 

KILIMUS IR BALDUS 
t S — — Ir vaškuojame 

v i s ą rūšių grindis. 
B U B N Y S — TeL R E 7-5168 i. 
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a i mp&nmOą 
bilio p u m 

mokėsite 
Ir MMOBO-

F R A N K Z A P 0 L 1 S 
M W«M »5th 
Chicago, IIUnoH 

Tetef. GA 4-MM 

kokybinę" mokyklą. Bet man 
atrodo, kad ir "kiekybinė" dabar
tinė mokykla išeivijos neveda į 
mirtį. Į mirtį išeiviją veda tie tė
vai, kurie savo vaikų visai nelei
džia į lit. mokyklas, į lietuvių 
jaunimo organizacijas. "Kiekybi
nės" mokyklos ir jaunimo orga
nizacijų išugdytą pavyzdį ma
tau ir savo šeimoje. Sūnus, išvy
kęs į tolimą pasaulio užkampį, 
laiškus rašo tik lietuviškai, nors 
ir su "klaidais". Nuo pirmos iš
vykimo dienos paprašė jam užsa
kyti dienraštį "Draugą", kad ga
lėtų pasiskaityti, sužinoti žinias 
iš lietuvių gyvenimo ir taip pat 
neužmirštų lietuvių kalbos. 

Mokyt. Pr. Razminas pabrė
žia: "Mes žinome, ką lit. mokyk
loms duodame"... Atseit, mokyto-

sU kad ši ir kitos amerikiečiu jai pasiruošę ir prisitaikę bėgan-
įstaigos lietuvių kultūriniams už-' čių dienų reikalavimams. Bet ko-
mojams paremti nebus šykščios 

mėjimas tų, kurie pasisako už D a v i d Crombie, rugsėjo 1 d. iš tų 
pareigų atsistatydino, su intenci
ja kandidatuoti atstovu į Federa
cinį Kanados parlamentą progre
syviųjų konservatorių sąraše. 
Šiuo metu Kanados parlamente 
trūksta net 15-kos parlamentarų, 
todėl už poros mėnesių vyks jų 
prirtnkimas. 

David Crombie į Toronto bur
mistro postą prieš 6 metus atėjr 
iš Toronto Ryersono Politechni 
kos instituto, kur jis buvo lekto 
riumi ir sėkmingai vadovavo did-

įimnjuiiimmiiimiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiii 
M O V I N G 

ŠERĖNAS perkrausto baidus ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — H A 5-8063 
miiiiiimiiiiiimiiiniiuiuiiimiiiiiiiiiiim 

U A L I 8 T A I I 

61 k Bssssa. Tink* didelei seimai. 
4 miegamų namas labai geram stovy, 
(rengtu rūsy*. 2 mai. garsias. $40.000. 

M k Takams, 5 kam mflr. Beismen-
t s s . 2 malinu garafss Platus lotas 
$37£O0. 

8809 S. TuOey Ava. Liuksusine S> 
įą miegamų rezidencija. "Cathedral" 
lubos. IK vonios, 2V4 msj garsias. 
šoninis {važiavimas. $71.500. 

• 8 k RockweJL 2-jų butų po 5 kamb. 
medinis namas. Pilnas rūsys. 2 mai 
garsias. Žemi taksai $28,900 

$$ k Rockweū. 3-jų butų mūr. 6 
kamb. k 2 po 3 kamb. Gerai illaiky 
tas namas. 3 atskiri gydymai. Naujas 
2 mai. gamtas. Tik $45,000. 

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

66 k Artąsias, 2-Jq butų medinis 
Geros pajamos. Garažas. $28.900 

Jei galvojate 
PARDUOT. NUOMOT AR 

APDRAUST 
JOsų nuosavybe, prašome kreiptis J 

Budraitis ftealty Co 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

Ū l V E R T I N G A 
2-jų aukšty muro namas ir 2 au

t o garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai 
Galite pirkti už $41300.00. 

Modernus 15 meti] muro namas 
2 botai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
ke. Aukšta kokybe. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Msrąuette Parke. Vertingas pirkėjui 

Valdis Real Esfate 
2625 Wesf 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

V T B A l 1 B M O T E R Y S 

S E A M S T K E S S ft &AJLESLADY 
Ezperienced. Par t Time 

and Pull Time. 

BRIDALS BT S0PHIA 
1942 W. 47tfc St , Chicago 

Phone — 254-0682 

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

WELDERS VVAMTED 
for preasure vessel welding of 
steel to A S M E code. Mušt fit and 
weld, using st iek a n d mįg process-
es . Forty-hour week: 6 :30 a.m. 
t o 3:00 p.m. 

H. A. PHILLIPS * 00. 
1501 E . Makt S t , St . Charles, I1L 

Call for appomtment 377-0050 

H E L P W A N T E D _ MOTERYS 

Poppin Fresh Pieš 
1S NOW accepting applications 
for Full or Part Time Help. 

W A 1 T E B S W A I T K E S S E S 
COOKS CASHIERS 

ROSTE68 
Exper or Will Train. Ezcellent 

Benefits, incl. Uniforma, Hospital-
ization, Paid Vacations, Pleasant 
Working Cond's, Good Earnings. 

APPLY m PERSON 
942 LaGrange Rd., LaGrauge. 111. 
An Equal Oportunlty Employer M/F 

CLEANING HELP 
Need man or woman to keep Ltgrht-
\ng Furture Showroom clean. Good 
working oonditiona. Mušt speak 
Fjiclteh. 

Call 463-8800 
Ask for Milton 

Dirbančiai porai reikalinga mo
teris namų valymo darbui 1 die
ną savaitėj Hyde Park apylin
kėje. Rekomendacijos reikalin
gos. Skambint 236-7723 arba po 
6 v. v. 956-1936 

CLERK TYPIST 
U r s i of a dull routme? 

Guardian has a position availabte 
that is chailenging and varied in our 
sales department 40 wpm typing and 
gen. office experience is reųuired. 

Ezcellent benefits. 

Call for Appomt. 243-1100 e x t 290 
GUARDIAN' ELECTRIC MFG. 

CBslcago, IUmoia 
An Equal Opportunity Employer M/F 

Naaaas — SvajonS: s butai. 4 vo
nios, centrallnia Saldymą*, atomine 
slSptuva. s auto garažas. 2 balko
n a i Patlo. Marąuette Parko centre. 

Mflr. buiMtakm 
tlai užlaikyta* 

S miegami 
$14.000. 

Ora-

t*T« 

Mflr. 
apie 200 avečlų. 
186.000. 

DldelS taverna, sai« 
2 butai po C kamb. 

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

2951 W. 63rd S t , 436-7878 

MARQUETTE PARK 
4 bato martnis. Gazu Šildymas Oa 
ražas. Numažinta kaina — $54,900. 

19 metų mfirinte. 5% kamb. (3 
mieg). Gazo-oru šildymas. Arti St. 
Loma ir 77 St Padarykite pasiū-
lymą 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

VĖL PAVOJUS LITUANISTI
KOS KURSUI 

Illinois universiteto Circle 
Campus prof. J. Rėklaitienė li
tuanistikos kursą dėstė 6 metus. 
Praėjusį rudeni, smarkiai kritus 
studentų skaičiui, LB Švietimo 
taryba, lietuvių spauda ir radi
jas tuo reikalu apeliavo į lietu
vius studentus, kad jie registruo
tus! į lituanistikos kursą. To iš
vadoje lituanistikos studijos dar 
metams buvo išgelbėtos. Šiuo me
tu studijų padėtis vėl atsistojo 
ant katastrofos ribos. Rugpjūčio 
29 d. žiniomis, į 101 kursą užsi-
ra§ė 9 studentai, o i 104 kursą ir
gi tik 9 studentai. Tokie skaičiai , 
nepateisina finansinio šių k ] a . (lankę parapmes mokyklas su hetu-
sių išlaikymo ir vien dėl to Ii- vių kalba. Tiesa, jie lietuviškai 
tuanstinių studijų programa ga-'nerašo prozos ar poezijos, nėra-, l it mokyklas. 

šo ir mokslo veikalų. Bet švenčių 
proga jie suruošia įvairius minė
jimus, daugiausia paradus mies
telių gatvėse, pasikviečia tauti
nių šokių grupes, kalbėtojus ir 
vis iškelia lietuvių etninę grupę 
bei stengiasi akcentuoti dabartinę 
Lietuvos padėtį. Kai reikėjo išlais
vinti Simą Kudirką, o dabar V. 
Petkų ir kitus politinius kalinius, 

iiiiininniniimiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiniuiiiiii 
TELEVIZIJOS 

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

M l G L I N AS T V 
2346 W. 89th St , tst 776.1484 
uiniininimiimnmnmummimimnin 
uiiiHiiiiiiiiiiiiiiminrnHiimimiHiiiimi 

M. A. Š I M K U S 
.VOTART PCBLJC 

IKOOME TAX SERVICE 
esi s«. Mąslumui, tsL S4-74M 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETTBes PRAŠYMAI ir 

kitokia blankai 
iininiminmiiimiiimniHumnuiimmii or«adijmju - h**m* T.J 
'rfllltlllllfllllinillllllimntlllllllllllllfttll NOUrtmtaf _ vertkoaT* 

Ivalrln prddą psjaSftafcSsaaa oebei 

COSMOS PARCELS EXPRE5S BELL REALTY 
SIUNTINIAI Į LIETUVA J B A O E V I C I C S 

3 s s a Baisted st.. cnjcago, m . s s s s s »» WM S. K e d z i e A v e . — 7 7 8 - 2 2 S 8 
SSSl W. SSth St.. Gbseaco, m. SSSSfl 

Telef.: MS-9TS7 — SS4-SSS0 
Vytsatss Vsbuitinas 

»iftiHiinmniniiniiiiimmuumiiimiiiiii , - , - - , , ,..,_,_ , 
-K^a^^^^*^^?*^,^^^^^^^^^ IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

S U N S E T P L U M B I N G A N D \' • •• • - • - -
S E W E R S 

S e w e r P o w e r Roddlng & Reps ired 
Licensed — Bonded 

H E L P W A > T E D V T R A I 

SETUPM£N (Z) 
Minimum of 3 years experknce. 
PreferaMy with punch presses. But 
will train. Mušt speak and read £ng-
lish. Excellent benefits including 
dental. 

AMERICAN O A S K £ T A N D 
RUBBER C O M P A N Y 

9509 WBMSSS, Schiller Park. 111. 
P H O N E : 678-8550 

D r a p e r y Sewer 
Ex perienced — Full or Part Time 
Small Shop Good Psy 

EVANSTON 
P B O T E Z D R A P E R Y 

TeL — 475-7676 

Office Kelpers Wanted 
In the Jefferson Park Arės, 

Salary oppen. Promising future 
for the right people, Very good 
working conditions in a well es-
tablished office. 

CALL — 286-7811 

lilllllllllllllllllllllllllll! 

HOUSEMOTHER 
Part-time Live-in 

dėl sūnus lietuviškai rašo su 
"klaidais". Ar ne dėl to, kad sa
vo laiku lit. mokyklose mokyto- n u t e i s t u s o k . Lietuvoje, 
jai perdaug kaie į galvą ir reika- ^ j ^ ^ d f l U ^ a u m e t ų ] a n k ę 
lavo is mokinių zmot. kiek ne- ̂  ^ . ^ ^ ^ p a r a p i n e s 
priklausomoje^ietuvoje kilomet- < ^ ^ s u l i e t u v i q - k a l b « f T f j g l 
n, sudarė geležinkeliai ir kitas da- $ u r e n k n g t ū k s t a n č i u s ui 
bar nieku nere ikšmingas ž i n i a s , ; , . — * ... - — - . ^ 

: [ bent šimtus parašų po peticijo
mis, o Pennsylvanijos lietuviai 
vyrai, angliakasių vaikai ir vai
kaičiai S. Kudirkos reikalą savo 
metu iškėlė net visos Pennsylva
nijos karo veteranų suvažiavime. 

negu atkreipė daugiau dėmesio i 
teisingą rašymą bei skaitymą. 

Keliaujant po Illinojaus buv. 
angliakasių miestelius, kur savo 
laiku gyvavo nors gal ir primity
vios, bet nemažos parapinės mo
kyklos, kuriose plačiai buvo dės
toma ir lietuvių kalba, sutikome 
nemažai buv. lietuvių angliaka
sių vaikų ir vaikaičių. Jei kuris 
iš jų geriau kalba lietuviškai, 
tuoj paaiškėja, kad jis ar ji yra 

Žinoma, pilnai pritariu, kad 
mums reikia "kokybinės" lit. 
mokyklos. Bet ir "kiekybinė" lit 
mokykla dar toli gražu išeivijos 
neveda Į mirtį. Duok Dieve, kad 
ir dar ilgai gyvuotų. Dabar pra
sideda nauji mokslo metai ir pats 
laikas pabusti bei suaktyvėti tiems 
tėvams, kurie vaikų neleidžia į 

Sinks, Bath Tnba. Tollets A Lavatory. 
Drata Rodded. Three year SSSSSSaSsi 
on roddtng. \ o cnarce, If we fafl. 
FTood oontrol lnstalled A repatoed. 
Catch bastiM clraned. Spedal prloes 
on bathroom A Kltchen remodeUns. 
Pree esttmates. 34 boor phone ser-
Tfoe. 

D A Y S P H O N E : 277-1227 
M O H T S P H O N E : 484-0152 

iiiiiiiiHiiiiiiiitiiiiiiiiiinimiiiinimiiiittr 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumu 

l>l 376-1882 arba 376-5996 
riMtmiMiiMiiminiiiimiiiiiitiiiMuiiiiMH 

Hii i i i i i i iHii i i i i i i i i i i i i i iMii i i i i i i i i i i ini i i i i 
PACKAGE EXPRE88 AOE.NCT 

MARMA V O R E D U K N f t 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

LatM 
ssspi 

Išnuom. Marąuette Rd. ir Kedzie 
apyl. liuksusinis vieno miegamo 
butas. Kilimas. Pečius ir šaldytu
vas. 200. dol. mėn. Skambinti: 
656-6599. 

4 - 5 L I D E S E T - U P 
M A N 

To set up and operate Nil-
son and ŪS Baird 4-slide 
machines. 

Minimum 4 years experience re-
ąuired. Mušt be wil l ing t o work 
50 hours per week. Paid hospitali-
zation, life insurance, profit shar-
ing and other benefits. 

R. C COIL SPRING MFG. 
COMPANY 

1772 W. Armitage Court, 
Addison, Illinois 

Phorre _ 629-9550 

Gefaring Hali, an outrcsdi 
sponsorad by St. Joseph HospitsL of. 
fers comprehensive mediesl care and 
belp to meet the emodonsl nseds of 
the singie pregnant women 18 years 
and older. It is our answer to sbortton, 
We are seeking a very spedal indi
vidu*! for a Live-In Housemother t o 
supervise tbis facility. Relevant work 
cocperience s s well as a sincere com-
nštment to the right to life are sig-
nifieant fsetors in candidate seiection. 
Excel lent salary and housing are avsfl-
able. Apply: 

- » M i 

— I 

9 7 5 - 3 0 1 0 

ST. J0SEPH HOSPITiAL 
2»4t N. Laks Sssrs Dr. 
(The corner of Oakdale 

& Lake Shore Dr.) 
Equal Opportunity Bmplorar 

"iiiiniHiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

An 

H E L P WANTED — VYRAI 

MACHINIST 
Woodworking fsetory is look-

ing for esper'd nmehinist with 
ąualificationa for setting up mach
ines. Mušt read blue prmts. Good 
pay and benefits. 

mH0QUIST AND SON 
1900 W. Robbard S t , C H e s g o 

P h o n e — 226-1768 

D I M Z 8 I 0 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

Cbleago, m . 
WA S-STS7 . m st., 

TEL. — 
MIIIIIHlIflIlIlUlllllinilItlMMMMMMI 

P U S M E Č I U I 
$108.00 Chicagoje 

$77.00 
C I e e r s ] e 
(10/20/5VUM) 

Peasminkana auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 
6466 So. Kedzie Aversoe 

Apstmoks skelbtis dien DRAUGE, 
oes Jis pls£isusiai skaitomas Ue-
tuvh] dianraitis gi skelbimų ksJ-
ios yra Hslams prlsinsmoa. 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 
— o — 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
t ines korteles. 

Kreipkitės i "Draugo" adminis
traciją v i sa is panaihsis reikalais. 
Bus i te patenkinti mūsų patarnavi
mu 

Platinkite "Draugę" . 

MACHINISTS 
LATHE 

MILLING MACHINES 
BRILL PRESS 

SHAPER AND SURFACE 
GRINDER 

Eiportenced only 

A p p l y 
HARRINGT0N I KING 

HERF0RATING C0. 
5655 W. Fillmore St. 

1 block No. of Roosevelt Rd., 
1 block West of Central 

TEL - 626-1800 

Perskaitę "Drsugq", duokite kitiems pasiskaityt 



MOŠŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. Meegan, kuris lanko specialią ga 

biųjų mokinių mokyklą, didžiuo
damasis iš mamytės paveldėjęs 
lietuvišką kraują, istorijos moky
tojui parašė temą apie Lietuvą, 
kuri buvo įvertinta A pažymiu 

7 vai. vakare Lietuvių klubo sa- t . ' • ' / l1 v i f e r**%£ UL. oo7 i 1 ^ _ r T p " e pažymio profesorius pridėjo 

ATVYKSTA ZYMlE]l 
DAINININKAI 

Rugsėjo 23 dieną, šeštadienį, 

lėje, 227 Lawrence gatvėje, Hart
forde, LB rengia išskirtinį kon
certą, metinį vakarą ir balių. 

Programoje bus seniai buvę 
mūsų šiauriniame pakraštyje ne
eiliniai dainininkai, Lietuvių ope
ros Chicagoje solistai: Dana 
Stankaitytė, Stasys Baras ir Jo
nas Vaznelis. Akompaniatorius 
muz. Alvydas Vasaitis, tos pa
čios Lietuvių operos dirigentas. 
Tad kviečiame visus atvykti ir 
pasigėrėti šios retos progos iš
skirtiniu koncertu. 

Po programos bus šokiai, gro
jant geram orkestrui, ir kitos pra
mogos. Veiks bufetas su gerai pa
ruoštais valgiais ir atgaiva. Įėji
mo auka suaugusiems — 8 dol., 
studentams — 5. 

Automobilių pastatymas bus 
rūpestingoj priežiūroj ir apsau
goj. Nepraleiskime progos. 

LB apl. valdyba 

Reverly Shores, Ind. 
KETVIRTOS KARTOS 

LIETUVIS ROBERT MEEGAN 
Tautybė yra lyg ta gražioji 

Dievo padovanota gėlė, kuri žy
di, auga ir keroja, jei su meile ją 
prižiūri, sako Amerikoje gimęs 
lietuvis Vincenas Shaulis, kuris 
vertai didžiuojasi savo anūku, 
Meegan. 

Vincentas Shaulis, 'kuris išėjęs 
į pensiją gyvena Beverly Shores 
ir yra miestelio tarybos preziden
tas, gražiai kalba ir rašo lietu
viškai, jaunystėje studijuodamas 
redagavo Vyčių žurnalą ir buvo 
veiklus tautinėje veikloje. Kelius 
kartus yra viešėjęs nepriklauso
moje Lietuvoje, kur turėjo gimi 
nių, pasižymėjusių moksle, diplo
matijoje, dailėje. Vedęs lietuvai
tę Stasę - Stella Jankauskaitę (ne
seniai mirusią), kuri taip pat ak
tyviai veikė vyčiuose, įskiepijo 
vaikams meilę tėvų žemei ir tau
tybei. 

Dabar jo vaikaitis Robert 

L A I S K A S 
"ŠIAUDINIAMS" DRAUGO 

RĖMĖJAMS 

Ateinanti šeštadienį, rugsėjo 16 
d., 7 vai. vak. Jaunimo Centre 
rengiamas pirmas ir specialus 
banketas "Draugui" paremti. Tuo 
pačiu bus padėkota darbštiesiems 
dienraščio redaktoriams, leidė
jams ir visiems tiems, kure pri
sideda prie jo pagerinimo ir išlai
kymo. Juk "Draugas" yra visos 
lietuviškos veiklos didysis laidas, 
būtinas greitkelis, pulsuojantis ar
terijos tinklas, per kurį lietuvybės 
idėja pasiekia kiekvieną geros va
lios lietuvį. "Draugas" jungia 
mus į bendrą darbą lietuvių tau
tos išlaisvinimui. 

Sio banketo pasisekimui atsilie
pė daug organizacijų (ypač LB 
darbuotojai ir LB valdybos) ir di
delis skaičius pavienių asmenų. 
Jiems didelis ačiū. 

Organizuojant šį darbą pasiro
dė ir ironiškų reiškinių — kai 
kurios organizacijos ir kai kurie 
asmenys, reikalaujantys būti daž
nai aprašomi ir patalpinti pir
muose dienraščio puslapiuose, nu
sisuka ir "negirdi" kvietimo į 
banketą, nors jie patys finansiš
kai labai pajėgūs. 

Bus įdomu sekti juos po "Drau
go" banketo ir žiūrėti ar jie vis 
dar taip agresyviai veršis į dien
raščio puslapius su savo reikalais. 
Jiems patarčiau nevaidinti "gud
rių", bet nuoširdžiai įsijungti į 
"Draugo" rėmėju būrį. Globoki
me tą medį, ant kurio šakų sėdi
me mes su lietuviškos veiklos rū
pesčiais. 

Kaip mes plėstumėm lietuviš
ką veiklą be "Draugo". 

Iki pasimatymo "Draugo" ban
kete ateinantį šeštadienį. 

Dr. A Razma 

pastabą, kad jis mano, jog Rober-
j tas Lietuvą ir lietuvius per daug 
idealizuoja. (O mums, perskai
čius šį rašinį, atrodo, kad jis tei-

Robertas Meegan 

singai, gražiai, jį parašė. V.K.) 
Jo istorinį darbą puošia virše

lis su Lietuvos vyčio ženklu. Po \ 
to antgalvė —Lithuania — a 
nation forgotten. 

Istorinė tema suskirstyta į 9 
dalis, su žemėlapiu, himnu, pa
aiškinimais apie vėliavą, vytį, 
tautinę gėlę. 

Įžangoje jis rašo apie Lietuvą 
su jos garbinga praeitimi, kurią, 
kai kurie istorikai lyg ir užmiršo. 
Taip pat rašo apie krašto klima

tą, gyventojus ir dabartinę oku
paciją, apie didvyrį Romą Kalan
tą. 

Pradėjęs nuo pirmųjų istorinių 
Šaltinių, pereina per visus laiko
tarpius ir baigia su moderniąja 
Lietuva — jos nepriklausomybės 
metais. 

Savo pasirinktai temai naudo
jo septynias knygas ir dėkoja 
prof. dail. Arvydui Algminui, 
inž. Jonui Dagiui, Vincentui 
Shauliui ir Beverly Shores lietu
vių klubui už parūpintą medžia
ga 

Vyt. Kas 

Grand Rapids, Mich, 

BVYKA I GAMTĄ 

Rugsėjo 3 d., apylinkės valdy
bos iniciatyva, surengta šiais me
tais paskutinioji išvyka į gamtą 
—Baniukaičių ir Trešku pamiš-

kėn. Iš vakaro valdybos nariai, 
.padedant šeimininkui V. B., pa
ruošė svečiams priimti vietovę, 
kurioje pasijaustų jaukiau susi
rinkusieji. 

Nori išvyka buvo skelbta 3 
vai., bet pradėjo rinktis daug 
anksčiau svečiai, kuriuos pasitiko 
rinktinė lietuviška muzika, įgro
ta į juostelę, panaudojant specia
liose vietovėse garsiakalbius. Tai 
vis nuopelnas V. Baniukaičio, 
kuris kiekvieną kartą nuotaikin
gai pasitinka svečius. Trupučiu
ką po skelbto laiko, pamiškė pa
sidarė kaip lietuviška aplinka 
Lietuvoje, kurios metu buvo gid-
dima pažįstamų garsus džiaugs
mas, rankų paspaudimas savo pa
žįstamiems, su-ipažindinimai su 
svečiais nepažįstamais atvyku
siais iš tolimesnių apylinkių, net 
iš Vidurio Amerikos. Rengėjams 
buvo didelis malonumas, kad 
toks gražus būrys retkarčiais su

sirenka atsisveikinti su malonia 
vasarėle šimtmečių ąžuolų pavė
sy skanumynais perpildytų stalų 
lietuviškų šeimininkių kepimais 
ir dažnu atveju netiktai malo
niai kvepiančiu skaniu kvapu, 
bet dar pasikviečia minutėlę pri
sėsti pasivaišinti, persimesti vie
nu kitu sakiniu. 

Šiek tiek pasisotinus apylinkės 
v-bos pirm. Pr. Turūta trumpu 
žodžiu pasveikino susirinkusius, 
pasidžiaugė taip gausiai nusirin
kusius svečius ir priminė, kad su
sirinkusieji galės išbandyti savo 
laimę nusipirkdami laimingą bi
lietą ir laimėti vertingą daiktą, 
kuriuos suaukojo: Lekučiai, Bliud. 
nikas, Bliudnikienė, krautuvės 
savininkas J. Liubinskas, Treškai, 
L. Treškaitė, J. Ugianskis, Astras, 
Dainelis, Puodžiūnai, Pr. Treje-
ris, Jonaičiai ir Turūta. Bilietus 
platino L. Treškaitė, S. Jonaitytė, nomi ir labai gražia; 

Astras, J. Treška ir Ugianskis. 
Bilietų platinimo metu buvo, ge
resnei nuotaikai palaikyti, per
duota gražių ir mūsų sielai arti
mų lietuviškų dainų įgrotą juos
telę. 

Pasibaigus lošimams, apyl. v-bos 
pirm. dėkojo vietiniams grand-
rapidiečiams, o ypač priminė, kad 
turime ir svečių iš tolimesnių vie
tovių: Lekučiai iš Maikegono, 
Orentas iš Detroito, Blain iš Len-
singo, Galinaičiai iš Cicero, Rakš
tis, Clown, Malakauskai iš Ori-
gon drauge aplankydami savo ne-
sveikuojančius tėvelius ir kun. A. 
Treška, kuris kiekvieną sekma
dienį mus stiprina lietuviška mal
da ir turiningais pamokslais per 
lietuviškas mišias. 

Didelį netikėtumą ne tiktai 
rengėjams, bet ir išvykos daly
viams padarė Grand Rapids'e ži-

susigroję 

DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. rugsėjo mėn. 11 

DĖMESIO "BR1DGES" PRENUMERATORIAMS: 
Persikėlus ApylinkSs Iždininkui Jorvul J a n k u i i naują nuolatinę gy

venviete, naujasis BRIDGES žiniaraščio administracijos adresas yra : 
BKIPGKS-lJ t ruianinn American Xewsletter 
c / o 4. J ankus 
84-55 86th Ave. 
Woodhaven, N'Y. 11421 

Prašome prenumera tos mokesčius siųsti tiktai šiuo adresu , ne 
anksčiau spaudoje skelbtu adresu. Jei kam yra grįžę laiškai, siusti 
senu adresu, prašome persiųsti čia mln€tu adresu. P renumera t a me
t a m s $3.00. - _ _ 

JAV M XY Pirmoji Apylinke 
BRIDGES Administratore 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 
m. rugsėjo 8 d., sulaukęs 62 m. amžiaus, labai staiga mirė mūsų 
brangiausias vyras ir tėvas, buv. Lietuvos kariuomenės karininkas 
ir Kauno Aukš.tesnės Technikos mokyklos mokytojas 

A. f A. ELEUTERIJUS BAČINSKAS 
Gyveno Cicero, Illinois. 
Gimė Glasgow, Scotland. 
Lietuvoje gyveno Vilkaviškyje ir Kaune. 
Pasiliekame labai nuliūdę žmona Česlovą, sūnūs Donatas ir 

Kazimieras su žmona Cindy ir anūku, daug pusbrolių, pusseserių ir 
kiti giminės Lietuvoje, Amerikoje ir Anglijoje. 

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 S. 50th 
Avenue, Cicero. 

Laidojamas antrad., rugsėjo 12 d. iš koplyCios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į Sv. Antano bažnyčią, kurioje bus atnašaujamos 
šv. Mišios ir gedulingos pamaldos už velionies sielą. 

Labai nuoširdžiai prašome visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse ir palydėti mūsų mieliausią vyrą ir tėvą 
į Sv. Kazimiero kapines. 

Nuliūdę — 2mona, sūnūs, marti ir anūkėlis 

Laidotuvių direkt. Vasaitis-Butkus. TeL OL 2-1003 

P A D 
A. f A. 

STASE GRIGAITIENE 
tragiškai žuvo 1978 m. birželio mėn. 28 d. 

Nuoširdus ačiū vyskupui A. Deksniui, klebonui kun. P. Ažuba
liui, kun. J. Gasiūnui,. kun. J. Vaišnrai, SJ., kurt. P. Baltakiui. 
O.F.M. už atlaikytas iškilmingas šv Mišias, kun. Iz. Grigaičiui už 
maldas budėtuvese, p. Gulbinskui už vargorrinkavimą ir giedo
jimą laidotuvių šv. Mišiose, ponioms padėjusioms paruošti pusry
čius, visiems giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems, usprašiu-
siems šv. Mišias, atsiuntusiems gausiai gėlių, St. Petersburge (Flo
rida) priedeliams ir Bernardui Žukauskui gėlių vietoje paaukoju
siems Tauros Fondui, pareiškusiems užuojautą žodžiu bei raštu, at
silankiusiems į pamaldas ir laidotuves. 

Vyras Kęstutis, dukros: Aldona Vitkienė, Birutė Spudienė, sū
nus Kęstutis, sesuo Felomena Kupčiūnienė ir jų šeimos. 

rvA^i 

A. A. 

SES. M. ANTOtUUA, SSC 
(Genovaitė Utka) 

Mūsų myl ima SeselS mirė Mo
tiniškame Name rūgs. 8 d. 19 78 m. 

Velione- buvo duktS Antano ir 
Onos (Kupčiūnaitės) L'tkų. 

I Vienuolyną įstojo iš šv. Ka
zimiero parapijos. Nashua. New 
Hampshi re . Vienuolyne išgyveno 
50 metų. 

Paliko nuliūdime šv. Kazimie
ro Seseris, savo sesutes: Juo-
zapina Zaikis ir Florence Stan
ley, brolį Joseph Utka ir jų šei
mas, taipgi kitus gimines, mo
kinius ir pažįstamus. 

Velionė bus nulydėta j koply
čią pirmadienį, 7:00 vai. vakare, 
o laidotuves įvyks antradieni, 
rugsėjo 12 d. Gedulingos pamal
dos prasidės 9:30 vai. ryte šv. 
Kazimiero Seserų koplyčioj, 2601 
W. Marquet te Rd., Chicago. o 
po pamaldų bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero liet. kapines. 

PraSome ginynes. Seselės mo
kinius ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse ir pasimelsti ui a. a. 
Seselės sielą. 

SV. KAZIMIERO SESKRYS 
IR UTKV ŠEIMA 

Laidotuvių direkt. Gaidas ir 
Daimid — telef. LA 3-0440. 

Vyras, duktė, žentas ir anūkai 

A. f A. 

POVILIUKUI KALVAIČIUI mirus, 
jo tėvelius NIJOLE ir LE0NJĮ, broliukus J0N& 
PETRJI ir ANDRIUKĄ ir sesutę DANUTĘ bei visus 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Aniceta ir Juozas Stropai 
Gerdute ir Juozas Stropai 
Aldona ir Vladas Stropai 
Rasute ir Romanas Stropai 
Antanina ir Rimas Stropai 
Danutė ir Kazys Kelpšai 
Stasė ir Jonas Latviai 
Sofija ir Kazys Beigai 
Ona Mažionytė 

tojus, vestuvininkus ir kitomis 
progomis. -P* 

muzikantai Jonas Baniukaitis, B. 
Kušlikis ir D. Cunningham, links 
mindami išvykos dalyvius veltui. 
Jie yra žinomi ne tiktai mūsų 
mieste, bet ir už jo ribų. Si ka- - Būk vikrus girti. Žmonės 
pelą viena iš geresniųjų mū^y' mėgsta girti tuos, kurie juos 
apylinkėje ir linksmina pokyliau- giria. 

Pranešu giminėms ir pažįstamiems, kad 
rugsėjo mėn. 25 dieną, sulaukęs 83 me
tų amžiaus, mirė 

A. t PERAS LIORENTAS 
iš Žvirgždaičiu, Šakiy apskrities. 

Duktė EUGENIJ A 

E U D E I K I S 
LAIDOTUViy DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M l D 

TRYS MODERNIŠKOS K O P L Y Č I O S 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

PADĖKA 
Mylimai žmonai, motinai ir močiutei 

A.f A. 
KSAVERAI PIMPIENEI 

mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas, šv. Mišias, už 
gėles ir išreikštą paguodos žodį spaudoje, laiškais bei asme
niškai. 

Ypatingai dėkingi kan. V. Zakarauskui už suteiktą velionei 
paskutinį patarnavimą ir palydėjimą iki amžino poilsio vietos. 

Dėkingi laidotuvų drektoriui D. Petkui už gerą ir nuoširdų 
patarnavimą. 

Dėkojame Dr. J. Reiniui ir jo šeimai už rūpestingą ligonės 
lankymą, Genovaitei Mažeikienei už giedojimą bažnyčioje, Anta
nui Kalvaičiui už palydą vargonais ir visiems pagelbėjusiems 
mums šioje liūdesio valandoje. 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktor ia i 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel . 737-8600 
Tel . 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. L1TUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel . VTrginia 7-6672 
2424 W. 6<>th STREET Tel . REpublic 7-1213 

11020 Southvvest Highvvav, Palos Hills, 111. Tel. 974 -4410 

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

JURGIS F. RUOMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-U38-3* 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO H AI STED STREET Tel. YArds 7-l<>]I 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt. 
VASAITIS - BUTKUS 

1440 SO. 50th Ave.. CICERO. ILL. Tel. OI ympic 2-1003 



DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. rugsėjo mėn. 11 

X PLB valdybos pirmininkas 
inž. Vytautas Kaman tas kalbė
josi ir tarėsi su VLJKo vaidybos 
pirmininku dr. Kęstučiu Valiū
nu ir VLIKo valdybos vicepir
mininku Jurgiu Valaičiu apie 
P L B ir VLIKo valdybų bendro 
posėdžio datą, vietą ir darbo
tvarkę. Abiejų valdybų bendras j 
darbo posėdis įvyks grei tu lai-i 
ku Chicagoje a rba Clevelande. 

x Vilija Kerelytė vadovaus 
"Draugo" banketo programai. 
Meninę programą atliks muz. 
prof. Aloyzo Jurgučio vadovau
jamas sekstetas: Vanda Alek
nienė, Genovaitė Dambrauskai
tė , Jolita Burgess, Irena Meilie-
nė, Mėta Gabalienė ir Danutė 
Vareneckienė. Sekstetas dai
nuos rašytojo Aloyzo Barono 
humoristinius kupletus. Taip 
pa t keletą eilėraščių paskaitys 
pa t s autorius. Šokiams gros 
Vytauto Beieškos orkestras. 
Banketas bus šį šeštadienį, rug
sėjo 16 d., 7:00 vai. vakare 
Jaunimo Centre. 

x A. a. ses. M. Antonilla 
l ' tka , Šv. Kazimiero seserų vie
nuolyno narė, kilusi iš Nashua, 
N. H., buvusi Marijos aukšt. 
mokyklos namų ruošos mokyto
ja, po ilgos ir sunkios ligos mi
rė rugsėjo 8 d. Paša rvo ta sek
madienį. Laidojama iš Šv. Ka
zimiero seserų vienuolyno kop
lyčios antradienį, rugsėjo 12 d. 

x "Southwest News-Herald",! 
Chicagos savaitraštis, išspaus- i Dalis lietuvių respublikonų išvykoje su Don MuUack, kandidatu į Cook apskrities šerifus. Iš kairės: Joan Ok 
dino savo rugsėjo 7 d. laidoje Į s a s 

nuotrauką Lietuvos gen. konsu- __ 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Ričardas Bačkis, U N I L E -
VER koncerno prekybos direk
torius i r Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenės tarybos pirmi
ninkas, buvo atvykęs į Ameriką 
su visa šeima. J i s kurį laiką su 
šeima paviešėjo pas tėvus pa
siuntinybėje, o po to išvyko p a s 
uošvę į Montainside, N. J. , ir i š 

VOKIETIJOJE 
— Ketvirtoji Baltijos kraštų 

konferencija įvyksta Luenebur-
ge, spalio 20-28 dienomis. 

— Prof. Juozas Ere tas biule
tenyje "Mitteilungen aus Balti-
schen Leben*' N r . 2 paskelbė 
rašinį apie neseniai mirusi prof. 
dr. Alfredą Senną, iškėlė jo 
nuopelnus kalbotyrai i r yačiai 

ten rugsėjo 8 d. grįžo į Paryžių, lietuvių kalbos mokslui. 

DIDI. BRITANIJOJ kur jo laukia skubus darbai. 

— V. s. Lilė Milukienė, LSS 
šeštosios Tautinės stovyklos vir
šininkė, per savo atstoves pas-

—Wolverhamptone rugsėjo 2 
dieną įvyko visuotinis D. Britą-

. s. Magdellną Avietė- j įi°* U e t u v i u *&*%<* ^ y 
naitę, gyv. Putname, Conn., b u - f e , 1 ^ * £ E ^ ^ L ? 
vusią N . Lietuvos užsienio rei . 
ministerijos aukštą pareigūnę 

, . _ J - • .x vių šventę buvo atvykęs miesto 
ir skaučių Seserijos vaduos už- ; J * ^ J Z TX w~Jl »-- • ; 

pildė solistė Violeta Rakauskai
tė ir J u s t a s Černis. Į šią lietu-

I. Jurkus, K. Oksas, K. Briedienė, D. MuUack, dr. F. Kaunas ir A. Milunas. 

lės J. Daužvardienės su lietuvių 
skautų būriu iš Austral i jos. Taip 
pa t yra gražus straipsnis, ku
riame aprašo Austral i jos lietu
vius skautus ir konsulės pasisa-

Šv. 
jos 

Pranciškaus 
apskrities 

seselių 
rėmėjai 

ATSISVEIKINO 
SU STEPU VYKINTU 

Rugsėjo 3 d. Tabor farmoje, 

X A. a. Liautaras Bačinskas. 
Cicero, staigiai mirė rugsėjo 8 
d. vakare. Liko žmona dr. Česė 
ir du sūnūs. 

X Kun. Jonas Rardauskas, 
MIC, kar tu su savo broliu kun. j ^ym 

Antanu Kardu ir seserim Mari-! 
j a Kardauskaite išvyko poilsiui —T 
j šaltesni kbmatą. Į « H R L y ^ dalyvauti metiniame nepUtuanų suvažiavimo metu 

rėmėjų seime, kur i s įvyks sek- š l r d i e s smū&° i š t i k t a s s t a i g * 
madienį, spalio 1 d., Marijonų • * * a- a- ^ P * 3 Povilavičius-
vienuolyne prie "Draugo" . Sei- v y & n t a s , sulaukęs 72 metų arti
mas prasidės 11 vai. r y t e šv.'. ž | a u s - Velionis 
Mišiomis už gyvus ir mirusius "J°Je-
vienuolijos rėmėjus. P ie tūs bus 
12 vai. Registracija ir p o s ė d i s ' r o o š * I n S e s n * k e l i o n C - l a n k ė 

tuoj po pietų. Informuotas pas s*™ artimuosius Kanadoje ir 
apskrities pirmininkę Sabiną Anglijoje bei JAV-bėse. 
Klatt (2919 W. Pershing Road). ; Mirusio kūnas buvo pašarvo-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

grįš rugsėjo 27 d. 
X R a š y t Karolė Pažėraitė 

rugsėjo 7 d. vakare Cicero bu
vo užpulta negrų ir sunkiai su
žeista. Guli Loretto ligoninėje 
"intensive care" skyriuje. 

X Asmenys, gavę ar paėmę 
specialius laimėjimų bilietus iš 
banketui ruošti komiteto narių 
"Draugo" spaudos gerinimui, 
prašomi skubiai grąžinti adre
sus. 

x Jonas činga iš Los Ange
les, Calif., JAV L B krašto val
dybos narys Vakarų apygardai, 
"Draugo" banketui ruošti komi-

ka r tu su savo žmona 
Vanda (Luneckaite) buvo išsi-

myno peties... Keturių gydytojų 
pastangos grąžinti j a m gyvybę 
nebuvusios vaisingos. 

Velionis buvo VLIKo narys . 
Specialia telegrama su juo ats is
veikino VLIKo pirm. dr. K. V a 
liūnas. Paskutinį jaut rų ir labai 
nuoširdų atsisveikinimo žodį t a 

čioj. Minėjimą pradėsime lapkri
čio 22 d. Jaunimo centro žemuti
nė] salėj su apylinkė: menininkų 
paroda. O lapkričio 25 d. Jau
n imo centro didžiojoj salėj bus 
iškilmingas jubiliejaus minėji
mas su programa, vaišėmis ir kt. 
Lietuvos Vyčių choras, vadovau-

rė pirm. K. Oželis. Akademija Į jamas muz. F. Strolios 
baigta visų sugiedotu Tautos Zarankos muzikinę 
himnu. Į laidotuves iš Vokieti
jos buvo atvykusi duk tė Žibutė. 

A. a. Stepas Povilavičius bu
vo palaidotas rugsėjo 9 d. B 
koplyčios kūnas buvo palydėtas 

x "The Chicago Catholic" t a s J. Evans laidojimo koplyčio- j į § v č M M a r i j o s Gimimo p a r a 
savaitraščio rugsėjo 8 d. laido- je. Atsisveikinimas su juo su 
je išspausdintas trečias straips- • ruoštas rugsėjo 8 d. vakare, 
nis iš serijos apie persekioja- i Koplyčia buvo pilnutėlė žmonių, 
mus kunigus komunistų valdo-, Prie taut ine vėliava apdengto 
muose kraš tuose ir apie nuo kars to garbės sargyboje stovėjo 

"Neo-Lithuania", 
Šiame straipsnyje paminėti lie- "Filiae Lithuania", Liet. Atgi-
tuviai kun. J. Prunskis ir kun. mimo sąjūdžio nariai. 
A. Stasys, taip pa t vienas veng- Atsisveikinimą pradėjo ir jam 
ras , vietnamietis ir k t . Įdėtos vadovavo Kazys Oželis, savo 

ir kun. Stasio kalboje iškeldamas velionio dar
bus bei nuopelnus. Korp! Neo-
Lithuania vardu atsisveikino 

pijos bažnyčią, kur už jo sielą 
buvo atlaikytos šv. Mišios. Vė 
liau palaikai palaidoti Lietuvių 
tautinėse kapinėse, (bk) 

j burmistras. Iš įvairių vietovių į 
sąskrydį buvo atvykę daug lie
tuvių, daugiausia ekskursiniais 
autobusais. 

— Liet . filatelistų draugi ja 
, "Vilnius" rugp. 26 d. sušaukė 

ga Taut. stovyklos vadovybei uz k e t v i r t ą j į m n a r i ų saaiTiliki. 

sienio dalies vedėją, ypač daug 
. pasidarbavusią antroje Taut inė-

-..<.. ; _ s k o | j e stovykloje Pažaislyje pri
imant 15 tautų skaučių atsto
ves. M. Avietėnaitė y ra dėkin-

mą. 
— Karmelina i r Albertas VI-

gelslriai Manchestery rugpiūčio 
12 d. a tšventė savo vedybinio 
gyvenimo 25-rių metų sukaktį. 

tetui atsiuntė 20 dol. auką spau- . 
J . «_- ;« jv. . /.. komunistinio t e roro pabėgusius, korporacijų 
dos paramai. Nuoširdžiai deko- g,inr^n . *—*_—*. „,T~.;.,A*; aT , M L T iVv 
jame. 

x Kęstutis P . Jankauskas, 
kurio tėvai gyvena Marquette 
Parke, tarnauja kariuomenėje , ^ 
ir šiuo metu yra Aschffenburg n u o t r a u k o s . 
vietovėje, Vak. Vokietijoje. J i s j 
pakeltas laipsniu kariuomenėje,! * ***- * • « • • Arš t ikys , visuo-
kaip gerai atlikęs apmokymą. - m e m n i n * a ^ 

Anksčiau jis yra baigęs » . » - 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ bendro organizacinio darlx> b e i | j u savininkų Aižinų svetainėje 

laimėjimas... Labai gaila, kad 
"Draugo" bankete negalėsiu bū
ti dėl kitų priežasčių, todė! 
siunčiu 10 dol. spaudos reika
lams. Nuoširdžiai dėkojame. 

POSĖDŽIAVO APYLINKĖS 
VALDYBA 

LB Brighton Parko apylinkės 
valdyba rugpiūčio 29 d. Vytauto 
Dijoko namuose buvo susirinku 
si posėdžio, kuriame padarė kele
tą reikšmingų nutarimų apylin
kės veiklai stiprinti. Nutarta 
ruošti savo tradicinį rudens va
karą buv. B. Pakšto, dabar nau -

tos aukšt. mokyklą. 
x šv. Ignaco a u k š t mokykla, 

kurią yra baigęs ir didelis lietu
vių būrys, kviečia susidomėti jų 
eisena, vadinama "Walk for Ig-
natius". Moksleiviai spalio 6 d. 
eis 20 mylių nuo North Ave. 

veiklos. Stepas Jakubickas at- į Rudens vakaras įvyks rugsėjo 
sisveikino LAS, Seniūnų t a ry 

16 

nas 

Garden State Parkway. šio fes
tivalio vadovybėj oficialus lie-

bos ir "Laisvosios Lietuvos" 
laikraščio vardu, iškeldamas ve
lionį kaip buvusį LAS centro 
valdybos pirmininką, LL laik-

x S t Xavier CoDege, kurioje j raščio įsteigėją i r pirmąjį re-
paplūdimio iki Hollywood pap-: studijuoja gana daug lietuvių daktorių bei leidėją. 
lūdymio, Navy Pier ir atgal 
Laukiami šios kelionės globėjai, 
kurie prisidėtų savo aukomis. 

x Ukrainiečių modernaus 
meno institute rugsėjo 22 d. 
rengiama žymaus ukrainiečių 

studentų, pradeda savo 131-, ngesrri ir labai nuoširdų žodį 
muosius metus. Turi apie 1800 a p i e v e l i o n i ^ A n t a n a s J u o d . 
studentų, o šiuo metu d a r turi v a l k i g k a r t u atsisveikindamas 
kai kurių specialybių pasitobu- ^ s t e p u vykintu Pasaulio Liet. 
linimui savaitgalių pamokas. I Bendruomenės ir Liet. žurnalis-
j a s taip pat g a n a daug studen- t ų sąjungos vardu. Jis kalbėjo 

dailininko Jacoues Hnizdovsky ' t ų įsirašo, ypač dirbančių, b e t | a p j e v e i j 0 n į i ^ p visuomenės 
paroda. Dailininkas yra gimęs i n o r i n č i u S a u t i s a v o s P e c i a l > ' b ė s | veikėją, valstybininką, bend-
1915 m. Ukrainoje, nuo 1949! aukštesnius laipsnius, š ia i kole- ruomenininką, žurnalistą bei 
m. gyvena JAV-bėse. Ukrainie- ^ i j a i vadovauja Gailestingumo redaktorių, rašytoją, kritiką pe
čių modernaus meno institutas j s e s e r u vienuolija. dagogą. Taip pat nupasakojo 
yra 2320 W. Chicago Ave. Uk-1 x Ona ir Viktoras š ama taus - ' nelauktos mirties aplinkybes, 
rainiečiai kviečia ir lietuvius da- kai, Miami, Floridoje, siųsdami i Velionis aktyviai dalyvavo 
lyvauti jų parodoje. 

X Gen. T. OanKanto jūrų 
šaulio kuopos 15-kos metų veik- J a m e 

los sukaktuviniame bankete 

prenumeratos mokestį ir auką , j k orp! Neo-Lithuania paskutinio 
mums rašo : "Nuoširdžiai dėko- suvažiavimo darbuose, buvęs 

redakcijai už į kalbėto jas simpoziumo metu, 
įdomius religinius, kultūrinius pasakęs gražią kalbą ir atsisė 

įvykstančiame š. m. rugsėjo m . ! l r mediciniškus rašinius. Ypa-
23 d. Šaulių Namuose, meninę t i n & a i e s a m e Patenkint i dr. Jo-
programą athks rašytojas A. 
BARONAS ir dainininkė M. 
MOMKIENfc. Akompanuos muz. 
A. JURGUTIS. (pr.) 

X Taupymo bendrovei reika-
Hnga tarnautoja dirbti piiną lai
ką ir mokanti rašyti mašinėle. 
Kreiptis į Motaal Federal Sa-
vtags tai 847-7747. (ak.). 

Jlll l lIfl i inillIl lHllimilll l l lMIIIIIUIIIIl i i lt 

no Adomavičiaus vedamu svei
katos skyrium. Linkime visiems 
sėkmės." Už sveikinimus ir auką 
dėkojame. 

f STASE'S FASHIONS I 

I 
I 

Kūdikiams ir vaikam* 
rūbu kranture. 

6237 S. M z l e Ave 
Ttl. 436-4184 

X "Nors "Drangą" gaunu su 
6-7 savaičių pavėlavimu, bot jis 
mano namuose mielas ir labai 
laukiamas svečias. Linkiu jam 
geriausios sėkmės" — rašo 
mums Povilas žvirblis iš Londo
no. Anglijos, atnaujindamas 

i prenumeratą ir a ts iųsdamas 10 
4, dolerių auką. Už gerą žodį ir 
3 i linkėjimus nuoširdžiai dėkoja-
5 mp 

d. Valdyba tradiciškai jį ruošia 
senų pažįstamų susitikimui bei 
naujų pažinčių užmezgimui. 
Prie melodingos B. Pakšto muzi
kos bus draugiškai pabendrauta 
ir pasilinksminta, o iš gauto pel
no (kai tokio būna) valdyba re
mia savo lituanistinę mokyklą, į-
vairią kultūrinę veiklą, spaudą ir 
kt. Toks mūsų ;uėjimas skatina 
ir stiprina valdybos veiklą, lietu
vybės išlaikymo tęstinumą, o pa
tys draugiškoj nuotaikoj pralei
džiame vakarą. 

LB Brighton Parko apylinkė 
praeity yra atlikusi gražių darbų 
ir šiais metais jau švęs 25 metų 
savo veiklos sukaktį, kurią ruo
šiasi iškilmingai paminėti. Jau 
rusitarta su parapijos klebonu 
prel. D. Mozeriu ir lietuvių meno 
ansambliu "Dainava" mūsų apy
linkės jubiliejaus minėjimą pra
dėti iškilmingonr's pamaldomis 
Brighton Parko Nekalto Prasidė-

dęs s taiga susmukęs, ant kai- ' j imo parapijos gražiojoj bažny-

= x Rudens 8 savaičių kerami-
j i kos kursai prasidės rugsėjo 18 
\ d. Dėl informacijos i r registra-
5 rijos skambinti 925-4949. And-

KRfl'UfU\ w» 

i r 
Vl-toje Tautinėje skautų, -Gų stovykloje, be kitų įdomių įrenginių, buvo ir 

| ronė š imaitytė , Terra 9 Stndi-; krautuvėlė. Prie jos stovi (iŠ k ) : Janina Matulaitienė, Irena V«Wenė, U-
^MMMiuHniHiMtHtutinMiiMMi v? jos vedėja, 2951 W. 63 S t (sk.) ||ė Kulbienė ir Saulė Šatienė. No^r. A 

atliks Pr. 
d nu pynę 

"Subatos vakarėlį". 
Apylinkės valdyba yra numa

čiusi ir daugiau kultūrinės veik
los darbų, tik šiam tikslui prašo 
ir toliau remti bendras pastan
gas. Malonu yra paminėti, jog 
mūsų apylinkės lietuviai įsikė
lę į kitas artimesnes ar tolimes
nes kolonija: pasilieka mūsų a-
pyl'nkės veikloje ir sąrašuose. 
Paminėt inas vėl kitas toks pa
vyzdys: Valerija ir Jonas Žadei
kiai, išsikėlę iš mūsų apylinkės 
yra pasilikę mūsų apylinkės veik
loje ir dabar at iuntė 50 dolerių 
auką sekančiam neperiodiniam 
apylinkė: biuleteniui išleisti. 

Valdyba tam pačiam posėdy' tuvių atstovas yra Valent inas 
nu ta rė su 50 dolerių paremti Ar
gentinos lietuvių Mindaugo drau
gijos salės statybos užbaigimą. 
Auką jau pasiuntė per Margučio 
radijo vedėją P. Petrutį, kuris 
taipgi šiam reikalui talkininkau
ja. 

J. Šlajus 

SAULĖ ŠYPSOJOS 

Rugpiūčio 27 d. popietę į dr. 
Juozo ir Kazimieros Briedžių so
dybą Lemonte rinkosi žmonės ir 
greit 113 gatvės abi pusės auto
mobiliais užpildė iki Bell Road. 
Svečiai išsibarstė grupelėmis, vai
šinosi, diskutavo lietuvių ir ame
rikiečių aktualijas. Saulė šypsojo
si, o su ja ir lietuviai respubliko
nai . 

Už baro darbavosi J. Balčiūnas, 
lietuviškas dešras kepė agr. A. 
Šantaras, bufetą tvarkė I. Regie-
nė , D. Miliūnienė, J. Oksienė, I. 
Jurkienė, B. Navickienė ir R. 
Andrijauskienė. 

Po užkandžio prasidėjo trum
pa programa. Svečius pasveikino 
Lygos pirmininkas Anatolijus 
Milūnas ir programai vadovauti 
pakvietė Praną Jurkų. Buvo pri
statyta eilė amerikiečių politkų, 
kurie atvyko susipažinti su lietu
viais. Amerikos tautinių grupių 
respublikonų partijos pirminin
kas Mitchell Kobelinski, buvęs 
prezidento Fordo vyriausybės pa
reigūnas supažindino dalyvius su 
tautinių grupių veikla respubliko
nų partijoj ir tos veiklos svarba. 
Algis Regis, egzekutyvinis sekreto
rius trumpai apibūdino Lygos at
liktus darbus. Vienas ii jų — at-
žymėjimas asmenų, kurie buvo 
prisidėję prie televizijoj rodyto 
filmo apie Simą Kudirką. Jiems 
buvo paruošti specialūs padėkos 
atžymėjimai ir gauti iš jų atsaky
mai vertiną šį mostą. Jie gražiai 
atsiliepia apie Simą Kudirką kaip 
asmenį. Pranas Jurkus pristatė ei
lę kitų svečių. Lietuviams vis dau 
giau besikeliant į vakarų prie
miesčius, lyga plečia kontaktus 
ir Du Page apskrityje. Svečių tar-

jos prisiminimą ir suvenyrus, 
tik apgailestavo, kad ji pa t i šeš
to dešimtmečio stovykloje nega
lėjo dalyvauti 

— Antrasis pabaltiečių etni
nis festivalis įvyks rugsėjo 23 Minėjimas vyko M. L. S. klu-
Garden State Arts Center pa- be, dalyvaujant apie 50 žmo-
talpose. 1 vai. popiet pras idės ' nių. Vaišių s ta lus parengė R. 
popietinė programa, o 5 vai . Navickienė ir T. Jaloveckienė, 
programa vyks scenoje. Progra- ! palaiminimo maldą sukalbėjo 
moję dalyvauja estų tenoras i k u n - v - Kamait is . Nuoširdžius 
Heinz Riivald, pianistai Katr in linkėjimus išreiškė V. Kupstys 
ir Erik Veski, estės mergai tės I"* ramovėnų pirm. K. Muraus-
gimnazistės, latvių choras " K o - : k a s - -, 
libri" iš Bostono, New Yorko ; ~ Manches teno n ia te f i s tu 
lietuvių vyrų choras "Perku- <klubas ™gpiučio 28 d. turėjo 

,as", lietuvių moterų kva r t e t a s ^ ^ n a r i u sialrinktaią, kuria-
Vilija", Philadelphijos lietuvių! , m e . b u ™ * ? * " * * P ~ ™ f 1 ^ ; 

tautinių šokių grupė " A u š r i n ė " , 1 * 1 ? te**™*™ ™™°* P ^ a " . 
New Jersey lietuvių tautinių šo-; * £ » • P ^ ™ 1 g r a Ž I U b e t U " 
kių grupė "Uepsna" i r New, __ ^ ^ JM^^ **. 
Yorko lietuvių tautinių šokių L . . . . . 

* ««m_ ^ • ». x> • J* x-\tamios lietuvių sąjungos sąs-grupė "Tryptinis . P o p i e t m e j ! . :. . . . * . . r . „ . . , . o, . / i k r y d i s šiais meta is jvyksta rug-programoj pasirodys i r Skandi-;. ± ą ^ k . 
navijos tauumų šokių grupės {fl ^ ^ ^ ekskursijos iš Der-
šokejai. Pestivaho vieta p a s i e - ^ B r a d f o r d 0 ( Gloucesterio ir 
kiama išsukant "Brit 116" iš1 y ' 

Moksleivių ateitininkų "serbentų" 
būrelis Dainavoje žaidimų metu. 

Laimos Šalčiuvienės 

pe buvo Du Page County du ko-
misijonieriai su žmonomis ir Illi
nois atst. Emil Boucek su žmo
na. 

Už nuolatinę talką Lygai in
formacijos srityje specialiu žyme
niu buvo jvertintas Vytautas Rač 
kauskas iš Cicero. Už specialią 
talką lygos darbuose padėkos at
žymėjimai buvo įteikti Kazimie
rai Briedienei ir A. Šantarui. 

Po oficialios dalies vyko dova
nų paskirtymas, o vėliau K. Brie
dienė supažindino svečius su sa
vo meniškais rankdarbiais. Vėl 
svečiai pabiro į pavėsį tęsti sve-
čiavimosi. Išvažiavimas buvo ge
rai suorganizuotas, svečiai buvo 
patenkinti. 

LA 

kitur. Sąskrydis vyksta Wol-
verhamptono miesto centro sa
lėje. Programoje bus estradi
nė dainininkė Violeta Rakaus
kaitė i r sol. Jus t inas černis . 

AUSTRALIJOJE 
— P a k r i k š t y t a Lisa Maree 

Skimbirauskaitė, Arūno ir Jū 
ratės (Adamkavičiūtės) Skim-
birauskų dukrelė. Tai džiaugiasi 
visa šeima, ka i trys broliukai 
susilaukė savo pirmosios sesu
tės. Kr ikš to tėva i — Vytas Špo
kevičius ir Undinė Padoms. 

— A. a. Antanas Špokevičius 
— Lietuvos kariuomenės gene
ralinio štabo pulk. Itn. — jo 
mirties dešimtose metinėse pr i 
simintas Melbourne šv. Mišių 
auka, užprašy ta jo dukters Inos 
Kunciūnienės. Velionis Lietuvo
je lektoriavo Aukštojoje Karo 
mokykloje, nuo 1940 m. buvo 2 
pėstininkų pulko vadas. Mirė 
Chicagoje 1968. IX. 13. 

— "Tėviškės Aidų" savai traš
čiui paremti balius, suruoštas 
Adelaidėje, praėjo sėkmingai. 
Svečiai gausiai parėmė savo 
laikraštį, skirdami nemažą au
kų. Buvo įdomi programinė da
lis. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So Kedzie Avenue 

TeL — 776-3599 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
šeštad. 9 vai . iki 1 vai. d. 
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I LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis | 
| tomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virSe-
| liai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms 
f leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu 

$4.91. m. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksų. 

Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str., 
| Chicago, 111. 60629 
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