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KREMLIUS KURSTO 
RADIKALIUS ARABUS 

MASKVA. — Sovietų politi
nė linija Viduriniųjų Rytų klau 
simuose visai atitinka Palesti-
tinos Laisvinimo organizacijos 

mo boikotas, kurio metu su 
Egiptu būtų nutraukti jūros ir 
oro prekybos ryšiai, svarsto
mas slaptas karinis planas. 

liniją. Damaske suvažiavę radi j Blogiausia, kad vienintelė ka-
kalieji arabų valstybių vadai 
kartojo Maskvos propagandinę 
liniją: Palestina turi būti "iš
laisvinta" ir nepriklausoma, vi
sos arabų žemės turi sugrįžti 
arabams, Amerika planuoja 
dar daugiau apginkluoti Izraelį 
ir Amerikos kalbos apie "tarp
tautines jėgas", kurios garan
tuotų Izraelio saugumą, slepia 
savyje Amerikos troškimą įves 
ti į Viduriniuosius Rytus savo 
karo jėgas. 

Sovietų "Pravdos" ir "Izves-
tijos" komentarai apie taikos 
derybas susideda daugiausia 
iš arabų spaudos ištraukų. 
Maskva tik nutyli, kad Damas
ke, radikaliųjų šalių konferen
cijoje, nedalyvavo iki šiol radi 
kaliu Izraelio priešu laikomas 
Irakas. 

Šalia Egipto prezidento ko-
liojimo Maskva nedaug tega
li padaryti, tik * kurstyti ara
bus. Sirija yra užsiėmusi Liba
ne ir jokio karo žygio prieš Iz
raelį planuoti negali. "Izvesti-
jos" žodžiais, tikrasis Ameri
kos tikslas Viduriniuose Ry
tuose yra išlaikyti abi pagrin 
dines priešininkes: Izraelį ir 
Egiptą savo įtakoje, kad abi 
šalys priklausytų nuo Ameri
kos. 

Maskva stengiasi įkalbėti 
arabus, kad susitaikęs su Izrae 
liu, Egiptas gali atsisukti prieš 
karingąją Libiją, o Sirijos pre
zidentas jau pats pasakė, kad 

sa, iš kurios apmokamos radi
kaliųjų arabų avantiūros, yra 
Libijos iždas, o jis gerokai ap 
krautas. Neseniai Libija atsi
sakė pritarti Sirijos naujų gink 
lų užsakymui, už kurį Maskva 
pareikalavo 500 bil. dol. 

Sirija paprašė sekretorių Vance, 
kad jis nevyktų į Damaską šešta
dienį, kaip buvo planuota, bet 
viena diena vėliau. Saudi Arabija 
nieko nepažadėjo sekretoriui Van-
cei, nepareiškė jokių įsipareigoji
mų. Jordane, vos išvykus sekre
toriui Vancei, tuoj atskrido pales
tiniečiu vadas Arafat ir Libijos 
prezidentas Khadafy. 

Brežnevo kalba 
Maskva. — Penktadienį sovie

tų prezidentas Leonidas Brežne-
į vas, kalbėdamas Baku mieste, pa
vadino Camp David susitarimus 
— "prieš arabus nukreiptu biz
niu". Bandoma priversti kitas 
konflikto dalyves pasiduoti tu su
sitarimų sąlygoms, nors jos yra 
prieš jų interesus, pasakė Brežne
vas. Tas susitarimas dar daugiau 
įtempęs padėtį Viduriniuose Ry
tuose. 

Toje pačioje kalboje Brežnevas 
apkaltino Amerikos vyriausybė, 
kad ji panaudojo žmogaus teisių 
klausimą kaip naujo šaltojo karo 
pateisinimą. Amerika ir jos NA
TO sąjungininkai planuoja tęsti 
ginklų lenktynes per ateinančius 

Maroko karalius priima savo saugumo 
dienas viešėjo Egipto prezidentas Sadatas 

policijos viršininką Maroke kelias 

dešimtmečius, o tas atideda ir su-
Egiptas kartu su Izraeliu gali sitarimą dėl strateginių ginklų, 
pulti Siriją. Ar taip bus ar ne, 
Sirijai vėl labai patogu reika
lauti naujų ginklų. 

Radikalieji arabų vadai ilgai 
svarstė, kaip atkeršyti Egipto 
prezidentui Sadatui, tam "išda 
vikui", kuris "pardavė arabus 
priešui". Bus daromas didelis 
spaudimas į naftos valstybes, 
kad jos Egipto neremtų, svars 
tomas ir ekonominis, susisieki 

Per svarus oras 
šukele ligas 

— Labai švarus oras sukėlė 
Floridoje tarp darbininkų įvai 
rių neaiškių ligų simptomų. 
Tallahassee mieste vienas pa
statas saugo retų knygų, rank
raščių ir dokumentų kolekciją. 
Kad tie vertingi popieriai ne
gestų, įvesta labai moderni oro 
svarinimo sistema. Pastebėta, 
kad tame ypatingai švariame 
ore dirbantieji tarnautojai pra 
dėjo sirgti svaigimu, galvos 
skausmais, akių peršėjimo ir 
snaudulio ligomis. Mokslinin
kai tvirtina, kad oro gryninimo 
mašinos sunaikino elektrinį ba 
lansą tarp teigiamų ir neigia
mų ionų. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 24 d.: Gerardas, Ema, 

Gedvinas, Sana. 
Rugsėjo 25 d.: Kleopas, Aure

lija, Vientautas, 2elvė. 
Rugsėjo 26 d.: Kosmas ir Da

mijonas, Vydenis, Gražina. 
Saulė teka 6:41, leidžiasi 6:43 

vai. vak. 
ORAS 

Chicagoje ir apylinkėse saulė
ta, vėsu. Temperatūra apie 70 1. 

pasakė Brežnevas. Amerika padi 
dinusi savo propagandinius puo
limus dėl vasarą buvusių disiden
tų teismų ir panaudojo šiuos veid
mainiškus motyvus sumažinti su 
Sovietų Sąjunga prekybinius ir 
kultūrinius ryšius. 

ZAMBIJA PAREIKALAVO 
SUSITIKTI SU BRITAIS 

Sacharovas apie 
Olimpines žaidynes 
Maskva. — Nobelio taikos pre

mijos laureatas akademikas Sa
charovas Maskvoje išreiškė nuo
monę, jog Vakarų pasaulio kraš
tai neturėtų boikotuoti !980-ais 
metais Maskvoje įvyksiančias O-
limpines žaidynes, bet panaudoti 
šį svarbų sportinį įvykį žmogaus 
teisių bei laisvių apsaugojimo So
vietu bylai. Paryžiaus kairiųjų pa
kraipų dienraščiui Le Matin su
teiktame pasikalbėjime Sacharo
vas pažymėjo, jog ryšium su 
Maskvos olimpiada, Vakarų kraš
tai turėtų pareikalauti kad so
vietų valdžia išlaisvintų politi
nius kalinius, suteiktų žmonėm 
priklausančias teises. Sacharovas 
taip pat pasiūlė, kad Olimpiado
je dalyvauti besirengianti, kiek
vienos valstybės sportinė delega
cija adoptuotų bent vieną poli
tinį kalinį, pasirūpindama jo li
kimu ir išlaisvinimu. Gal toks 
visuotinis susirūpinimas žmo
gaus teisių apsaugojimu Sovietų 
Sąjungoje, pažymėjo Sacharovas, 
priverstų sovietus pagaliau paro
dyti savo humaniškumą, nors 
netenka tikėtis, kad jie Olimpia
dos proga paskelbtų visuotinę 
amnestiją. — 

Vilniaus svečiai Pavijoje 
Vilniaus miesto tarybos dėle- mos tą aplinkybę, kad Vilniaus 

gacijos kelionė j Italiją ryšium miesto tarybos delegatai iš tik-
su Vilniaus ir Pavijos miestų J rujų neatstovauja lietuviškam 
draugystės ir bendradarbiavi- j miestui, bet sovietiniam reži
mo ryšių užmezgimu sukėlė'mui. Politinių partijų nuomo-
labai aštrią polemiką tarp italų | ne, miestų draugystė yra labai 
komunistų iš vienos pusės ir so; sveikintinas dalykas, bet tik su 
cialistų bei kitų demokratiniųj ta sąlyga, jei užmegzti drau-
krašto politinių partijų iš kitosj gystės ryšiai padeda tų miestų 
pusės. Polemika rado platų at- j gyventojam suartėti, laisvai su 
garsį taip pat ir italų spaudo- į sitikti, nevaržomai aptarti įvai 
je: kelių skilčių straipsnius j rias problemas. Vien tik mies-
apie kilusio ginčo priežastis at- tų administratorių vizitai yra 
spausdino įtakingieji dienraš 
čiai "ii Giomale Nuovo", "La 
Republica" ir kiti. Polemiką 
dėl Vilniaus ir Pavijos miestų 
draugystės ir bendradarbiavi
mo sukėlė socialistai, remiami 
krikščionių demokratų, libera-

beprasmiai, ypač, kai miestų 
administracijas skiria griežtai 
skirtingos valdymo sistemos. 

Krikščionių demokratų at
stovas Pavijos miesto taryboje 
Binaschi pažymėjo, jog visi šie 
samprotavimai bus aiškiai iš-

Senatas nutraukė 
parama Somozai 

Washingtonas. — JAV sena
tas penktadienį patvirtino lėšas 
užsienio šalių paramai, tačiau nu
karpė paramą Nikaragvos vyriau
sybei. Prieš diktatorių Somozą 
pasakė kalbą sen. F. Church, pri
mindamas, kad tauta išėjo prieš 
Somozos dinastiją, kuri plėšia 
kraštą jau pusę šimtmečio. Jis rei
kalavo, kad JAV pasmerktų So
mozą, kurio valdžia nuo II Pasau
linio karo gavo iš Amerikos apie 
300 mil. dol. 

Prezidentas Somoza pasakė 
penktadienį, kad jis pasiruošęs su
sitikti su opozicijos vadais ir tar
tis, kaip užbaigti neramumus, ku
riuos jis vadino "ne civiliniu karu, 
bet užtęstomis riaušėmis". fis 
gavęs laišką iš dviejų katalikų 
vyskupų, kurie reikalavę pasima
tymo su prezidentu. Jis sutinkąs 
juos priimti. 

— Kanados pašto tarnautojai 
praėjusį penktadienį pradėjo da
linį streiką, kuris palies 25 mies
tus. Paštininkai kol kas streikuos 
tik savaitgaliais. 

— Gvatemaloje autobusų kai
mo keliais važiavusi indėnė mo
teris paprašė vairuotoją sustoti, 
nes jai atėjęs laikas gimdyti. Išli
pus iš autobuso, 22 metų indėnė 
pagimdė penkis berniukus ir vie
ną mergaitę. Po to ji buvo nuvež
ta j ligoninę. 

Lusaka. —Šį savaitgalį Zam
bijos prezidentas Kenneth Kaun-
3a Nigerijoje susitinka su Brita
nijos premjeru James Callaghan 
ir užsienio reikalų ministeriu Da
vid Owen. Zambijos vyriausybė 
paskutiniu meti; išreiškė savo ne 
pasitenkinimą britų politika Ro-
dezijos atžvilgiu. Prezidentas Ka-
unda pareikalavo susitikimo su 
britų valdžios atstovais ir pasi
matymas įvyks Nigerijos šiauri
niame Kano mieste. 

Kaundos nepasitenkinimą su
kėlė šią savaitę pasirodžiusi ži
nia ,kad Britanijos prieš 13 metų 
pradėtas Rodezijai naftos boiko
tas buvo visiškai neefektyvus. 
Praėjusį antradienį Londone pa
skelbtas raportas rodo, kad Ro-
dezija po boikoto paskelbimo su
naudoja dvigubai daugiau naf
tos, negu prieš boikotą. 

Raporte nurodomi keliai, ku
riais British Petroleum ir Shell 
naftos bendrovės sugebėjo tiekti 
naftą Rodezijaį per Pietų Afriką 
ar tiesiog į Rodeziją. Buvo net 
susitarta su prancūzų naftos ben
drovėmis, kad jos siųstų naftą į 
Rodeziją, o britų nafta buvo 
siunčiama prancūzų bendrovės 
klientams. 

Blokada buvo visiškai nenau
dinga, nors britų karo laivai spe
cialia- patruliuodavo prie Mo-
zambikos Beiros uosto, kad ten 
neįplauktų Rodezijai skirta nafta. 
Britų karo laivų patruliavimas 
kainavo Britanijai 200 mil. dole
rių, bet nafta vis vien pasiekda
vo Rodezijos vartotojus. 

Zambijos prezidentas paskuti
niu metu jaučia didelį spaudimą 
iš Maskvos ir prokomunistinių 

N A T O manevrai 
Vakarų Vokietijoje šiuo metu 

vyksta pokario metais didžiausi 
NATO karinių pajėgų manevrai, 
kuriuose dalyvauja apie 200.000 
karių. Juose dalyvauja JAV, Vak. 
Vokietijos, D. Britanijos, Belgijos, 
Olandijos kariniai daliniai ir vi
sos ginklų rūšys. Svarbiausias 
manevrų tikslas yra išaiškinti, 
kaip ilgai Vakarų Europa galėtų 
išsilaikyti Sovietų užpuolimo at
veju ir kaip greitai JAV-bės ga
lėtų atskraidinti savo karinius da 
linius į Europą. Oficialiai skel
biama, kad manevrai pavyko. 

Castro paneigia 
Kubos sąmokslą 

lų ir kitų politinių partijų Ita- j dėstyti Vilniaus miesto tary 
lijos socialistai išreiškė protes 
tą dėl Pavijos komunistų nuta
rimo atsikviesti Vilniaus mies
te tarybos delegaciją. Socialis
tai ir kitos demokratinės poli
tinės jėgos Pavijoje yra įsiti
kinę, jog yra netikslu; dar dau
giau; netoleruotina 
draugystės ryšius 

bos atstovams, kai jie šiomis 
dienomis lankysis Pavijoje. Vii 
niaus miesto atstovams bus 
taip pat aiškiai pasakyta, jog 
Italijos politinės jėgos ir pla
čioji visuomenė negali toleruo
ti represinės politikos prieš 

užmegzti j žmogaus teisių gynėjus, kurie 
su tokiu | yra persekiojami ir baudžiami 

Afrikos valstybių neremti Rode-
zijose sudarytos abiejų rasių 
nacionalinės tarybos, į kurią įei
na vyskupas Muzoreva, kunigas 
Sitole ir senatorius Čirau. Komu
nistai vadina šią tarybą "mario
netėmis" ir toliau skatina Zim
babvės patriotinį frontą tęsti par
tizaninį karą. Rodeziją minėtą 
tarybą sudarė kovo mėn. ir pla
navo iki metų pabaigos įvykdyti 
visuotinius rinkimus. Ateinančių 
metų pradžioje buvo nutarta pa
skelbti Zimbabvės, kaip juodieji 
vadina Rodeziją, nepriklausomy
bę. 

Šie planai, Zambijos preziden
to nuomone, negalės įvykti, nes 
prokomunistinės jėgos išplė
tė ginkluotus puolimus ne tik 
prieš baltuosius, bet ir prieš na
cionalinę tarybą remiančius juo
duosius. 

Maskvos komentarai apie padė
tį Rodezijoje rodo, kad jai svar-

miestu, kuriame vos prieš kele-: vien dėl to, kad įstatymų re
tą mėnesių įvyko grubi teismo I muose siekia apsaugoti krašto 
parodija prieš žmogaus teisių [ konstitucijos ir tarptautinių su 
gynėjus. Be to, italų demokrati tarčių užtikrinamas teises, 
nes politinės jėgos nurodo, jog, "Mes norime aiškiai patirti iš 
taip pat yra netoleruotina pri- j Vilniaus miesto tarybos atsto-
imti ir pagerbti Vilniaus mies-|vų, pažymėjo Binaschi, ar jie 
to tarybos delegatus, atstovauI laiko Helsinkio aktą vien tuš-
jančius režimui, kuris visoje j čia raide. Mes jaučiame parei-

Vilniaus 

Washingtonas. — Atstovų Rū
mų komitetas paskelbė įrekorduo 
tą pasikalbėjimą su Kubos dikta
torium Fidel Castro. Pasikalbėji
mas buvo balandžio 3 d. ir lietė i Lietuvoje jau eilę metų slopina |gą visa tai pasakyti 
prezidento Kennedžio nužudymą. ''• pagrindines žmogaus teises bei į miesto atstovam". 

Pasikalbėjime Castro griežtai j laisves. Politinės partijos šia! Italijos laikraščiai praneša, 
paneigė bet kurį sąmokslą nu- j proga taip pat primena, kad kad Vilniaus miesto delegacija 
žudyti Kennedį. Kubos vadovybė Pavijos ir Vilniaus draugystės . jau esanti atvykusi į Romą, 
būtų "pamišusi", jei būtų įsivė-jryšių užmezgimas sutampa su!kur yra pašaukta pasitarimam 
lusi į panašų sąmokslą, pasakė 
Castro, nes tokiu atveju Amerika 
būtų turėjusi gerą pasiteisinimą 
pulti Kubą. Bet kokios kalbos apie 
Kubos įsivėlimą į šį atentatą 
yra absurdas, kalbėjo Castro. Jis 
pridėjo, kad prezidentas Kennedy 
buvo ne vidutinis, bet ypatingas 
vyras. Sužinojęs apie jo mirtį, 
Castro buvęs sujaudintas ir nu
liūdęs. Nors Kennedy buvo Ku
bos priešas, mes buvome prie jo 
pripratę, su juo susigyvenę. 
Tą dieną, kai Kennedis mirė, Fi
del Castro buvo susitikęs su slap
tu Kennedžio pasiuntiniu, pran-

raudonosios armijos įsiveržimo Sovietų Sąjungos ambasadoje, 
į Čekoslovakiją dešimtosiomis j šeštadienį j i yra laukiama Pa-
metinėmis, tuo būdu iškelda- ' vijoje. 

TRUMPAI IŠ VISUR 

bu plėsti rasini karą ir kurstyti Į CŪZU žurnalistu Jean Daniel, už-
juoduosius. O užėmę Rodeziją tikrino Fidel Castro. 
komunistai galėtų tikėtis ir Pie 
tų Afrikos civilinio karo išvysty 
mo. — Amerikoje vienam tūks

tančiui žmonių tenka 695 tele-
pa-į fonai, V. Vokietijoje — 317 ir 

— Rudeniniuose NATO kari
nių jėgų manevruose Vakarų Vo
kietijoje nukrito JAV helikopteris, 
pilotas žuvo. Kitose nelaimėse žu
vo keturi vokiečiai, vienas kana-

[ dietis, vienas britas ir penki vo
kiečių civiliai, viso žuvusių buvo 
13, nemažai sužeistų. 

— Prezidentas Carteris lankėsi 
šiaurinėje Karolinoje su rinkimi
nėm kalbom, paremdamas vieti
nius demokratų politikus. 

— Britanijos Fordo Motors fab
rikuose penktadienį prasidėjo strei 
kai. Unija reikalauja didesnių 
atlyginimu, negu darbdaviai siū
lo. 

— Rumunijos vyriausybė 
kvietė į svečius buvusį JAV pre-1 Prancūzijoje — 262 telefonai 
zidentą Ricahrd Nixon. Vizitas I Amerikiečiai turi ir daugiau 
numatomas spalio ar lapkričio j televizijos priimtuvų: vienam 
mėnesį. Sakoma, kad 1969 m., | tūkstančiui gyventojų - 571, _ oro Transporto są z 
kai tada prezidentas Nixonas Švedija yra antra su 348 Bn- g k e l f e i a fcad ^ n u o š i m č i a i s u a u 
lankėsi Bukarešte, jis užmezgė su į tamja su 314 vienam tukstan- • amerikiečių jau yra skrai 
Rumunijos prezidentu Ceauses-: čiui, o Portugalijos gyventojų į d c l e k t u v a i s P e m a i imtuvais 
cu gan šiltus, asmeninius santy- j tūkstantis teturi 65 televizijos ! p a s i n a u d o j o " 2 4 0 milionų žmo-
kius. [aparatus, o Turkijos — tik 12. nių, o šiais metais numatoma 

turėti 275 mil. keleivių. Kai ku 
rie šitame skaičiuje bus skridę 
daugiau kaip po vieną kartą. 

— Louis Harris viešosios opi 
nijos tyrimo įstaiga skelbia, 
kad šiuo metu apie 66 nuošinv I į į ^ į " į į j į " , . _ _ 
ciai amerikiečių laiko alkoho 
lio vartojimą didesne problema i 
už marijuanos rūkymą. Prieš 

— Kipro salos Aukščiausias 
Teismas atidėjo mirties bausmės 
vykdymą dviem palestiniečiams, 
kurie nužudė Egipto žurnalistą 
Yousef Sebai. Jiedu bus pakarti 
lapkričio 15 d. 

— Amerikos karo jėgų Europo 
je vadas gen. Alexander Haig kri
tikavo dvigubus standartus nar
kotikams, kaip marijuana ir "kie
tiems", kaip heroinas. Jis pareiškė, 
jog toks narkotikų matavimas su
kėlė rimtas problemas kareivių 
tarpe, nes tie patys parazitai, ku
rie pardavinėja marijuana, kartu 
pardavinėja ir "kietus" narkoti
kus. 

— Japonijos Toyota Motor Co. 
atšaukė pataisymui 15,000 savo 
automobilių, kurie pasirodė turį 
defektyvias dalis. 

— Nigerijos prezidentas Gen. 
Obasanjo atšaukė prieš 12 metų 
įvestą pavojaus padėtį ir paskel
bė, kad už metų įsigalios nauja 
konstitucija. 

— Amerikoje šiuo metu vei
kia 276 užsieniečių bankai, ku 
rie kontroliuoja 65.5 bilijonus 

Trano kariuomenė buvo panaudota malšinant konsevatyviųjų musulmo
nų ir komunist-,; demonstracijas, o šioms dar nesibaigus, ištiko žemes 
drebėjimas ir kariuomenės daliniai buvo pasiųsti gelbėti užgriautų žmo
nių 

9 metus net 75 nuošimčiai ma
nė, kad marijuana yra pavojin 
gesnė už svaigalus. 

— Amerikos Geležies ir Plie
no institutas paskelbė liepon mėn. 
duomenis. Amerikos bendrovės 
pristatė per tą mėn. pirkėjams 
7.6 mil. tonų plieno. Iš užsienio 
buvo atsiųsta 1.7 mil. tonų. šių 
metų plieno importai yra 3 mil. 
tonų didesni už praėjusių metu. 

koje buvo 104 užsienio bankai 
su 19 bil. dol. turtu. 

— Britanijos konservatorių va 
dė Margaret Thatcher pasikalbė
jime su spauda prisipažino, kad 
ji, parėjus namo, po sunkios ir 
nemalonios dienos, kartais apsi
verkia. Ji turi galimybių tapti 
Britanijos premjere, todėl opozi
cijos spauda žinutę apie apsiver-
kimą labai išpūtė, prikisdama, 
kad ištikus politinei krizei, ponia 
Thatcher ne veiktų, bet ieškotų 
nosinės. 

v 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
PAPARČIO ŽYDĖJIMO 

METAS 

Califomijos Lietuvių Opere
tės ansamblis, jau seniai ruošiasi 
naujam muzikiniam pastatymui 
apie Joninių naktį, dabar jau 
pats buvo bebaigiąs įtikėti į ra
ganas ir užkerėjimus, — taip tas 
darbas vis susidurdavo su įvai
riomis kliūtimis. Didžiuliame 
mieste plačiai išsiblaškiusiai ne
didukei lietuvišką dainą mylin
čiai grupei pasirodė beveik neį
manoma suderinti savai visuo
menei priimtinos datos, patalpų 
ir orkestro gavimo reikalų. Daug 
prakaito lašų nuriedėjo, daug 
naujų raukšlių įrėžė rūpesčiai, 
bet kliūtys buvo nugalėtos, ir 
štai Operetė kviečia visuomenę 
į naująjį savo pastatymą — tai 
muzikės Onos Metrikienės muzi
kinę legendą "Gilanda", kurios 
muzika parašyta pagal Nijolės 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 

Sol. J. 
Gilanda 

Cekanauskienė — laumė 

Sol. B. Dapšienė 
Jankutės Užubalienės "Kūlgrin
dos" libretto. Šį libretą Chicago-
je jau sykį labai sėkmingai pa
naudojo muzikas Aloyzas Jurgu
t i s Dainavos ansamblio muzi-
kaliniame pastatyme, o šį kartą 
šią žavią pasaką savaip su visiš
kai skirtingomis melodijomis iš
ves į sceną Ona Metrikienė, re
žisuojant Algimantui Žemaitai
čiui ir dalyvaujant visiems šios 
tolimos kolonijos solistams, an
samblio chorui, šokėjams, ir pa
lydint Youth Symphony West 
orkestrui, vadovaujant Barry 
Brisk. 

Onutės Metrikienės vardas čia 
nebe naujiena, bet jos muzika 
visad naujai nustebina savo lietu
viška dvasia, mums taip artimu 
svajingu melodingumu ir pap
rastu tobulumu, nesigriebiant jo
kių įmantrių ir dirbtinų išraitymų. 
Sunku suvokti, kaip ši niekad 
Lietuvos nemačiusi muzikė iš
nešiojo savyje tokią tyrą lietu
višką sielą. Šis muzikinis vei
kalas tai jos meilės giesmė Lie
tuvai, —ir garbė už tai visai jos 
šeimai. 

Štai artėja užburto paparčio 
žydėjimo metas. Susirinks apie jį 
laumės ir raganos, išeis jo ieško
ti jaunas lietuviško kaimo ber
nas. Ir sutiks gražią laumę Gi
landa, paparčio žiedu pasipuo
šusią. O kas bus toliau, sužino
sime atėję į spektaklį. Kai an
samblis statė Čigonų Baroną, dar 
vis buvo puošiamasi svetimomis 
plunksnomis, gį šį kartą veikale 
viskas sava —ir temos, ir muzi
ka, ir liaudies papročiai. Opere
tės kolektyvas išveda į sceną eilę 
nauju veidų, įjungia šokius, vei
kalą pritaiko prie vietos sąlygų ir 
režisieriaus vizijos, palikdami žiū 
rovo vaizduotei šios neleistinos 
meilės atomazgą. Bet didžiausias 
laimėjimas atiteks tai lietuviškos 
muzikos repertuarui, nes tokį me 
lodingą veikalą vargu ar esam 
turėję. 

Spektaklis įvyks spalio 28 ir 
29 dienomis, smulkesnės žinios 
bus duotos vėliau. Režisuoja Algi
mantas Žemaitaitis, dalyvau
ja solistai Janina Cekanauskienė, 
Birutė Dabšienė, Klevą Vidžiū-
nienė, Antanas Polikaits, Rim
tautas Dabšys, Antanas Pavasa
ris, Liucija Mažeikienė, Jonas 
Petronis, Vytenis Dūda, Bronius 
Seliukas ir Henrikas Paškevičius. 

Veikalas gyvas, perpintas choro 
dainomis, turtingas solo partijo
mis, melodingais duetais. Deko
racijos Pauliaus Jasiukonio, rūbai 
Stasės Koronkevičienės. 

Pernai įvykęs Operetės balius 
sutraukė gražų mecenatų būrį, 
kurie žymiai padėjo išspręsti šio 
naujo ir originalaus pastatymo 
problemą. Dabar artėjant prie 
galo darbas jau verda pačiame 
įkarštyje ir telieka laukti rezul
tatų. 

R.K.V. 

LIETUVIŲ KLUBO BALIUS 

Kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiemet, jau 16-tą kartą, Santa 
Monikos Amerikos Lietuvių klu-

| bas ruošia savo tradicinį balių, 
kuris įvyks spalio 7 d., šeštadie
nį, 7 vai. vakare, Miramar vieš
butyje, Satellite Room, Wil-
shire Blvd. ir Ocean Ave., Santa 
Monikoje. Salė pagrindinai at
naujinta, gražiai dekoruota, jau
ki atmosfera. 

Bus gera vakarienė, gėrimai. 
Gros labai geras "Continental" 
orkestras, taip pat trumpa, įdo
mi programa ir laimėjimai. Pra
sidės punktualiai 7 vai. vakaro. 
Įėjimas asmeniui 12.50 dol. Pra
šome bilietus iš anksto užsakyti 
pas valdybos narius. Balius žada 
būti įdomus ir jaukus, laukiame 
visų I 

Rengėjai 

DARBYMETIS PRASIDĖJO 

Sekmadienį, rugsėjo 17 d., sa
kyčiau, prasidėjo naujas organi
zuoto jaunimo veiklos sezonas. 
Jaunimo centras vėl buvo pilnu
tėlis ypač skautiško jaunimo, jų 
vadovų ir tėvų. Visa tai stebint, 
buvo matyti akivaizdūs ženklai, 
kad organizuoto liet. jaunimo 
gretos nemažėja ir kad Jaunimo 
centras, pradėjęs 22-jų metų eg
zistenciją, tebėra svarbiausia Chi-
cagos bei apylinkių lietuvių ir 
ypač jaunimo susibūrimo vieta. 

Žinoma, Jaunimo centro direk
torius su savo štabu turėtų dau
giau atkreipti dėmesį į patarna
vimus, ypač kai rengiami komer
ciniai bei kultūriniai renginiai ir 
už salę mokama, palyginus, ne 

taip jau pigi nuoma. Didžiosios 
salės mikrofonas buvo ir tebėra 
apverktinoj padėty. Tai ypač pa
stebėjom renginyje "Draugui" 
paremti, kai dėl mikrofono de
fektų visiškai negirdėjom progra
mos vedėjos V. Kerelytės įžangi
nio žodžio ir provincijolo kun. J. 
Dambrausko prasmingos invoka-
cijos. Ir tai kartojasi nebe pirmą 
kartą. Gerai, kad vėliau padėtį iš-

VLADAS RAMOJUS 

gelbėjo T. Siutas, iš savo studi
jos atvežęs garsintuvų sistemą. 

Malonią žinią pranešė ir Chi-
cagos aukšt lit. mokyklos direk
torius J. Masilionis: šiais metais į 
Chicagos aukšt. l it mokyklą Jau
nimo centre įstojo daugiau mo
kinių, negu ją baigė praėjusį pa
vasarį. Tai žinia, kad mokykla 
nesumažėjo, bet gal dar kiek pa
augo. 

34-SIS SEZONAS 

Antradienį, rugsėjo 12 d., va
kare į Jaunimo centrą vėl susi
rinko "Dainavos" ansamblio 
nariai pradėti 34-jį sezoną. Nau
jasis darbo sezonas "dainavie-
čiams" bus tuo įdomus, kad vėl 
ruošiama nauja, originali lietu
viška muzikinė drama "Emilija 
Platerytė". Muzikinei dramai lib
retą parašė rašyt. A Kairys, o 
muziką —Al. Jurgutis, "Daina
vos" ansamblio meno vadovas. 
Naujoje muzikinėje dramoje 
vaizduojami tie laikai, kai pa
vergtos Lietuvos liaudis kovojo su 
okupantais — cariniais rusais ir 
kai to išdavoje suliepsnojo isto
rinis 1831 m. sukilimas, kuriame 
reikšmingą vaidmenį atliko Emi
lija Platerytė. I pirmąją ansam
blio repeticiją tvankų vakarą su
sirinko per 50 "dainaviečių". 
Baigiantis repeticijai įvyko staig
mena. Repeticijos patalpose ne
tikėtai pasirodė ansamblio globė
jai Irena ir dr. Leonas Kriaučeliū-
nai, ansamblį globoją jau 15 m., 
su pilnais krepšiais visokių gėry
bių. Su jais kartu atvyko ir an
samblio garbės nariai kun. A. Sta
sys ir prof. B. Vitkus. Taip glo 
bėjų dėka prasidėjo "dainavie- prie Lietuvių Bendruomenės bū

tų stiprūs socialiniai skyriai, gal 
ir garbingiems lietuvių kultūros 
bei meno veteranams galtų efek
tingiau padėti. Ar tas funkcijas 
atlieka Lietuvos Dukterų draugi
ja ir Balfas, nežinau, nes tokie 
dalykai laikomi paslaptyje. Bet, 
jeigu ir atlieka, tai gal tik mažais 
lašeliais. Nusipelnusiems kul-

Sol. R. Dapšys 

BIRUnETTĖS CALIFORNIJOJ 

Kas Prasidėjo balių sezonas 
per vasarą 
paverčiama 

kitą skubame būti pirmieji, po
sėdžiaujame, kad sulipdytume 
ką nors įdomaus, naujo. Orga
nizacijų beveik tiek pat, kiek 
ir didžiosiose kolonijose, tas 
pats ir baliaus sezono skaičius, 
tik žmonių turime žymiai ma
žiau., čia ir kyla didžiausios 
rūpestis, kaip privilioti daugiau 
tos brangios publikos, kad ap
simokėtų didelės baliaus išlai
dos ir užsidirbtume pinigų or
ganizaciniams tikslams vykdy
ti. 

Birutietės su viltimi ir pasi
tikėjimu žvelgia į besiartinan
čią spalio 14 d., kada 7:30 v. 
v. šv. Kazimiero parapijos sa
lėje įvyks metinis šalpos kon
certas -balius. Programoje dar 
negirdėta puiki solistė Laima 
Čepaitienė ir visiems gerai žino 
ma pianistė Raimonda Apeik v-
tė. 

Laima Čepaitienė, nors jauna 
amžiumi, bet jau sena daininin 
kė, pradėjusi dainavimo meną 
ir jau dainavusi Kauno operos 
vaikų chore, būdama šešerių 
metų. Dainavimo studijas pra
dėjusi Lietuvoj, jas tęsė Frank
furto konservatorijoj ir vėliau 
Milane, Italijoj, pas garsų pro
fesorių V. Badiali. Yra koncer 
tavusi Vokietijoj ir Šveicarijoj, 
taip pat ir Chicagoj, kur davė 
pilną rečitalį ir kitą kartą su 
dramos aktorium Stasiu Pilka. 
Solistė yra vertinama kaip gra
žaus tembro, geros technikos ir 
puikios bei canto interpretaci
jos dainininkė. 

Birutiečių valdyba su pirm. 
Rūta Šakiene rūpinasi visais 
galimais būdais pateikti savo 
publikai ne tik aukšto lygio 
koncertą, bet ir jaukią atmos
ferą, gerą maistą, turtingą ba- iNlliniiiiiiiiiiniinilHlllllllIllIMllIlilllin 
rą, vertingų dovanų ir puikų | n A U O T B f i ujrrtjvos MI18TE 
orkestrą. 1 U Ų aprašoma dr. J. Vaišnoros, MIC. 

Tikimės, kad tą vakarą g U l t a s ' W , R 

"Marijos garbinimas 

sulaukus dar reikia iki vėlaus 
vakaro dirbti konservatorijoje ir 
repetuoti su jos vadovaujamu 
lenkaičių ansambliu. Ir visgi, 
nors ir pavargusi, muz. A Ste-
phens didžiavosi praėjusios vasa
ros įvykiais. Visų pirma Toronte 
įvykusia V-ja Dainų švente, kur 
ji buvo garbės dirigentė Po Dai
nų šventės su lenkaičių ansamb
liu penkioms savaitėms išvyko į 
Lenkiją, kur muz. A Stephens 
vadovaujamas Chicagos lenkai
čių ansamblis davė visą eilę ge
rai pasisekusių koncertų. Tai bu
vo mūsų muzikos veteranės pa
sididžiavimo dienos. "Kaip liūd
na, kad dėl politinio režimo ne
galiu nuvežti lietuvaičių į Lietu
vą, kurią taip norėčiau pamatyti 
ir lietuviams padainuoti. Lenki
ja ne mano tėvų žemė nors ir po 
ją įdomu pakeliauti", pasakojo 
išeivijos lietuvių muzikos vetera
nė, priminusi, kad kelionėje po 
Lenkiją gerai nesijautusi ir mer
gaitės - dainininkės ją nuoširdžiai 
globojusios. 

Išlipus iš autobuso, mano gal
voje pynėsi mintys: jei muz. Ali-
ce Stephens jaunystėje būtų pasi
rinkusi kitą profesiją, šiandien ji 
gautų neblogą pensiją ir galėtų 
ramiai ilsėtis namuose ar vasar
vietėse. Bet ji daugelį metų dirbo 
kultūrinį darbą, valandų valan
das paskyrė ir išeivijos lietuvių 
muzikinei veiklai, ir už tai jokios 
padorios pensijos, kuri, pensijos 
amžiaus sulaukus, užtikrintų pra
gyvenimą. Muz A. Stephens juo 
blogiau, kad ilgesnį laiką turėjo 
globoti, o gal dar ir tebegloboja 
sirguliuojančią seserį. Todėl jai 
reikia ilgas valandas dirbti jau 
sulaukus ir gražaus amžiaus. Kad 
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čiams" ir jų vadovams netikėtos 
vaišes, kurios visus tikrai malo
niai nuteikė. Šiame sezone an
samblio meno vadovui muz. Al. 
Jurgučiui talkininkaus muz. dr. 
Z. Modestienė ir jauniausios kar
tos atstovė akompaniatorė D. 
Markelytė 

AKIMIRKA SU MUZIKOS 
VETERANE 

Vieną vakarą jau gerokai po" 
dešimtos valandos, grįždamas iš 
darbo, autobuse susitikau išeivi
jos lietuvių muzikos veteranę 
muz. Alice Stephens, nors nume
tusią svorio ir ligų gerokai išvar
gintą, bet vis dar nemeluotai gra
žiai atrodančią. Nelengvas jos 
gyvenimas, kai 73 m. amžiaus 
(Liet. enciklopedijoje paskelbta, 
kad A Stephens gimė 1905 m.) 

Labai patartina įsigyti knygelę 
BARBE JĖZUI KRISTUI 

NUOSTABUS ĮVYKIAI 
Parašė tėv. Paul G'Sullivan 
Vertė kun. J. Petraitis, MIC 

Išleido Tėvai Marijonai 
Gaunama "Drauge" Kaina 50 et. 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS • CHIRURGU A 
Ofisas: 

700 Norfli MIcMgan, Sotie 409 
Valandos pagal susitarimą 

tūros ir meno veteranams lietu
viams, pensijos amžiaus sulauku
siems, reikia efektyvios paramos, 
nors, žinoma, kaip ir visada, at
siras piktų liežuvių, lojančių prieš. 

— Prieš ką perdaug imdami į į 
širdį ištirkime, kaip laimingi 
tie, kurie jau tatai turi. 

Rochefoucauld 

— Karščiausia vieta pragare 
rezervuota tiems, kurie didžios 
moralinės krizės metu palaiko 
neutralumą. 

Dante Alighieri 

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

BENDROJI MEDICINA 
1407 So.49th Court, Cicero, III. 
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Išskyrus treč. ir šeštad 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija Ir moterų l igos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Bnilding) Tel. LL 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marųuette MeUieal Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 

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

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. W A 3-2670. 

Rezid. tel. VTAlbroak 5-3048. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

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

tik susitarus. 

TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 30th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Tel. REIiancc 5-1811 
DR. WALER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

mumis bus kiekvienas lietuvis, 
suplanuota, dabar j nes koncerto - baliaus pelnas 
faktais. Vien9 už j bus paskirtas šalpai. N. Ap. 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijoj U Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 fld 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių Žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainot 
ir Magdutes pasaka. Stą programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis į Baltic Fio-
rists — gelių bet dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway. So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 

tovemte. Knyga didelio formato, 449 į gaunamas dienraštis "Draugas" ir ta
pai. - kesna $3.00. Galima ją įsigyti 

timlimtiiiiiiniHiiiinjHiiimiiiiMimitm 

Lietuvoje' 
Knyga yra tik teologinė, ji dėl (do. 

mių vtetovių aprašymo ir dėl Jos 
istorinės merBtagos tinka pa-

kiekvienam lietuviui, bes.-
Lietuvos istorija ar vle 

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — šeštadieni ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 930 •. ryto. 

Telef. 434-2413 
1409 A. M. 

7159 S. MAFLEWOOD AVE. 
CHICAGO, HA. 60629 

site didelj pasirinkimą lietuviškų kny-

Skautininke. Atlanto rajono vadeivė, Regina Petrutienė spalio 8 dieną 
Los Angeles parapijos salėje ruošia, vietos Gražinos draugovės suor
ganizuotą, tautodailės medžio darbų ir pritaikomo meno darbų , atlik
tų deginimo technika, parodą. Ji atvyksta iŠ Washingtono, D. C. su Ba-
vo vyru skautininku Alfonsu Petružiu, .einančiu lietuvių skyriaus ve
dėjo pareigas Amerikos Balse (Voice of America), 
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i įsigykite šią populiarę plokštelę 
| RADVILA PERKŪNAS - LA OIOOONDA - TOSGA 
1 TTJRANDOT - AIDA - LA J O V Ė - ANDREA CHENTER 
| CABMEN - MANON - LESCA UT - PAGLIAOd 

Į S T A S Y S B A R A S , tenoras 
= Stuttgart'o Simfoninis orkestras 
| Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 
= Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina sa persiimti- | 
S mu $7.30 Amerikoje, Užsakymus siųsti: I 
I DRAUGAS, 4645 W. 63rd St., Chicago, O. 60828 I 
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Dr. Jonas S. BYU-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO UGOS 

2858 West 6Srd Street 
Chicago, Illmois 60629 

TeL — 476-8409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 

DR. E0MUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

• K f l M M į IR VAIKU UGOS 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUtLDIN'C: 
8200 W. 81st Street 

*a!andos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 
iki i vai. "ODiet. 

Ofs. t e l 737.1168, rez. 239-2919 
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6^9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 Vfest 71st Street 

71-os ir Campbell Ave. kamp. 
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir 
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Ofis. teL 785-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA ER CHTRURGfi 

Specialybe — » r v ų ir 
Emocinė* ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BLOG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 8-5893 
Specialybė Akių ligos 

3807 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 

J O K 8 A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 6Srd Street 
Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. SeStad. nuo 1 iki 4 va!. 

Telef. _ 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIC IJGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 > 0 . CENTRAL A V E 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLEČKAS 
(Kalba Hetuvi3kat) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenkes'* 

2618 W. 71st St. — Te*. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2636 W. 63rd Street 

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

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

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

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

Rezidencijos telef. GR 8-001: 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

Ofc. PO 7-6000 Rez, GA 8-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. Western Ave., Chicago 
TeL 489-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS UGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 St., Palos Heigfcts 
TeL ttl-0739 

Valandos pagal susitriamą 

Ofiso tel. H E 4-2123. Narna CI 8-61SS 

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

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

2-6 ir $-7 — iš anksto susitarus. 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8107 W M * 71st Street 

Valandos: l-« vai. popiet. 
Treč. ir SeStad. papai susitarimą. 

Ofs. teL 586-8166; namo 8813772 
DR. PETRAS ŽLI08A 

GYDYTOJAS IR CfflRURGAS 
6745 West 6Srd Street 

Vai:: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 
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Pavergtos tautos balsas — 

HES NEISNYKSIM 
Sovietų vadai, patyrę laimėji

mą Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijoje Hel
sinkyje ir Belgrade, pasijuto pa
dėties viešpačiais, ėmė suiminėti 
ir teisti savo disidentus, jų vadus, 
ypač Helsinkio grupių komitetų 
narius. Ir okupuotoje Lietuvoje 
buvo daug suėmimų, kratų, tar
dymų, teismu. Ypač skaudžiai 
nukentėjo Balys Gajauskas ir 
Viktoras Petkus, gavę penkioli
kos metų kieto režimo koncent
racijos stovyklų ir ištrėmimo 
bausmes. 

Ieškota ir tebeieškoma lietu
vių pogrindžio spaudos redakto
rių bei leidėjų. Tačiau pogrin
džio spauda ir toliau leidžiama. 
Ryškus šio fakto liudijimas — 
mūsų redakciją vėl pasiekė nau
ja šios reikšmingos medžiagos 
siunta. 

Tačiau buvo ir nuostolių. Štai 
naujosios "LKB Kronikos" Nr. 
33, 53 puslapyje rašoma, kad so 
vietinio saugumo buvo užsmaug
tas "Laisvės šauklys". Bet šie 
nuostoliai buvę greitai išlyginti: 
buvo pradėtas leisti naujas po
grindžio leidinys "Aušrelė", ma
tyt, daugiausia jaunimui skirtas. 
Apie jį LKBK rašo: "Leidinio 
straipsniai tautinio pobūdžio, 
aktualūs, kviečią suvienytomis 
jėgomis kovoti prieš bendrą tau
tos priešą. LKBK linki Aušrelės 
leidėjams, Dievui laiminant, il
gų ir vaisingų gyvavimo metų, 
budinant tautinę ir religinę lie
tuvio sąmonę". Linkėjimai pras
mingi, gražūs. Mes prie jų gali
me tik prisidėti. 

O apie lietuvių tautos didžiu
les aukas mirjėta LKBK, aprašy 
dama Balio Gajausko bylą ir jo 
nekaltą nuteisimą, šitaip rašo: 
"Jau dešimtys, o gal ir šimtai 
tūkstančių Tautos sūnų ir dukrų 
paaukojo gyvybę ir laisvę ant 
Tėvynės laisvės aukuro. Ir ši auka 
ne paskutinė, o greičiau tik eili-
ne... . 

* 
Tačiau ir šioje baisioje lietuvių 

tautos nelaimėje dabar esą švie
sesnių prošvaisčių: "Dabar apie 
kiekvieną naują auką žino pa
saulis, o anksčiau tūkstančiai žu
vo nelygioje kovoje miškuose ar 
buvo deportuoti gyvuliniuose va
gonuose j Sibirą ir niekas pasau
lyje nežinojo apie jų auką. Tik 
pavergta tauta minėjo juos savo 
dainose". 

Ryžtingą lietuvių tautos pasi
priešinimo ryžtą nusako ir šie 
LKBK žodžiai: "Mes norime šio 
gėdingo susidorojimo atveju pa
reikšti ir pavergėjams, ir laisva
jam pasauliui, kad kalėjimai ir 
lageriai neprivers lietuvių tautą, 
mylinčią laisvę labiau už gyvy
bę, kapituliuoti. Priešingai, šios 
tautiečių aukos iššaukia tik dar 
didesnį ryžtą kovoti iki tol, kol 
Lietuva bus laisva ir nepriklau
soma. Tik mes negalime suprasti 
šio pasaulio galingųjų, leidžian
čių Afrikos mažoms tautoms pa
čioms apsispręsti, o mums, lietu
viams, turintiems ilgą ir garbin
gą istoriją, vergauti. Kodėl tokia 
baisi tautinė diskriminacija? Ko
dėl leidžiama raudonosioms bri
gadoms taip ilgai siausti?" 

Gegužės mėnesį buvo išleistas 
"Rūpintojėlio" 5-sis numeris. Ja
me rašoma, kad "Po Vasario 16 
prasidėjęs Lietuvos valstybės kū
rimosi laikotarpis yra šviesiau
sias periodas lietuvių tautos isto
rijoje. Jo neužtemdys niekas." 

Tame pačiame leidiny K. Auš
rys rašinyje "Kur blogybių šak
nys" pateikia liūdnus moralinio 
žlugimo faktus, kuriuos atnešė 
ilgametė bolševikų okupacija. 

1940 metais kiekvienam Lie
tuvos gyventojui teko 0,8 litro 
išgertos degtinės. O dabar kiek
vienam tenka jau po 17 litrų. 
Chroniškų alkoholikų dispanse
rizuota apie 22,000. Lietuvos psi
chiatrų nuomone, tai esąs tik 
trečdalis jų visų. Nepriklausomy
bės metais Lietuvoje kasmet į-
vykdavo 107 - 250 žmogžudysčių, 
o dabar, okupuotoje Lietuvoje 
kasmet nužudoma 4 - 5000 žmo

nių. Nusikalstamumas jaunimo 
tarpe pastoviai auga. Seniau a-
bortų skaičius siekdavo apie 
15,000, o dabar jų esą padaroma 
apie 60,000 kasmet. Nepriklau
somybės metais perskyros šeimo
se buvo labai retas atvejis, jų 
skaičius toks mažas, kad nefigū
ruodavo statistikoje. Dabar kas
met išsiskiria 9 - 10.000 šeimų. 
Maža to, nusikaltėliais esą per
pildyti kalėjimai, venerikų ligo
ninės pilnos. "Besaikis girta
vimas rodo, kad žmogus tarybi
nėje santvarkoje pergyvena sun
kią dvasinę krizę". Str. autorius 
siūlo atsigręžti į religiją ir viso
mis jėgomis kovoti su alkoholiz
mu, kad išgelbėtumėm savo Tė
vynę. Tiek apie "Rūpintojėlio" 
keliamas mintis. 

ANGLIJOS KONSERVATORIŲ VILTYS VALDYTI 
Bet min. pinn. James Callaghan rizikuodamas išvarymu, apsisprendė neleisti naujų 
rinkimų \ 

BR, AUŠROTAS 

Pogrindžio "Aušros" mus pa
siekęs 11-sis numeris (54 pusi.) 
beveik išimtinai skirtas dviem iš 
žymiausių mūsų paskutinio meto 
disidentų —Baliui Gajauskui ir 
Petrui Paulaičiui. Smulkiai apra
šytas B. Gajausko teismas Vil
niuje, pateiktas "motyvuotas" 
maskvinio teismo sprendimas. 
Pateikta daug įdomios medžiagos 
apie šį Lietuvos laisvės kovotoją. 
Vienas (Germanto slp.) rašinys 
baigiamas šiais žodžiais: "Šian-
dein jis ir vėl nuteistas. Nuteis
tas už tai, kas niekada ir niekur 
nebuvo nusikaltimas —už ar
chyvinį darbą... Iš barbarų ir ka
nibalų negalima laukti malonės. 
Balio Gajausko asmenybė gėdi
na neveiklumą, smerkia abejin
gumą Tėvynės likimui, šaukia 
kovoti!" (26 p.). 

Toje pačioje "Aušroje" (32-
34 p.) rašinyje "Po Belgrado 
konferencijos" cituojama Šv. 
Rašto ištrauka apie Pilotą ir ap
gailestaujama, kad "priimtame 
to susitikimo dokumente Žmo
gaus teisių klausimas buvo a-
peitas" ir kad ta pačia proga 
"komunistinė propaganda ne
praleido progos piktai pasityčioti 
iš šios Vakarų kraštų atstovų 
nuolaidos komunistams". 

* 

Tuo metu, kai mūsų veiksniai 
nuolat renka aukas Lietuvos lais
vinimo reikalams ir vis dar nesi
ryžta materiališkai remti lietu
vių rezistencijos darbo tėvynėje, 
kai Europoje steigiasi lietuviški 
fondai krašto rezistencijai remti, 
aiškėja, kad lietuvių rezistentai 
yra ne tiktai morališkai, bet ir 
materiališkai svetimųjų po tru
putį paremiami. "Aušros" Nr. 11 
(52-53 p.) skaitome žinią apie 
Politinių kalinių šalpos fondą, 
kuris, Al. Solženicyno įkurtas, 
veikiąs jau kelerius metus. Šiuo 
metu jį vedą maskviniai disiden
tai. "Fondas teikia nuolatines 
pašalpas iki 30 rublių kas mėnesį 
šiais atvejais: politiniams kali
niams, vargstančioms politinių 
kalinių šeimoms, kuriose yra ne
pilnamečių vaikų, senyvo am
žiaus buvusiems polit. kali-' 
niams", be to, asmenims, vyks
tantiems pasimatyti su kaliniais 
į ^gėrius, paleistiems iš lagerių... 
1977 metais Fondas sušelpė dau
giau kaip dešimt lietuvių politi
nių kalinių ir jų šeimų. Tam rei
kalui išleista apie 2500 rublių" 

Baigdami trumputę pastarojo 
meto pogrindžio spaudos apžval
gą, mes dar pacituosime pas.- li
pą iš J. Jankaus rašinio "Mes ne-
iŠnyksim" pabaigos: "Jūs išžudė-
te tūkstančius tauriausio Lietu
vos jaunimo, bet nenugalėjote jo 
dvasios. Jūs nesuprantate, kad 
laisvės troškimas nesunaikina
mas. Klydo sadistai J. Martavi-
čius, D. Todesas ir kiti, manyda
mi, kad pakanka sunaikinti Ne-
pr. Lietuvoj subrendusią kartą, ir 
pasipriešinimas bus užgniaužtas. 
Šiandien prieš jus kovoja karta, 
subrendusi okupacijos metais. 
Niekuo negalite būti užtikrinti, 
kad gyveniman ateinančios Lie
tuvos kartos dar ryžtingiau ne
sieks laisvės ir nepriklausomybės. 
Mes neišnyksim! Mes rasim jėgų 
kovoti, apginti savo teises ir likti 
amžiams čia, orie Nemuno!" 

b. kv. 

Žurnalistai - pranašai, nors ir 
labai atidžiai seką vieno ar kito 
krašto politinį pulsą, gana daž
nai apsirinka. Mat, jie tiki savo 
studijuojamo reikalo analizės ne
klaidingumu. Ir šį kartą jie nu
sivylė, bepranašaudami, kad "tik
riausiai šį rudenį, spalio mėnesį 
Anglijoje įvyks naujo parlamen
to rinkimai". 

Tačiau gudrusis lapinas min. 
pirm. J. Callaghan, laikydamas 
savo rankose tokį puikų žąsiną, 
kaip D. Britanijos vyriausybė, 
nepanorėjo per anksti šį gerai 
iškeptą paukštį atiduoti savo iš vi
sų pusių lūkuriuojantiems varžo
vams. 

/. Callaghan bomba 
Tikėtina, kad valdžios šefas, 

susikvietęs į savo kabinetą na
rius, pranešė nustebusiems apie 
savo sprendimą. Jis galvojo, kad 
pragyvenimo lygis Anglijoje ky
la, kad paskutiniai viešosios nuo
monės atsiklausimo tyrinėtojų 
duomenys rodo, jog anglai pri
taria jo vedamai ūkinei politikai, 
tad kodėl skubėti su rinkimais? 
O dabartinio parlamento ka
dencija tepasibaigs tik ateinantį 
rudeni, tad kodėl dar nepabūti 
vienerius metus 10 Dovvning St. 
(min. pirm. būstinė)? 

D. . Britanijos konservatorių 
partijos pirmininkė Margareth' žiausiai 24 nepriklausomus par 
Thatcher buvo labai nemaloniai lamento narius, priklausančius 

tame nepasitikėjimo klausime, 
nubalsavus jai nepasitikėjimą, J. 
Callaghan noromis nenoromis 
turės skelbti naujus parlamento 
rinkimus. 

Vyriausybės išsilaikymas — 
mažųjų rankose 

Visokiu atveju Callaghan pa
sirinkęs valdžioje pasilikimo po
litiką, išstatė save didžiuliams 
bandymams, kokių jis dar neper
gyveno savo ilgos politinės kar
jeros bėgyje. O ypač po to, kai 
mažutė liberalų partija š.m. bir
želio mėn. atsisakė parlamente 
remti socialistų vyriausybę. Da
bar parlamente teliko tik 310 pa
tikimų balsuotojų už vyriausybės 
politiką, o tai yra 8 balsais ma
žiau negu reikalinga absoliučiai 
daugumai gauti. 

Tuo būdu, kai š.m. spaly šis 
parlamentas susirinks naujos se
sijos išgirsti karalienės kalbą (ži
noma, parašytą dabartinės vy
riausybės narių, o ją teskaito tik 
karalienė), gali atsitikti, kad tuoj 
ją perskaičius min. pirmininkas 
gali būti pavarytas iš 10 Down-
ing gatvės. 

Savaitraštis "Newsweek" savo 
LX. 18 laidoje teigia, kad "Cala-
ghan privalo sumobilizuoti ma-

Vssigandę darbiečiai 
Min. pirmininkas J. Callaghan, 

nukeldamas rinkimus kitiems me
tams, spekuliavo, kad, kai žibalas 
pradėjo tekėti į Anglijos valyklas 
iš Šiaurės jūros, tai krašto gy-

KAIP NUSTATOMA AUKSO KAINA 
PETRAS PsT>REIKA 

Anglijos banko specialiai skir
tose patalpose kasdien, net du 
kartu per dieną, renkasi penki 
vyrai — Rotshildų šeimos finan
sinės imperijos patikėtiniai, aps
varstyti tarptautinės aukso rin
kos ir aukso kainos svyravimų. 
Tai specialus klubas, į kurį gali 

ventojų ūkinė būklė labai atku- į patekti tik Rotshildų šeimos pa 

nustebinta, išgirdusi ši nelemtą 
jos partijos žmonėms pranešimą. 

Ulsterio s-gai, Škotijos ir Welsh 
nacionalistams, kad jie visi bal

to. O kai gera gyventi, kas nori 
versti vyriausybę? 

Tačiau apdairesni socialistai, o 
tokių yra nemažai, prileidžia, 
kad šios laikinės gerovės dienos 
gali suliesėti ligi ateinančio pa
vasario. Na, ir kas tada?" Cala-
ghan padarė nepaprastai sunkų 
sprendimą", teigia vienas įtakin
gas darbietis. "Per visą žiemą 
konservatorių partija taip išjuo
dins socialistus žmonių akyse, kad 
pastarieji daugiau nieko nemoka,, 
tik laikytis įsikibę į valdžios vai- ^įo aukso -racijoms, Padeda po 
rą", kalbėjo darbietis. Profesinių 
s-gų junginio pirm. To- Jackson 
pareiškė, kad min. pi .įininkas, 
nustumdamas rinkimus kitiems 
metams, sudarė sąlygas dirban
tiesiems pergyventi nepasitenki
nimų žiemą". 

Ar įmanomas susitarimas? 
Kaip visuose gyvenimo reika

luose, taip ir šiuo metu Anglijoje 
nepalankiai darbiečiams susi 

rinkti asmenys. Klubo sienas te-
puošia vienintelis, kadaise į lor
dus pakeltas R. Nathan Mayer 
Rotshildo portretas. 

Punktualiai 10:30 vai. susirin
kę patikėtiniai susėda prie jiems 
skirtų staliukų, o prie portreto už
sidega raudona lemputė kaip 
ženklas pradėti svarstybas. Ant 
staliukų, be telefonų, dar stovi 
nedidelė Anglijos vėliavėlė. Vie
nas iš Rotshildų šeimos —Ro-
bert Guy, '- iris vadovauja užsie-

Auksas gyvenime 
Auksas yra neatskiriamas žmo

gaus gyvenimo palydovas, kurio 
vardu Lietuvoje net maldakny
ges vadindavo "Aukso Altorius", 
50 m. — auksinės jungtuvės, tik 
65 metų jungtuves vadindavo jau 
geležinėmis. Šių dienų gyvenime 
vargiai kas bešvenčia ir auksi
nes. Yra ir auksinis amžius, kuris 
atitinka Senojo {statymo rojaus 
gyvenimą, kada nei žvėrys, nei 
žmonės vieni kitų nepuolę ir tai
koje gyvenę. 

Auksas tinka ir narsumui ar 
karui atžymėti — kariuomenės 
vadams pagerbti. Auksiniu kardu 
buvo pagerbtas mūsų kariuome
nės vadas gen. Silvestras Žukaus
kas, kurį apdovanojo Amerikos 
lietuviai 1927 m. įteikdami jam 
auksinį kardą. 13 a. dalis Euro
pos buvo nukariauta totorių va
dinamos "aukso ordos" vado Ba
tu, kurio palapinė dėl savo auk
sinių papuošalų buvo vadinama 

su-

sėdį, ap. amas svetimose bir
žose au kainų svyravimus, 
aukso pasiūlą ir paklausą ir, 
trumpai apžvelgęs pasaulinius ,. . . . , . ^ „.-i „,,i,c- auksine, o vėliau net visa jo politinius įvykius, pasiūlo aukso. .' .. ! 

įkurta imperija gavo vardą — uncijai kai„ą. Posėdis .runka a - j ^ ^ ^ n i j £ £ c r 
pie pusę valandos ir, visiems da-, 
lyviams sutikus, sprendimas per- d o s v a l d o v a s Tochtamišas, n ru 
duodamas Anglijos bankui. Šis 
gavęs fiksuotą aukso uncijos kai
na, moderniškomis susižinojimo 
priemenėmis praneša New Yorko, 

klosčiusioje politikoje ne visi vie- Zuericho, Frankfurto^ Paryžiaus 
nodai galvoja, nors ir turi prieš 
save tuos pačius faktus. Vieni iš 
jų netiki, kad dabartinio min. 
pirmininko vyriausybė išsilaikys 
ligi pavasario, tačiau J. Calla
ghan yra kitos nuomonės. (Past. 

Galvojama, kad M. Thatcher, i suotų už socialistinės vyriausy- . §iUOSe sprendimuose nemaža įta 
netikėdama nei savo ausims, nei | bes programą. Atseit, šiem mažie-
akims, stebėjo, kai simpatiškasis 
senukas J. Callaghan, jausdamas 
didžiausią pasitenkinimą jo da
bar sukeliamu nerimu konserva
torių eilėst, per visos Anglijos TV 
stotis tautai pranešė, kad "jo vy
riausybė šiuo metu neskelbs nau
jų parlamente rinkimų". 

Konservatorių reakcija 
Savimi ir laukiamu laimėjimu 

pasitikį konservatorių partijos 
vadovai, priešrinkiminei propa
ganda: laukdami naujų rinkimų 
šį spalį, šiems liaudies mulkini
mo reikalams jau išleido daugiau 
kaip 700,000 dol. Tačiau, kai M. 
Thatcher išgirdo, kad min. pirm. 
nustūmė rinkimus į 1979 m. spa
lį, pareiškė: 'Tikroji Callaghan 
rinkimų atidėjimo priežastis yra 
ta, jog jis puikiai žino, kad juos 
tikrai pralaimės". 

Tai gali būti teisinga nuomo
nė, bet ir J. Callaghan tai pui
kiai žinojo. Nukeldamas rinki
mus, jis labai daug statė ant lai
mingos kortos: gali atsitikti, kad 
jau pirmajame vyriausybei iškel-

siems naudingiau bendradarbiau
ti su silpna socialistų vyriausybe, 
negu su stipria konservatorių, tei
gia komentatoriai. 

kos turėjo ir jo žento, dabartinio 
užsienio reikalų ministerio, D. 
Owen patarimas — Aut.). 

Svarbiausia viltis yra ta, kad 
mažieji rems vyriausybę, jeigu 

Taigi, jeigu J. Callaghanui pa- pastaroji suteiks daugiau privile-
vyktų nuteikti sau palankiai tuos. gijų jų atstovaujamoms mažu-
nykštukus, tai jo vadovaujama • moms. O kai skęstamą, kaip toje 
valdžia gali tikėtis išlikti nenu- patarlėje, "tada žmogus griebiasi 
versta net ligi 1979 m. pavasario, Į ir už skustuvo". Neabejotina, kad 
nes, anot M. Thatcher, "kas gi • mes netrukus išgirsime, kaip pa
nori rinkimų per Kalėdų šventes vyko gudriajam J. Callaghanui 
ar šaltos žiemos metui" pralįsti pro Scilę ir Haribdę. 

vertybinių popierių biržoms. 
Didieji finansininkai 

Įdomu, kam tie penki patikėti
niai atstovauja, kad jiems su
teikta tokia didelė galia ir įtaka 
į aukso kainos nustatymą, kuriuo 
vis dėlto grindžiamas tarptauti
nis atsiskaitymas ir ekonomi-

sams sumušus, 1393 kreipėsi į D. 
L.K. Jogailą siūlydamas sudaryti 
sąjungą prieš bendrus priešus. 
Spėjama, kad tokia sąjunga bu
vo sudaryta. Ją jau vykdė Vy
tautas, įsiveldamas į nelaimingą 
Vorkslos mūšį. Tochtamišo raš
tas Jogailai yra pirmutinis doku 
mentas lietuvių totorių santy
kiuose. Jis yra išlikęs. 

Rotshildai 

Karų ir suiručių metu iškilo ir 
Rotshildų šeima, kuri sugebėjp 

nis gyvenimas. Visi penki vyrai | prisiplakti prie valdovų jiems sko-
yra Anglijos banko patikėtiniai imdama pinigus, juos pelnyda-
ir finansinio gyvenimo žinovai, ma iš ginklų pardavimo visiems 

Rodezijos premjeras Douglas Smith. 59 m. amžiaus, tariasi su į 

atstovaują Rotshildų šeimos rei 
kalams ir jos žinioje esančioms 
finansinėms tvirtovėms: Mocat-
ta — Goldsmid Ltd., Sharps Pix-
ley Ltd., Johnson Mattey Ban-
kers Ltd., Samuel Montague Co. 
Šios Rotshildų bendrovės turi sa
vus bankus, skyrius visokiais var
dais įvairiuose pasaulio kraštuo
se ir aktyviai dalyvauja vertybi
nių popierių pardavimo bei pirki
mo didžiosiose biržose. 

Rašant šias eilutes, aukso un
cija jau pašoko 2.25 dol. ir Lon
dono biržoje už ją rytiniu kursu 
buvo mokama 210.625 dol. Reiš
kia, dolerio vertė krito ir, jį kei
čiant į vokiečių markes, tegauna
ma tik 1.98 markės. 

Pagal nusistovėjusią tradiciją 
visi penki patikėtiniai vėl renka
si 3 vai. po pietų nustatyti auk
so uncijos kainoms arba vadina
moms uždaromosioms. Taip šis 

vyriausybę jeuv-jičiais juodųjų vadais — vyskupu Murozewa ir Gbirau 1 ratas sukasi diena iš dienos. 

kariaujantiems. Rotshildų var 
das finansiniame pasaulyje iški-
o Jtik XVIII a. nors yra likę ži
nių, kad RotshHdai jau 16 a. pra 
džioje buvo plačiai žinomi Frank
furte, kaip piniginių transakcijų 
tarpininkai. Vėliau, vienas iš 
plačios Rotshildų giminės —Am 
schel, buvęs tiek turtingu, kad 
net padėjo savo piniginiais ištek
liais Anglijai samdyti karius 
prieš sukilusią Š. Amerikos kolo
niją. Už nuolatinę finansinę pa-
amą Austrijos imperatori?" s Pran
ciškus net penkis Rotshndus pa
kėlė į bajorus, suteikdamas jiems 
baronų titulus. B Rotshildų žy
miausiu laikomas R. Nathan 
Mayer, kuris buvo viso °znk> 
galva ir vadovas, pasirinkęs gy
venimui tuometinį prekybos 
centrą Londoną. 

Anglijai įsivėlus į karą prieš 

(Nukelta į 5 pusi.) 
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Palikus Tucsoną, greitkelis vėl veda per dykumas, 
tik arčiau Benson miestelio slėniuose jau matomos 
formos su gausybe gyvulių ganyklose. Tolumoje maty
ti Dragon kalnynas, kuris labai įvairus savo kalna
gūbrių formomis ir atrodo tarsi tyčia kieno nors būtų 
išdėliota nuobodžios dykumos paįvairinimui. Pravažia
vus kalnus, vėl prasideda plikos smėlia dykumos, 
tik vietomis auga kaktusai, suskurdę krūmokšniai ir 
sudžiūvusios žolės kuokštai. Daugybė visiškai tuščų 
plotų, padengtų tik smėliu. Pakelėje matosi perspėjimo 
ženklai apie galimas smėlio audras. 

Įžengiam į Texas. Gamtovaizdis toks pat — smėlis, 
sudžiūvus žolė, kaktusai. Tik arčiau Rio Grande upės, 
jis kiek keičiasi, o upės slėnyje jau matyti turtingos 
farmos. 

Pasiekiam EI Paso miestą su 322,260 gyventojų. Jis 
yra ant pat Meksikos sienos. Prie miesto, Amerikos 
policija sulaiko visas mašinas ir tikrina narkotikų ir-
nelegalių emigrantų įvažiavimą. Mieste visur žymu 
ispanų įtaka. Gatvių vardai ir krtutuvių pavadinimai 
yra dviem kalbom — angliškai ir ispaniškai. Klimatas 
yra labai sausas ir Hitas, todėl žiemos metu čia pilna 
turistų. Miestas yra įsteigtas ispanų misijonierių ir 
yra pats seniausias Texas valstijoje. EI Paso yra gra
žus miestas. Jame daug parkų, daug žalumynų. Prie 
miesto yra aviacijo*- Lazė, todėl daug kariuomenės 
matosi ir pačiam mieste. Svarbiausias čia įvykis būna 
Sun Carnival. kurio metu ruošiami paradai, sporto 

rungtynės, vainikuojama karnavalo karalienė. 
Palikę EI Paso, vėl važiuojam dykuma, tik priartė

jus prie Rio Grande upės, vėl pasirodo žalias jos slė
nis. Prie upės išsidėstę maži miesteliai su farmom ir 
dirbtinai laistomais laukais. Matosi skraidą maži lėktu
vai, kurie purškia dirvas įvairiais chemikalais apsau
godami pasėlius nuo kenkėjų. 

Pakeliui vis daugiau matyti alyvos pompų. Kelias 
čia labai geras. Nors greitis nurodytas tik 55 mylios 
per valandą, bet visi lekia 75 mylias ir daugiau. Texas 
yra didelis kraštas, tai ir greitis jame didelis. 

Pasiekiam San Antonio miestą su 654,153 gyven
tojų. Miestas įkurtas ispanų, bet dabar jame rasi įvai
riausių rasių bei kultūrų mišinį. Miestas yra vienas iš 
gražiausių Amerikoj. Čia praeitis yra didelėj harmo
nijoj su modernia pažanga. Moderniški plieno dango
raižiai miesto centre, gražiai suderinti su 18 šimtme
čio pastatais. Miesto dalis prie upės, ypatingai gražiai 
sutvarkyta. Čia padaryta net 3 eilės pasivaikščiojimo 
takų, kurie vingiuoja drauge su upės vaga. Vieta apso
dinta gražiais tropikiniais augalais, o prie pasivaikš
čiojimo takų čia pat yra gražūs restoranai, teatrai, 
krautuvės. Vakare pasivaikščiojimo takai būna roman
tiškai apšviesti ir nakties gyvenimas prasideda pilnu 
tempu, šoninėse tersose galima užkandžiauti ir drau
ge žiūrėti programos. 

Mieste yra garsusis Alamo. Tai Texas nepriklauso
mybės kovų simbolis. Jis įsteigtas 1718 metais ispanų 
misijonierių, kur kiek vėliau visa misija buvo paversta 
į tvirtovę. Šioj tvirtovėj pasislėpdavo indėnai nuo per
sekiojimo. Kai Texas 1836 m. atsiskyrė nuo Meksikos 
ir pasiskelbė savo nepriklausomybę, ši vietovė suvai
dino didelį vaidmenį. Alamo tvirtovės 187 gynėjai iš
silaikė net 2 savaites apsupti 5000 vyrų stiprumo 
Meksik' - armijos. Žinoma, jie visi žuvo, drauge nu
kaudami ir apie 1600 Meksikos kareivių. Dabar ten 
įsteigtas "Remember the Alamo" teatras, kur skaidrių 

formoj rodomi vaizdai iš to istorinio mūšio. 
Garsus yra teatras ant San Antonio upės. Vienoje 

upės pusėje žolėje yra eilės sėdimų vietų, o kitoj upės 
pusėj patio formos teatras. Čia nyksta įvairūs vaidi
nimai, kurių metu upe praplaukia 'aivai sveiM~*. te
atro auditoriją, tuo suteikdami dar daug—u ro
mantikos. 

Gražiam Brackenridge 363 akrų parke žaliuoja 
daugybė tropinių bei orientinių augalų. Ten pat ir dirb
tini ežerai mėlynuoja, o atviram lauko teatre žymūs 
artistai rodo savo programas. Mažas traukinėlis ve
žioja keleivius po parką. O ir malūnsparniu galima jį 
apskristi. 

2ymus yra "Tower of America", pakilęs virš že
mės 622 pėdas. Jis simbolizuoja žmogaus pasiryžimą 
naujiems laimėjimams. Stikliniai elevatoriai pakelia ke
leivius į du stebėjimo punktus, iš kurių galima maty
ti iki 100 mylių pietų Texaa gamtovaizdžio. Bokšto vir
šūnė sukasi ir ten įtaisyta restoranas, kavinė ir dova
nų krautuvė. 

Labai įdomi miesto dalis yra t.v. Villita. Čia yra 
tiksliai atnaujinti ankstesnieji San Antonio reziden
ciniai namai, kurie apsupti bananų medžių, gėlių ir 
krūmų. Čia taip yra atnaujintos įvairios senos krau
tuvės, stiklo pūtėjų dirbtuvėlės, keramikos dirbtinių yei 
gėlių gamintojų patalpos. Viename iš atnaujintų namų 
buvo pasirašyta Texas kapituliacijos sutarus. 

Įdomios yra misijų vietovės, kurių čia yra išlikę 
net penkios. Jos visos yra pastatytos ankstyvųjų mi
sijonierių, naudojant indėnus kaip darbo jėgą. Misijo
se daugybė piešinių, kurie nutapyti vienuolių ir indėnų. 
Kai kuriose iš tų misijų dar ir dabar veikia nedidelės 
mokyklos, vadovaujamos seserų vienuolių. Misijų sie
nos yra 3 pėdų storumo. Prie jų pastatyti stebėjimo 
bei apsaugos bokštai. 

(Bus daugiau) 
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KANADOS ŽINIOS 
Hamilton, Ont. 

PAGERBIMAS 

SESELES PRANCIŠKIETES MISIJOSE 

Prel. dr. J. Tadarauskas ne 
siribojo vien tik 

Iš seselių pranciškiečių, gyv. 
Pittsburgh, Pa., įvairių apašta
lavimo centrų ypatingai išsi
skiria Mogalhaes del Almeida, 
Pietų Amerikoje, prie pat že-

resnės. Žmonių pragyvenimo 
šaltinis — ūkininkystė ir žve
jyba. Jie savo maistu kasdien 
dalinasi ir su seselėmis. 

Šių pionierių seselių apašta
lavimo dienotvarkė neribota. 
Nesant kunigų, joms tenka at

mes ekvatoriaus. Čia civilizaci-
darbu Kris-; jos primityviškose sąlygose, at-

taus vynuogyne. Jo veikla ap- skirtos nuo būtiniausių gyveni-1 likti krikšto ir santuokų apei-
ėmė plačią tautinę, kultūrine ir • mo reikmenų, jos skelbia Kris- gas. Dienos metu, o dažnai ir 
ekonominę dirvą Lietuvoje, Šve taus Evangeliją žodžiu, darbu vakarais jos dėsto religijos ir 
dijoje bei Kanadoje, ypatingai j ir malda. 
Hamiltono lietuvių gyvenime. 
Tad šiemet, jam švenčiant 40 
m. kunigystės ir 30 m. darbo 
Hamiltono A.V. parapijoje, Ha-

Šioje apleistoje dirvoje prieš 
seselėms atvykstant, 4,000 gy
ventojų nebuvo girdėję Dievo 
žodžio. Priežastis — nebuvo jų 

miltono organizacijų išrinktas d v a s i n i a m s reikalams kunigų, 
rengėjų komitetas nutarė spa- M i e s t e i i s mažas, kultūriniu at-
lk> 22 d. pagerbti jubiliatą iš-; žviigiu ž y m i a i atsilikęs. 2mo-
kilmėm: 4 vai. p. p. bus šv. Mi- j n ė s gyvuliai ir kiti Dievo ku
šlos A. V. šventovėje ir 5 v. p. r į n į a j 
p. Jaunimo centre pokylis. Iš- keliais. Ne tik žmonių, bet ir 
kilmėse kviečiami dalyvauti v i - ! s e s e i j ų nameliai yra skurdūs 
si Hamiltono ir apyl. lietuviai, • lauželiai. Visų gyvenimas be 
tačiau pokyliui kvietimus pra- g a i 0 vargingas, ypač švaros ir 
soma įsigyti iš anksto po pa-j sanitariniu atžvilgiu, 
maldų Jaunimo centre, arba ra 

anglų kalbos pamokas pradinė
se ir aukštesnėse mokyklose. 
Taip pat yra suorganizavusios 
bendrų maldų grupes dvasiniam 
atsinaujinimui, už krikščioniš
ką vienybę ir pasaulio 

rijos dm N. Kirov sekė su 7 tš. 
Pagrindinį turnyrą "IBM 78" 
laimėjo Olandijos dm Jan Tim-
man 9M> tš. iš 13 galimų, veng
ras dm Z. Ribli 8y2 tš. 

Kazys Merkis 

P A R D A V I M U I 

Parduodama džiovinama (dryer) 
mašina. 65 dol. 6413 S. Rockwell 
St. Skambint 434-5993 

OTSCtLLANEOUS 

šant K. Meškauskui, 225 W. 2 
St, Hamilton, Ont. I9C 3G3, 
telef. 385-1803. Kvietimų kaina 
porai 25 dol., vienam asmeniui 
12.40 dol. ir studentams 10 
dol. Sveikinimus raštu prašo
me siųsti sekr. K. Baronui, 35 
Weir S t N. Hamilton, Ont. 
L8H 5E7. Primename, kad me
ninę programą pokylyje atliks 
mergaičių choras Aidas, tauti
nių šokių grupė Gyvataras ir 
sol. Roma Mastienė iš Chica-
gos. 

PRADĖTI MOKSLO METAI 

Lituanistinė Vysk. M. Valan
čiaus mokykla mokslo metus 
pradėjo rugsėjo 16 d. Šiemet 
mokykla padidėjo 2 mokiniais, 
tačiau į pirmą klasę neįsire
gistravo nė vienas vaikas. Pa
didėjo vaikų darželio klasė ir 
taip pat naujai įsteigta visiš
kai nemokančių lietuviškai kla-

] Seselių asmenyje šv. Pranciš-' 
kaus širdis ir rankos yra ki
tiems visuomet atviros. 

Apaštalavimo tikslas šiame laisvai vaikšto negrįstais , f. . , , 
M_ tlL fc^.,-,, i!!* ;„ apleistame kampelyje seseles 

įpareigoja dideliems ir sun
kiems uždaviniams. Tokių dar
bų ir vargingų aplinkybių aki
vaizdoje jų aukos ir ryžto 

t liepsna atsispindi žemiškais 
Daugelio šeimų skaičius labai j turtais neįvertinama kaina. Mes 

didelis, neretai net aštuonioli-' gėrimės jų praeities ir dabar-
ka vaikų. Nenuostabu, kad ties žygiais, reikšdamos padėką 
čia nėra jaunimo. Jie išvažinė- Aukščiausiajam už tų malonių 
ja į didesnius miestus, kur dar-' gausybę Dievo, Bažnyčios ir 
bo ir mokslo sąlygos yra ge- artimo gerovei. S. J . 

iiimiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 
PACKAGE I M'KKSS AGK.NCY 

MARMA NOREIKIENf. 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšie* 

t a i k a - Preke*. Maistą.- tš Europos sandelių. 
•r.iHi M- aa c< .'008 

ŠACHMATŲ ŽINIOS 
— Karpovo - Korenojaus ma-. Maskvoj, Tblisi, Suchume ir 

če po 23 partijų pirmavo pa- j Leningrade. Ši dviejų savaičių 
šaulio meisteris Anatolijus Kar- • išvyka daroma su USCF ir Citi-
povas santykiu 4—2, o 17 parti-! zen Exchange Corps žinia. 
jų užbaigtos lygiomis, tačiau 
jos nėra įskaitomos. Korčno-, • 

... ., . . . . „ , . kovojo antrą vietą, jus antrąjį tašką laimajo 21-oje ] ,4][B^[ 7 g „ 
partijoje. Sekanti partija bai-! 

gėsi lygiomis, o 23-oje Korčno-
jus buvo įgavęs vidury lošimo 
persvaros, bet neįstengė reali-1 
zuoti. Mačo laimėtojui reikia 
surinkti 6 taškus, kad gautų 

350,000 dol.! 
tektų apie 

Amerikietis Cristiansen iš-
antrajam 

turnyre, Amsterda-
i me (Olandija), atsilikęs vienu 
j tašku nuo laimėtojo A. Jusupo-
j vo (Sov.), kuris pelnijo 9y2 tš. ; 
! olandiečiai K. van Vaigerden ir 
i G. Ligterink po 8 tš., o Bulga-

\V 89 St.. Chicago. Dl. 00*29. 
TEL. — WA 5-2787 

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

TeL — WA 5-8063 
uiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiinn 
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M. A. Š I M K U S 
NOTARY PCBLJC 

INCOME IAX SERVICE 
4 » So. Maplewood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi 
PILIETTBfiS PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai 
iiiiiiiimimiiniiiHHiiiiiiiimiuimmiiMĮi 
imiimimiiiiiiiiiminmiiiiiiHiiimimiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 \V. 69th S t , telef. 776-1486 
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII 

inilllilllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllir 
)iairiq preklq pasirinkimas nebran 

triai iš mū-̂ v sandelio. 
OOSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
3333 8. Halated St.. CbJcago, m. eo«0,s 
2501 W. «»th St., CbJcapo. m. 00629 

Telef.: 023-27S7 — 254-3320 
Vytautas Valantin.vt 

llllllllllllllllllltllllllllllllllllliuillllllllllli 

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

BEVERLY SHORES 
For sale Baltie Resort—Lodge—Motei. 
33 rooms with furnishings, includes 
rear house for owner, with 6 bath-
rooms, 10 refrigerators, 2 cooking 
stovės. Ali on 2 lots. Close to beach. 
Open year around. Possible to make 
apartments with store, dencatessen, 
rest—home, etc. Ali for only 
$55,000.0.0. 

Realty Dubois 
Tel. 219—872-6467 

64-ta ir Talman. Labai gerai išlai
kytas 5 kamb. mūr. bungalovtr. Pilnas 
valgomasis, 2 miegami, taip pat įreng
tas miegamasis pastogėje. Gazo Šilu
ma. Garažas. $35.000.00. 

88-ta ir TuHey (5200 j vakarus). 
Liuksusinė 3-jų miegamų rezidencija. 
1*4 vonios, įrengtas rūsys, 2 maš. ga
ražas, uždengtas patio. šoninis įvažia
vimas. $71,500.00. 

40-U Ir Artesian. 2-jų butų medi
nis. Reikia savininko. Tik $22,000.00. 

40 Ir RockweD 2V2 aukšto medinis. 
Gerai išlaikytas. Pilnas rūsys. Centr. 
gazu šildymas. $30,900.00. 

S*4a ir Aftwny. Geras 2-jų butų 
po 4 kamb. mūrinis, ir 3-jų kamb. bu
telis rūsy. $54,000.00. 

«6-ta ir Washteaaw. Geram stovy 
8 butų mūras. 6 butai po kamb., 
2 butai po 3 kamb. $17,280.00 me
tinių pajamų. Savininkas prašo 
$100,000.00. 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
JOsų nuosavybę, prašome kreiptis i 

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

pasaulio titulą ir 
sė, kurią lankyti pradėjo pen- į ̂ wv ^QQ d o j 
ki mokiniai. Mokyklos vedėjas! 
K Mileris prašo tėvų visus mo! — Pasaulio meisterė Nona 
kyklinio amžiaus vaikus atvesti j Gaprindašvili laimėjo septintąją 
į Šv. Juozapo mokyklos pa- Į partiją iš savo varžovės Mai-
talpas (Locke ir Stanley g-vių '• jos čiburdanidzės. Mačo stovis 
kampas), kadangi tautinėje ; 4—3 jaunosios Maijos naudai 
dvasioje išauklėtas 
yra mūsų ateitis. 

jaunimas 

PINIGINIAI VAJAI 

Jai reikia surinkti 8 J į taško iš 
skirtų 16 partijų, o Nonai už
tektų 8 taškų, kad pasilaikytų 
turimą pasaulio meisterės ti-

Tautos fondo Hamiltono sk. t tūlą. 

7F\ 
2432 WBT MAROUCTTE IOA0 

CHICAGO, IUINOS 60629 
=HON6 312 WV6W7 

• M 

iinm romus / r \wm\ m m 
1978 rugpiūčio men. gauti įnašai 

Santrumpa: atm. įn. — atminimo įnašas. Suma, parašyta 
d ė s reiškia iš viso. 

po pavar-

valdybos gegužės mėn. paskelb 
tas vajus eina prie pabaigos. 
Kas buvo rinkėjo aplenktas ar 
nerastas namuose, prašomas 
auką jteikti sk. pirm. A. Pa
tamsiui. Nepilnai surinktais 
duomenimis, 
davė beveik 
laisvės kovai. 

— Anglija laimėjo pasaulio i 
komandines jaunių pirmeny
bes Meksikoje. Dalyvavo 19 
komandų iš 18 šalių. J baigmi
nes pirmenybes kvalifikavosi 
10 komandų. Anglija sudorojo 

šiemetinis vajus v į s u s baigmės varžovus, tame; 
3,500 dol. mūsų skaičiuje ir Sovietų S-gą, kuri 

vyravo visose iki tol įvykusiose 
no spalio 1 d. aukos yra jaunių pasaulio pirmenybėse. 

renkamos mūsų šalpai, ypatin 
gai paremti pagalbos reikalin
gus Lenkijos lietuvius. Rinkė
jai aplankys visus Hamiltono 
lietuvius. Malonėkite įteikti 
kad ir mažą piniginę auką, ku
ri nudžiugins į vargą patekusį mandos 
mūsų tautietį Suvalkų trikam
pyje. Vajus bus baigtas kon
certu lapkričio 4 d., pristatant 
ir š. m. abiturientus. Visi gim
nazijas baigę jaunuoliai-ės pra 
lomi pranešti ŠF pirm. J. Plei-
niui. 

Šiuokart komandos išsirikiavo 
tokioje eilėje: Anglija 26',-j tš., 
Sov. S-ga 25V2. Kuba 24* į taš
ko. Toliau sekė JAV. Brazilijos, 
Kanados, Kolumbijos, Meksikos 
Australijos ir Šveicarijos ko-

Po 
S10.00 Juralis, Vincas, atm. [n. $110.00 
$15.00 Pimpė, Alfonsas ir Ksavera (mirus) $115.00 
550.00 Alimas, Ignas $50.00. Burkus, John $150.00, Kiaušai, Natalija ir 

Jonas $50.00, Leugoud, Edward $3,274.26 
$100.00 Baronas, Benjaminas, atm. įn. $100.00. Pajaujis, Petrai i'OO.CO, 

Pajaujienė, Petronėlė $100.00, Pajaujis. Zenonas $100.00, Sirgau-
das, J., M. D. ir Sue $100.00. 

$130.00 Butkus, Jonas, atm. įn. $330.00 
$150.00 Mikalauskas, Kazys, atm. įn. $150.00 
$200.00 X $200.00, Don Varnas, atm. įn. $500.00 
S23O.O0 Kajeckas, Juozas, Lietuvos atstovas 'V'ashingtone, ir Ona, r t n \ 

įn. $513.00 
$500.00 Kiaunienė, Sofija, s~m. įn. $550.00 
$523.95 Šimkus, Petras $523.95 

$1,125.20 Dočkus, Juozas, Australija, testamentinis palikimas $l,125.2v 

Santrauka: 
1 x $10.00 — $10.00 
1 x $15.00 — $15.00 
4 x 50.00 — $200.00 
5 x 'MCO.OO — $500.00 

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

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

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

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marauette Parke. Vertingas pirkėjui 

Valdis Real Estafe 
2625 We«« 7 i s! Street 

Tel. 737-7ZOO ar ?37 8534 
Namas — Stajonf- 3 ^alai, * rn. 

11I09, centralmi? ftt—ij-mas. atoi!::n>? 
slfiptuvS. 3 a\:to iraražaa 2 balko 
Mti Patio Marauette Parko centre 

Sint. bungakm. 3 miegami Ora-
~t užlaikytas S34.000. 
Namas 

Mznls. } 
Ir taTerno« 
• 0. 

svetaine* 

Mur ii^u^s. 
* apie 200 <̂ -e<5ių. 

$86,000. 
iMdelfi taverna, aalt 
2 butai po 6 kamb. 

1 x .00 — $130.00 

KONCERTAS 
Pirmas kultūrinis rudens pa

rengimas įvyksta spalio 1 d. 
Scot Park gimnazijos srlAje 
kur sol. G. Čapkauskienė ir so!. 
R. Strimaitis duos pirmą kartą 
Hamiltone savo koncertą. Pra-

— Tilburge (Olandija) pra
sidėjo tarptautinis turnyras, 
kuriame rungiasi 12 didmeiste-
rių iš 10 šalių. Turnyrą sėkmin
gai pradėjo Vengrijos dh Z. 
Ribli, įveikęs JAV dm W. Brow-
ne, tačiau pats krito prieš če-1Į 
ką dm V Hortą ir anglų dm A. i 
Mails.į Vengrijos d:n L. Por-
tich jveikė Vokieti jo ~ dm Hoeb-
nerj, o amerikietis \V. Browne' 
^ugoslavą L. Lubojevičių. Pa
saulio eksmeisteris B. Spaskis 
sulošė lygiomis su Hortu ir A. : 

t x $150.00 — $'S0.00 
Vf«i/« ":>rni 

2 x $200.00 — $400^ 
1 x $230.00 — $230.00 
1 x $500.00 — $500.00 
1 x $523.95 — $523.95 
1 x $1.125.20 — $12"^ 

<3.7841 

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

2951 W. 63rd 3tf 436-7878 

H E L P WANTED — V Y R . i l V Y R A I I B M O T E R Y 8 

M a c i e S h o D BOOKKEEPER 
KI « v II I n v ' " v r I Growing company needs conscien-

O n n r a | A r r f tious person who knows general 

\) C I Q I U I i j ledger and P&L s tatements . Excel-Experienced only. Night or D a y 
Shift. Pul l or Part T ime . P a y 
commensurate with experience. 

Call —389-9740 
risk for Steve 

D I E S E T T E R S 
For metai stamping plant. Mušt 

be able to set-up automatic and 
Standard secondary presses . E x -
perienced persona only, t o p sala-
ry, d a y and night sh i f t s open. 
Complete health and ret irement 
programs . 

ADMIRAL TOOL & MFG. 
COMPANY 

3700 N o . Talman, Chioago, 111. 
TeL 477-4800 — Bob Ward 

• i i iHi iHi i t i ini i i i i imi i iMi i i imiMit i i i iMiM 

T O O L A N D D I E 
M A C H 1 N I S T S 

Our n e w rate structure permits 
us to p a y top wages for exper'd 
people on our day shift. Overt ime 
and ful l benefit package. 

R p p l y 
HARRINGTON & KING 
5655 W. Fillmore St. 
TEL. - 626-1800 

An £>qual Opportunlty Employer M/F 
IIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIUIIIIIIIIH 

ledger 
lent opportunity. 

CALL IRVTNG R O B I N S : 
3 3 4 - 0 0 7 7 

Full or Part-Time 
CASHIERS-CLERKS 

ST0CK-JANIT0R 
McDADE A N D COMPANY 

4545 W. T o u h j . Lincotnwood, I1L 

" GENERAL OFFICE 
Typing, filing, billing. Good per-

manent position for right person. 

CALL: IRVTNG ROBINS 
3 3 4 - 0 0 7 7 

W E L D E R 
M U S T B E E X P E R I E N C E D 

Apply In Person. 

K. H. RUPPEJiT COMPANY 
16850 S . S tate St . , South Holland 

Maintenance Mechanic 
For metai fabricatirer plant. Mast be 
cxperienced. Mast do machlne re-
p«lrs, electrical and general mainte
nance. Steady day s — many benefits. 

ATXX) CORPORATION 
1830 No. Lamon 
Tel. — 622-S900 

MAINTENANCE MAN 
Factory Maintenance Work. Mušt 
have exper . and knowledge of ma-
chinery and gen. building main
tenance. Mušt speak some Eng-
lish. W e offer good s a l a r y and 
benefits. Call — 
•J'Try 235-9400 or apply in person i 

1300 W . Cortland St., Chicago 

A C C 0 U N T A N T 
Full charge of all account ing for 
Multi^State Organization. Esccellent 
opportunity for career person 
looking for interesting a n d chal-
lenging position. 
Call: IRVINO ROBINS 334-0*77 

C O O K 
Cooka full or part time for smail 

eiclusive kitchen in medioal center. 
Dietary exp. not necessary. ExceL 
salary. Call *or appoint or apply ln 
person bet 9:30 and 4 p. m. M/F. 

AMERICAN Y 
HEALTH CARE CTR. 

715 W. Central Rd., Art Hts. 
392-2020 Mr. KUBZ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiifiiini 

We are accepting appli-
cations for: 

UTILITY W0RKERS 
CHEMICAL VVORKERS 
Excellent opportunity for exper-

ienced dependable workers. Good 
pay and full benefits. These are 

Full Time Permanent Posit ions. 

Call Personnel at Ext. 251 
3 8 4 - 2 5 0 0 

iiiniiiiiiiiiiHHiii niiiiiiiHiiinitmnuj 

"HOUSEKEEPER 
Full or part time for small eatcluaive 
unit in medical center. Escell. sala
ry. Call for appt. or apply ln person. 
Bet. 9:30 and 4 p. m. MylF. 

AMERICANA 
HEALTH CARE CTB. 

715 W. Central Rd., Ari Hts. 
392-2020 Mr. Kanz 

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

Soma gausiai atsilankyti, ka-1 Mailsu. Danijos dm B. Larsen 
dangi mūsų iškilrujų solistų pa * v e i k ė H o r t ą - b e t P ^ * 1 1 " ^ 
sirodymas tikrai yra v e r t a s olandui Timmanui. Po šešių ra-

tų pirmavo dm Portich su 41 į 
taško. J. Timman 4 ir anglas 
A. Mails 3'o su 1 nebaigta. 

A. t A. PRANUI DRUKTEINIUI 
..įoiro tremtiniui, Lietuvoje mirus, dur.teris JAD
VYGA K0NTRIMIENĮ ir EUGENIJA LIAUGAŪDIENC, 
sūnų EDMUNDĄ su Šeimomis ir kitus gimines nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Anastazija ir Edmundas Binkiai 

> T A R Q U E T T E P A R K 
4 botų mūrinis. Gazu š i ldymas. Ga-
ražas. Numažinta kaina — $54,900. 

19 metg mūrinis. 5lA kamb. (3 
mieg ). Gazu-oru yildyroas. Arti St. 
Louis ir 77 St. Padaryki te pasiū
lymą 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Suaą pirkimas — Pardavimai 

Valdymas 
Draudimai — Income Ta* 

Nouriatu — Vertknai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

••k-V) s . Kedz ie A \ e . — 7 7 8 - 2 2 3 3 

dsmesio ir rengėjų — Aido tė
vų komiteto paramos. Koncerto 
pradžia 4 vai. p. p. 

K. Baronas 

%%tff _ 3©ofc — Wfr f,iginu mokysite 
cri •[xtrj»od« nnn mrnlr- \T tiutonH)-
M M B p u w . 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S2»n% WeM 9&tt* Str«* 

Ctitrairn. IlUooh 
TyW. OA 4-M54 

— Buv. Naujos Anglijos 
meisteris Shelby Lyman, kuris 

i puikiai komentavo ir pranešinė-
i jo TV vykusį Islandijoje mačą 
J tarp Fisoherio ir Spaskio. imasi 
vadovauti būsimai 1979 metų 
JAV šachmatininkų kelionei j 
Sovietų S-gą su rungtynėmis 

Mylimai motinai Lietuvoje mirus, 

ANTANUI KAZLUI ir jo seimai 
•ei artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojau-

Viktoras Kelmelis su Šeima 
Gintaras Plačas su seimą 

D t N E S l O I 

imiiiiiimiimiiiiiiimimiii ininmi 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4 0 6 5 Archer Ave, 
Chicajco, OI. 606S2, telef. *»r7-5980 
iiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiHiiiiimimii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiminiiiiiiiiifi 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visu riivų grindis. 

i . B U B N Y S — TeL R E 7-5168 
niiiiiiiimiiiimiiiinmiuiniinimiuiiiiiii 

KOD£L EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI? 

• 
Ką išleidžiate namų apšildymui, 

tas išeina laukan per stogą ir sienas. 

Mes dabar turime tokį gaminį izo
liacijai, kuris gali visą tai sulaikyti, 
Su pilna izoliacija galima kuro su
naudojimą sumažinti iki 50^£. 

Ar negalvojate, kad jau laikas tei
giamai veikti? 

Dėl nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite 

EXPANSION SYSTEMS 
TEL. 436-3606 

:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiMimiiiiiii!tiiiitfi 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairiu atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 

iiiiiiiimifimmiiiiiiiiimiiiiimitiiiiimii 

KEYPiJNCH — IBM 3742 
Experienced on 3742. Competit ive 
salary. Godd benefits and hours. 

Convenient to transportation 

MERRILL LYNCH 
141 W. Jackson — Rm. 302 

Chicago 786-2852 

Domestic, Help 
Housekeeper — To live i n : 

Mušt speak Engtfsh. 

Call — 498-1452 

H E L P W A N T E D V Y R A I 

Remkit tuos biznierius kurie 

skelbiasi "Drauge". 

STEEL SHOP 
LAYOUT MEN & F T I T E R S 

Mušt be able to layout steel p latės . 
Misc . iron and Structural steel . 
Permanent positions, paid vaca-
tions, holidays and pension. 

TeL — 928-1618 

Need someone with eTperience in 
handling fine furnitures in show 
roonv Good workHig condition^. 

Many company benefits. 

MAURICE MANDEL & C0. 
1510 S. Michigan Ave . 922-720t 

ASSEMBLERS 
& PUNCH PRESS OPER'S 

Experience neceasary 
Mušt speak good Engligh. 

N A G E L C H A S E MFG. OO. 
1X10 N. Kilbourn Ave . 

Chicago, I1L 60639 772-9364 

Perskaitę "Draugę", duokite kitiems pasiskaityt 

http://VYR.il
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25-TO SANTAROS-ŠVIESOS 
SUVAŽIAVIMO (SPŪDŽIAI 

ALFONSAS NAKAS 
Kad antraštė neklaidintų, 

skubu paaiškinti: iš keturių su
važiavimo dienų Tabor Farmoj 
praleidau tik dvi pirmąsias. Iš 16 
programos vienetų išgyvenau tik 
aštuonis. Nors ne visiems prog
ramos dalykams (paskaitoms, po
kalbiams, diskusijoms, literatūros 
vakarui) skirta po lygiai laiko, 
bet jaučiu, jog pusę programos 
būsiu išklausęs. Taigi —tik pu
sę. Be to, nesirengiu čia prakai
tuoti ties paskaitų turiniu, nors 
mano magnetofonėlis užraše. Ne
turiu laiko juo prie rašomosios 
mašinėlės dabar pirmyn ir atgal 
groti. Nėra nė reikalo: rimtas pa
skaitas už kelių ar keliolikos mė
nesių išspausdins Metmenys. Ma
no įspūdžių rašymo tikslas — 
skaitytojui priminti apie sambū
rį, kurio gyvybės versme ir egzis
tencijos pagrindu kaip tik yra tos 
keturios besibaigiančios vasaros 
dienos, aptvertos prakeiktai nuo
bodžiu, gramozdišku, konserva-

suvažiavi-

ATJKSO KAINA 

(Atkelta iš 3 pel.) 

Napoleoną I, Rotshildai jai atė
jo į pagalbą su savo finansiniais 
ištekliais, nes jie rėmė tas valsty
bes, kurios kovojo prieš Napole
oną. Rotshildas labai daug prisi
dėjo prie Waterloo kautynių lai 

tyviu pavadinimu 
mas. 

Daugelį kartų Drauge buvo 
skelbta, jog suvažiavimas įvyks 
rugsėjo 7 — 10 dienomis. Įvyko 
kaip sakyta. Bent kartą ištisai 
paskelbta ir visa, visų keturių 
dienų programa. Čia jau pedan
tiškam dalyviui reikėjo kantry
bės. Niekada Santaros —Šviesos 
suvažiavimų programa nebūna 
tokia kaip surašyta. Nebuvo nė 
dabar. 

Į Farmą atskubėjau per pa
tį rugsėjo 7-tosios vidudienį, kad 
spėčiau į Czeslawo Miloszo po
kalbį, turėjusį įvykti antrą va
landą. Atlikinėdamas registraci
jos formalumus sužinojau, kad 
ponas Milosz tebepietauja Pary
žiuje (taip, Prancūzijos sostinė
je, ne Ontario provincijoj!) ir tik 
vakare teatskris. Kiti būsimieji 
paskaitininkai irgi dar tik rinko
si ir nebuvo kuo šį "pokalbį" pa
keisti. Tebesirinko — tebesikūrė 
ir klausytojai. Medžių pavėsy 

I rė, jog ką jie Čia kalbėjo, jis su nie-
j kuo nesutinkąs. Gerai pasakytai 
• Man tai buvo įdomiausias pirmo-
Įsios suvažiavimo dienos programos 
numeris. 

Po keliolikos minučių per
traukos vėl grįžome į paskaitų 
kambarį. (Beje, pirmąją suva
žiavimo dieną, o kartais ir pusę 
antrosios, paskaitos vyksta ne 
bamėje, o ilgame, siaurokame 
administracinio pastato kambary, 
lyg verandoje, nes jo visa ilga ry
tinė siena iš stiklo. Kai siauru vieš
keliu pro šalį lekia mašina, tai 
nustelbia betkokio kalbėtojo bal
są. Šio suvažiavimo metu tik pir
mąją dieną išbuvome toje ve
randoje. Penktadienį nuo pat ry
to kelsimės į bamę, nes žmonių 
ausės su kiekviena paskaita). Su
sirinkome 45 žmonės, kas pirma
jai dienai — bene rekordinis skai
čius. Priešais mus už stalo sėdė
jo tiesus, liūdnas, senstelėjęs vy
ras. Tamsūs, žilstelėję, praretėję 
plaukai. Gilių raukšlių apakė-
tas veidas. Niekada nekarpomi, 
vešlūs, šarmoti antakiai atrodė 
beveik nenatūraliai, tartum ak
toriui priklijuoti. Nebegaliu prisi
minti, ar prie tamsios eilutės dė
vėjo kaklaryšį, bet greičiausia 
taip. Tai buvo Czeslaw Milosz. 

liejinis, tebuvo lakoniškai, sausai 
suminėta programos lape. Niekas 
suvažiavimo oficialiai neatidarė. 
Niekas neskaitė kitų organizaci
jų ar asmenų sveikinimų. Nie-
as, nieko per tas dvi pirmąsias die
nas, kai aš ten buvau. Tik tas 
"25" neryškių spalvų klijuotėje. 
Viskas. Kad pirmaeilio dailinin
ko puikūs darbai ant sienų, tai, 
manau, tik atsitiktinumas, nes 
meno paroda čia kiekvienais me
tais. Kad pavakary, scenos papė
dėje, prie durų atsiras "knygy
nas" (pora didelių stalų, ap

krautų Algimanto Mackaus fon
do knygomis bei kitais leidiniais 
ir plokštelėmis), tai irgi paprastas 
kasmetinis dalykas, anksčiau uo
liai tausotas Gintauto Vėžio, da
bar man nepažįstamo jauno vy
ruko prižiūrimas. 

Nuo devintos, tik po pusryčio, 
barnė jau suklega dešimtimis bal
sų. Iki vidudienio ten dar bus 
vėsu, tad visi puikiai jaučiasi. 
Sveikinasi ilgai nesimatę, žvalgo
si į grafiką, renkasi kėdes. 

(Bus daugiau) 

DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. rugsėjo mėn. 25 d. 

mėjimo, kurios padarė galą Na- *» pasiliko diskusijoms, "jeigu 
poleono 100 dienų valdžiai Pran

cūzijoje Šiose kautynėse Napoleo
nas pateko į anglų nelaisvę ir 
baigė savo gyvenimo dienas iš
tremtas į Šv. Elenos salą. 

Tuo tarpu R. Nathan Mayer 
Rotshildas gerai paruoštų žval 

lietuvių liberalų tenagrinėjo tik 
santariečių "moralinę kultūrą", 
ar kaip ten. Paskaitos klausančių 
suskaičiau 38 žmones. Gerą valan
dą užtrukusiose diskusijose dalyva 

gybinių karvelių dėka pirmiau su vo Kęstutis Girnius, Zenonas Re-

šutra, kur medžiai nesiekė —gal-1 Kai Tabor Farmoj jį mačiau prieš 
bene ketverius metus, buvo daug, 
daug jaunesnis ir daug žvalesnis. 
Artėjančios senatvės dabar nebe
galėjo nuslėpti nė blanki elektros 
šviesa. 

Jo kairėje — V. Kavolis, o de
šinėje — K. Almenas. Pastarasis 
paskelbė, jog pokalbis bus veda
mas angliškai ir supažindino po
etą su publika, kuri šiltai paplo
jo. Visų pirma ponas Milosz at
siprašė pavėlavęs ir paaiškino, 

vą skelianti balzganos saulės 
kaitra viską slopino, lėtino. 

Programa prasidėjo Vytauto 
Kavolio paskaita "Liberalai mo
raliniu kultūrų žemėlapyje". 
Skelbta ketvirtai valandai, prasi
dėjo dešimčia minučių anksčiau 
ir užtruko 63 minutes. Ne viską 
vienu ypu perskaitė. Pluoštą la-

prireiktų". Kalbėjo apie libera
lus plačiąja prasme ir pasauli 
niu mastu. Jei gerai prisimenu, iš į į0? ^ pavakarę skridęs iš Pary-

žinojo apie Napoleono nesėkmę, 
negu Anglijos vyriausybė. Tuo 
metu išgąsdinti Napoleono lai
mėjimais, Londono vertybių po
pierių laikytojai pradėjo pardavi
nėti vertybes, kurias apsukrus 
Rotshildas kritusiomis kainomis 
ramiausiai supirkinėjo. Jo rankose 
atsidūrė didžiosios Anglijos bend 
rovės ir jis tapo Anglijos ekono
minio gyvenimo vadovu, nes jo 
turtai buvo neapskaičiuojami. Jo 
sūnus R. Nathan Lionei mono
polizavo visų didesnių įvykių fi
nansavimą per Anglijos banką, 
tapdamas vyriausybės patikėti
niu, lordu ir pirmuoju žydu -
Anglijos parlamento nariu, nes pa
gal tradiciją visi parlamento na
riai turi būti anglikonų tikybos 
reikalavimu pakrikštyti. 

Smukimas 
Pirmojo pasaulinio karo metu 

Rotšildų galia truputį palūžo, 
nes visko aprėpti laistant įvai
riam progresui Rotshildų šeima 
nebepajėgė. Jų dėmesys nukrypo 
į finansinį pasaulį, ypač į bliz
gantį auksą, kuris ir karo pele
nuose blizga. Būdami žydai, jie li
ko ištikimi savo tautai, remdami 
žydiškas organizacijas ir šiandie
ninį Izraelį. Nacių persekiojimo 

kasius, Tomas Venclova, Alek
sandras Štromas, Kazys Almenas, 
Kostas Ostrauskas, Karolis Dran
ga, Algimantas Gureckas, Stasys 
Juzėnas ir vienas kitas man nepa
žįstami. 

Po vakarienės, aštuntą valan
dą, prieš 40 žmonių buvo paso 
dinti du jauni kritikai, dr. Kęs
tutis Girnius ir Mykolas Dranga. 
Jų pokalbio tema —"Santaros — 
Šviesos klaidos ir trūkumai". Pir
masis, ateitininkas, tad pašalinis 
stebėtojas, 15 minučių referate 
kritikavo šios organizacijos pra
eitį bei dabartį. Antrasis, aktyvus 
santarietis, apie 17 minučių pra
našavo, kokiu būdu santariečiai 

—šviesiečiai artėjančiame išei
vijos lietuvybės saulėlydy galės 
prisidėti prie visiško jos žlugimo. 
K Girnius Santarą - Šviesą redu
kavo į literatūros mėgėjų būrelį, 
kartą metuose susirenkantį pa
nagrinėti literatūrinių temų. M. 
Dranga jo nepaneigė, tik išvien 
pesimistiškai šnekėdamas prikišo, 
jog ateitininkai "veikimu" pa
verčia ir susikaupimą mišių me
tu, arba mažamečiu mergyčių 
dainavimą lietuviškai suaugusių
jų pobūvy. K Girnius užsiminė 
apie J. Griniaus — A. Škėmos gy
nėjų, o paskui J. Meko — H. Na

rnėtu pora Rotshildų persikėlė į gj0 ginčą, kaip dar šiokį tokį vei-
JAV, nežiūrint, kad prieš porą kįmą prįe§ keliolika ir keletą me-
šimtų metų jų protėviai stengėsi 
sutrukdyti Amerikos laisvę. 

Nors šiandien JAV yra pora 
Rotshildų, bet atrodo, kad jie do
lerių nesidomi, nes jis nebeturi 
auksinio pagrindo. Jie gal dau
giau interesuojasi aukso vertės 
nustatymu. Amerikos iždas pro
rečiais meta į rinką tam tikrus 
kiekius aukso, stengdamasis nu 
mušti jo kainą, bet budrios Rot
shildų akys greit jį pasveria ant 
svarstyklių ir neleidžia nukryp
ti nuo nustatytos eigos ir išba
lansuoti susidariusių prekybos 
balanse trūkumų, kraštą stu-
miatn į dar didesnę depresiją. Gal 

tų. M. Dranga lyg pritardamas 
skelbė, jog Santaros —Šviesos ne
bėra, o tik santariečiai ir šviesie
čiai, jeigu K. Girniaus truputį iro
niška, truputį arogantiška gaida 
žadino protestą ar panašiai stimu
liavo, tai M. Drangos šauksmas 
tyruose tiktai liūdino. Vis dėlto, 
M. Drunga skęstantiems dar me
tė čia vieną, čia kitą šiaudelį: gal 
dar kursai lietuviškai nekalban
tiems, gal dar Lietuvos Vyčiai ko
kį stebuklėlį. Moderatoriaus kėdė
je sėdėjęs V. Kavolis nei šiaip nei 
taip abiejų kritikų neprovokavo. 
Į diskusijas įsivėlė Z. Rekašius 
(tris ar daugiau kartų), Jonas 
Boguta (du ar daugiau kartų), 

! ! ? £ . . ^ ^ S S J ^ S ? K. Almenas, Virginija Bird, A. Gu 
reckas, T. Venclova. Per maždaug patricijų sudarytą "Auksinę kny 

gą" šeimos, kurie turėtų dalyvau 
ti aukštuose parlamento ar Bal
tuosiuose rūmuose, kad pagerėtų 
dolerio vertė ir būtų apvaldyta 
infliacija. 

pusantros valandos ne tik Santarą 
— Šviesą, bet ir visas kitas išeivi
jos organizacijas pastačius į rei
kiamą vietą, V. Kavolis abiem kri
tikam padėkojo ir trumpai išsita-

žiaus, esąs labai pavargęs. Pir
muosius klausimus klausė tai Ka
volis, tai Almenas .daugiausia Ka
volis. Į pokalbį įsitraukė M. Drun
ga, K Girnius, K Ostrauskas, R. 
Šilbajoris, V. Bird, Z. Rekašius, 
A Štromas. Apie ką kalbėjosi? V. 
Bogutaitę pamėgdžiojant —apie 
viską ir apie nieką. Apie gyveni
mą plačiąja prasme, kultūrą, po
eziją. (Magnetefonų buvo pridė
lioti visi pakraščiai, tai gal kas 
tą pokalbį iššifruos, aptvarkys, 
paskelbs). Man nesvarbu temos. 
Stebėjau tą retą, beveik muzieji
nio tipo džentelmeną ir stebėjau
si. Rimtas, flegmatiškas, bet šil
tas. Kiekvieną atidžiai išklausė, 
pagalvojo ir į kiekvieną klausimą 
ramiai atsakė. Jo anglų kalba 
akademinė, žodinga, bet akcen
tas baisus. Kalbamasi buvo susė
dus. Kai klausimą davė moteris 
ir, kad geriau girdėtųsi, atsisto
jo, atsistojo ir jis. Kitą dieną, kai 
diskusijų metu klausimui kartu pa
kils jo ir moters rankos, gavęs pir
mumą jis atsisakys moters naudai. 
Prieš ketverius metus, kai poetė 
skaitė lietuviškus eilėraščius, at
sistojęs jis pareiškė, jog nors nie
ko nesupratęs, skambėję labai 
gražiai, jaučiąs, jog puiki poezija... 
Išlaisvintos moterys turėtų sius
ti dėl tokio džentelmeniškumo! 
Bet tą vakarą Tabor Farmoj nė 
viena nesiuto. Artėjant vidurnak
čiui K Almenas pokalbį su Ces-
lawy Miloszu užbaigė ir publi
ka poetui ilgai, ilgai plojo. 

Žvaigždėta naktis buvo pravė-
susi, nors kaitros ir sausros galo 
oro pranešėjai sekančiai dienai 
dar nežadėjo. 

Rugsėjo 8-sios, penktadienio 
programai barnė jau buvo paruoš
ta iš pat ryto. Vakarykščiai ma
čiau ją tamsią, nuogomis sieno
mis. Dabar nuo trijų sienų švie
tė puikūs įvairaus dydžio, juoda 
— balta grafikos darbai. Akį ypač 
traukė laibi, nuogi muskulingi 
žmonės. Šokančios poros toks gy
vas judesys, kad, atrodė, ims ir 
pasileis per salę iš kartono rėmo 
išsiveržę. Tai pomirtinė Stasio 
Krasausko darbų paroda. Scene
lėje staliukas, keistai į vidų nu-
krypusiom visom keturiom storom 
kojom. Scenelės gilumoj, dešinėj 
pusėj, iš trijų ar keturių karto
no gabalų suklijuota ar susegta, 
negaliu pasakyti, ar kokia stili
zuota gėlė, ar fakelas su liepsna. 
Ant tos figūros — bene sidabri
nės spalvos akį rėžiantis skaičius 
"25". Kad šis suvažiavimas jubi-

BALF'o direktoriui ir ilgamečiui vedėjui 

A. t A. V L A D U I S E L E N I U I 
m i r u s , 

žmoną BRONĘ, sūnų B0BEBT& BROU ir SESERIS 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Bendras Amerikos Lietuviu šalpos Fondas 
Centro Valdyba ir Direktoriai 

BALF'o direktoriui ir žurnalistui 

A. t A. V L A D U I SELENIŲ I 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 
BRONEI, sūnui ROBERTUI, broliui LIUDUI, sese
rims JflBVYGAI BALTUONIENEI, VIKTORIJAI GUR-
ČINIENH ir BRONEI KAUSIENEI bei jų šeimoms. 

Antanas ir Maria Rudžiai 

A, t A. Kazimierai Dūdienei-Federavičienei 
mirus, jos sūnums PETRUI ir JONUI, dukrai KAZEI 
BAUMILIENEI ir jų šeimoms, seseriai ELZBIETAI 
ANUŽIENEI,̂  mirusios sesers dukroms JULIJAI 
C00K, ELENAI MARTINKUS ir jų šeimoms bei vi
siems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Algis ir Romaną Gruzdžiai 
Adele ir Ildefonsas Sadauskai 

su šeimomis 

Mylimam vyrui ir tėvui 

A. t A. VLADUI SELENIUI mirus, 
žmonai BRONEI ir sūnui ROBERTUI bei giminėms 
reiškia giliausią užuojautą ir kartu liūdi 

Lidija Mingeliene 
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( JAV DIDŽIAUSIUS M M Y 5 TIKRO 1 

| BAITUOS GINTARO ) 
1 Expocenter — Merchandise Mart = 
f 350 N. Orleans — Chioagp, III. 

I GEM AND JEWELRY SHOW 1 
| AND SALE Į 

Brangakmeny ir brangenybių paroda 
| bei pardavimas 
| TIK KETURIAS DIENAS: | 
f Rugsėjo 28, 29, 30 ir spalio 1 dienomis Į 
| Ketv. ir penktai 12 vai. iki 9 vaL vak. 
i Šeštai. 10 v. ryto iki 9 vai. vak. '-
| Sekmad. 10 v. ryto iki 6 v. vak. 
| Exhibitedby f 

I KUHN'S BALTIC AMBER Į 
1 Nokomis, Florida 
I SU SIIO SKELBIMU GAUSITE 10% NUOLAIDA . 
| — 1 8 s i k i r p k i t c — 
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Mylimai motinai Lietuvoje mirus, 

ANTANUI KAZLUI ir jo šeimai 
bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. 

Brighton Parko Namu Savininku D-jos 
Valdyba ir Nariai 

Brangiam vyrui ir tėvui 

A. t A. DAUTARUI BACiNSKUI mirus, 
skausmo prislėgtą žmoną ČESĘ, sūnų DONATA ir 
sūnų KAZĮ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

Ringaile ir Aleksas Zotovai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktor iai 

6845 SOUTH VVESTERN 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 St., C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 50th Av., C icero 

T e l . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 W. 69th STRLET Tel. REpublic 7-1213 

1102«? Southvvest Higrmay, Palos Hilis, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S O CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STRFET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
I44« So. 5*h Av*.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 
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X "World Book Childcraf t In-
ternational" enciklopedijoj, lei
džiamoj Chicagoje, yra straips
nis ir apie Lietuvą. Jo autorius 
dr. V. Vardys. Taip pat atski
rai paminėti Kaunas, Vilnius, 
Klaipėda. Straipsnio autorius 
primena ir partizanų ir Lietu
vos gyventojų peticiją su 17,000 
parašų Jungtinėms Tautoms. 
Pridėta pora iliustracijų ir Lie
tuvos žemėlapis. 

x Solistai Dana Stankaitytė, 
Stasys Baras ir Jonas Varnelis 
ir muz. Alvydas Vasaitis rugsė
jo 23 d. buvo nuvykę į Hartfor
dą, kur trys solistai davė puikų 
koncertą, akompanuojant muz. 
A. Vasaičiui. Visi keturi jau 
grįžo namo — į Chicagą. 

X lietuviu kalbos kursui 101 
Circle Campus yra įsiregistra
vę 15 studentų ir dar vienas 

X šv. Pranciškaus seselių 
Chicagos apskrities rėmėjai 
kviečiami dalyvauti metiniame 
rėmėjų seime, kuris įvyks sek
madienį, spalio 1 d., Marijonų 
vienuolyne prie "Draugo". Sei
mas prasidės 11 vai. ryto šv. 
Mišiomis už gyvus ir mirusius 
vienuolijos rėmėjus. Pietūs bus 
12 vai. Registracija ir posėdis 
tuoj po pietų. Posėdžiui užsibai
gus, bus rodomas šv. Antano 
gyvenimas. 

X Lithuanian Video organe į Korp! "Fratenritas Lithuaniea" uždeda vainiką prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę. Kalba dr. V. Tau-
zacija susilaukė stambios para- j ras- korP- Pinnininkas. Nuotr. P. Maletos 
mos iš Hlinois Arts Council 
ruošiamai spalvotai video fil
mai apie lietuviškus tautinius 
šokius. Video filmavimas jau 
pradėtas ir premjerinis spėk-; LEMONTO MERAS KABIU 
taklis numatytas sekančių me-'; SU LIETUVIAIS LB 
tų pradžioje. Video filmas yra j GEGUŽINĖJE 
gaminamas transliavimui per i 
platų Public Broadcasting tin-j V l s^į l a u k t a Remonto L & i g i s J a s a i t i g B i a l i k 3 ^ ^ g ^ procentas, tai parodo, kad LB 

gegužine rugsėjo : m R i m a s g a r a u s k a S ) yiUja eina teisingu keliu, ir niekas 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

IŠ AR Tl IR TOLI 

Jakaitienė, Justas gegužinė, kur krūvon susiren-
Rasa šarauskienė, ka toks didelis (jau šimtais 

Lidija Vasytė. Rasa Augiūtė- skaičiuojami) lietuviai su šei-
Bialik, Romas Krištopaitis, Al- momis, o ir jaunimo didelis 

nė, Jūratė 
šarauskas, 

Kerelytė, Jolanda ir Alfonsas jos jau negalės išdraskyti nors 
klą. Lithuanian Video yra pir- , 

.. .. .,, . , A •- • 10 d. jau praėjo su didžiausiu 
moji lietuviška video grupe įsei-1 . . f, 
vijoje. Jai vadovauja Teresė | P a s i s e k i m u ; , ~ a u t a n j m ™ I Kereliai, Ričardas Burba, Mėta ir labai stengsis mūsų Lietuvos 
Bogutienė. į p e l n ° ^ k u n ? ^ n e d a l l s . . t

b u s : Burbienė, Antanas Goode, jr., okupantas. šioje gegužinėje 
x Visi Audros choro ir tau- P a s k i r t a m " s i į Maironio litua- ; K ę s t u t i s bukait is , Birutė Na- i buvo labai daug jaunimo, bal

tinių šokių grupės nariai ren- m s Y n e s m o K > ' k l o s Raikymui. v i c k i e n ė ? M o d e s t a Umbrasienė,' gūsio Lemonto Maironio litua-kasi repeticijoms trečiadieniais,, y a s b u y o ^ a p y l i n k ė s v i c e . 
7 vai. vak., Jaunimo centre. 

Vyriausias^ ^geg^žinės^ vado-1 P o v i l a g Varnaitis, Modestas Ja- rištinę mokyklą ir mielai pri-
kaitis, JAV krašto valdybos' sidedančių prie lietuviškų dar 

Andrius Laukaitis pirmininkas Romas Burba, jo 
t a m p a t Uau*,-. j a u k š t e s n į * . " * " * * O** ^ * " l™™ ? T^t'l^SjT^" 
104 kursą įsiregistravo 11 stu- deracijos suvažiavimas bus spa- talis Umbrasas ir Romas Ra- K v b a r t i _ n x stengiausi 
*-^ ~ ZTv^T^. .. ,,,_. 'lin 7—S d. Kultūros židinv New K7m»* Sv^in » r i r i n U , • Kyoaruene. rengiausi visus 

kartu su lietuvių kalbos kurso x Balfo seimas Chicagoje medžių daug. Jaunimas, kurio 1 
universitete įvedimo iniciato- įvyks spalio 28 d. b u v o l a b a i dauS> *"dė įvairius 
riais - steigėjais Leonu Rasla-
vičium ir Jonu Kavaliūnu iš 
siuntinėjo laiškus ir kitiems 

! žaidimus, o vyresnieji vaišino-
x švč. M. M. Gimimo para- Į s i i r b e n d r a v 0 -

i pi jos rudens festivalis įvyks 
; lapkričio 11—12 d. 

LIET. BENDR. BRIGHTON 
PARKO VAKARAS 

Po vasaros karščių ir atos
togų apylinkės tradicinis vaka-

dentų. čia lietuvių kalbą dėsto * 7 - 8 d̂  Kultūros| ̂  New . ciunas^ Svečių susirinko gal ; ^ ^ norėdamas, 
prof. dr. Janina Reklaitienė. i Yorke Federacijai dabar pir- per 800. Vitaho ir- Modestos k a d ^ r ė s s v e c i a i žinotų, 
3e to, prof. dr. J. Reklaitienė i mmmkauja Irena Banaitiene. | Umbrasų sodas nemažas ir vais- j e k * JJR U n k ė 
1 1. __ *•->_- r.. »__i'L_ 1 I . . • » _ ! * . _^j » g*iui„n*,nia. rrtpdžin d» i ip \ J a u n i m a i ? I r t i r in ! - ___.. _ , . .Z,.., 

reikalui ištikus Į ras jvyko rugsėjo 16 d. L. K 
pasiryžusių pagelbėti. Bet jei,Aižinų (buv. B. Pakšto) svetai-
ką būčiau praleidęs, tai atsi-inėje. Šiais metais parengimas 

, prašau. j buvo suruoštas gerokai anks-
lankė gegužinėje ir .nuoširdžiaiI ***?"? l a b af . d a u ? ^ «au, nes valdyba norėjo sutau-

x Rašyt. Anatolijaus Kairio draugavo su svečiais. Mr. John- j ? ? ^ « ! * 5 ! L V ^ ^ * * > 25-ni» metų lietuvių 

VOKIETIJOJE 
— Miesau mieste įvyko meti

nis LB apylinkės narių susirin
kimas, kurį atidarė pirm. dr. J. 
Gurklevičius. Susikaupimu pa
gerbtas a. a. Klemensas Zakis. 
Pirmininkavo dr. med. St. Se
reika, sekretoriavo J. Venckus. 
Priimta 7-ių punktų darbotvar
kė. Iš perskaitytos pajamų -
išlaidų apyskaitos paaiškėjo, 
kad per kadencinius metus tu
rėta 1,166 DM pajamų ir 1,053 
DM išlaidų. Naujuoju pirmi
ninku išrinktas Juozas Nevu-
lis, revizoriais — Juozas Venc
kus ir Antanas Banaitis. Nu
tarta šiemet surengti tautos 
šventės minėjimą ir ateinan
čiais metais — Motinos dieną. 
Ją rengti kartu su LB Saaro 
krašto apylinke. Taip pat nu
tarta pasiūlyti Vokietijos LB 
valdybai pašalinti iš Lietuvių 
bendruomenės keturis Miesau 
apylinkės narius, kurie nemo
ka solidarumo įnašų ir nepalai
ko ryšių su apylinke. Dr. St. 
Sereikai padėkota už susirinki
mui suteiktą vietą ir vaišes. 

— Romuvoj rugpiūčio 19 d. 
Vokietijos LB valdyba suruošė 
didžiulę sodo šventę IV PLJ 

studentams, kurie dar gali už-
siregistruoti lietuvių kalbai iki j X Kasyt. Anawmjaus namo — s « « - - - ~ \m toliau. Iš Omahos dr. Juo- Bendr. Brighton Parko apylin-
™«M« *> * iT „ ^ t ^ l r i a trijų veiksmų komediją Popie- korto ^ o n t o ^ J ^ j z a s Skaudys su žmona Salome-k ė s v e i k los paminėjimui, kuris 

Č10 diagnoze" ruošiasi suvaidm- a u k s t a s pareigūnas geguzmen A f c u 0 m a h o j e p a s i ž y m ė j ę . fa l a p k r i c i o 2 5 d Jaunimo 
tiSydnėjaus lietuvių teatras! atsiuntė ambulansą kad kokiai, * į v e J vyks lapimcio ^ d. Jaummo 
"Atžalai gruodžio 26 d, Bank- j ^ ™ e ^ J * h ™ » * Po daugelio metų gegužinėje | % ^ d y b o e p i r m . J u o z a s g l a j u s 

burgo mums rašo: "Gihai susi- l s towno Civic centro salėje, I j e - C ^ ^ g * * * * J ° k l O S susitikau inž. Viktorą ir moky-1p a s v e i IL> t r i n k u s i u s , prašė 
jaudinusi perskaičiau "Drauge ; tuvių dienų Australijoje metu.; " ^ į m e s nejvyka | t o j ą Qną š i ] ė n u s ^ ^ p e r f . , ^ l i n k s m i n t i s fr ^ ^ 
rašuų apie Baho Gajausko ir jo Veikalą režisuoja Stasys Skro- Gegužines darbuose, be j a u į k e Į d a m i į E r i e miestą, Pa. j ie-!k a i p namuose Kun Fab Kirei-
žmonos jautrią dramą — su- lis. Komedijoje vaizduojamos! minėtų, dar jiems daug padėjo i d u s u frno^ gyveno ilgesnį lai- l ia trumpa malda pradėio ookv 
tuoktuves lageryje. Jos ryžtas ; lietuvių gyvenimo aktualijos,! l r Ju šeimos, o taip pat ir kiti; k ą m ū s u tarpe. Abu buvo labai « vakariene 
tapti dalininke jo kančios ke- kurios sukelia daug juoko 
lyje tikrai yra heroiška auka 
Lietuvių tautai daug pasitar
nautų tas, kuris šį įvykį pateik-

čia veiklūs * lietuviškuose dar- H° ^ ^ p a r e n g i m o dalyvia 
buose. Viktoras buvo vienas iš' 

! šeimos. 
X Patikslinimas. Dėl rinkimo i Gegužinėn įvažiuojančius pa- > L ^ m ^ n t o ' L B ^ H n k i steigiu ' b U V° ^ ^ " ^ ^ *** ™~ 

mašinos - linotipo sutrikimo j s i t i k o i r v i e t a s m a š i n o m s p a . ' g
 p į . g * į sų apyhnkėje gyvena jauna, ta-

riJ'Sdesniems žurnalam!" Nėra | " D " ^ " rugsėjo 23 d. laidoje | s t a t y t i nurodinėjo Vida Račiū-! Abromaitienei įsteigti Lemonte! ̂ ^ ^ ^ P a u l a u s k a i " 
a:;. :- _.-. ' . i te, kun atliko memnę progra

mą. Su dideliu dėmesiu ir pasi-
abejonės, kad žydai prieš tokią! aprašyme apie Ateitininkų sen-, nienė, duktė ViUja ir sūnus Maironio lituanistinę mokyklą 
žiaurią komunistų priespaudą j d r a u ^ . u c e n t r o

 m™*įį?m ^ \ Edmundas ir Gintaras Įsteigtai mokyklai vadovavo 
pravestų demonstracijas ir su
suktų filmą". 

X Sol. N. Linkevičiūtė ir sol. 
B. Prapuolenis atlieka progra
mą lapkričio 11 d. Kultūros 
židiny, New Yorke. 

d* pahkta nemaloni klaida. Tu-; V i r t u v ė j e _ v y r i a u g i a s v i . m o k
& O n a Abromaitienė, o v ė . ; ? e r e ^ m U

f susirikusieji išklausė 
rėjo būti: Ateitininkų stovyk- r ė j a s e t a n a s Goade (Gude- liau tos mokyklos vadovavi- 30S nuotaikingo damavimo ir 
loję Kennebunkporte buvo 173 ievičius, seniau čia atvykusių mą perėmė mok. Ona šilėnienė.: n e p a g a i l e ] 0 k a r š t ų p l o ; , l m ų -
stovyklautojai (ne 73 kaip klai- l i e t u v i u s ū n u s ) ? m i e l a i dirba Šilėnai dar padėjo Lemonte įs- Po meninės programos svečiai 

Vytautas R. Plukas, Kafifcmijos is
torikas, išrinktas į Santa Monikos 
miesto Istorinių Paminklų komisiją 
keturių metų kadencijai. Jis yra Se-
curky Pacific banko istorikas spe
cialistas h- veiklus Santa Monikos 
Amerikos Lietuvių klubo narys. 

kongreso naudai. Žmonių pri
važiavo daugybė — per 400. 
Sodo šventėje susitiko daug se
nų, ilgai nesimačiusių pažįsta
mų, užsimezgė naujų pažinčių. 
Nuoširdžiai šnekučiavosi tik da
bar susipažinę keletas aukštes
nių amerikiečių armijos karinin
kų lietuvių su šeimomis. Apie 
Mečį Landą su akordeonu prie 
laužo spietėsi buvę šios gimna
zijos mokiniai, dabar jau aka
demikai ir profesionalai ar dar 
tik studentai, garsiai traukda
mi dainą. Sodo šventę padėjo 
suruošti Vida Sabienė, mokyt. 
Danguolė Kviklytė, Liucija ir 
Bruno Riteriai, Algis Vitkus, O. 
Bartusevičienė, Jonas Vitkus, 
St. Šimkus, Ramunė Buivydai-
tė, Ugnė Kazokaitė, Rimas Sa
bas, Lydija Sabaitė, Vida Pau-
likaitė, Jūratė JurkŠtaitė, Eri
ka Luneckaitė, Petras Nevuljs, 
Audronė Langytė, Michael Kel-
ler, Algis Valiūnas, Bronė Lip-
šienė, Paulina Ivinskienė, Eu
genija Lucienė, Ona Boehmie-
nė, Ženė Tendzegolskienė, Valė 
Endrikaitienė. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Kultūros židinio atidarymo 

penkerių metų sukakties proga 
banketas bus lapkričio 11 d. 
Kultūros židiny. Koncertinę 
programą atliks Chicagos pa
garsėjęs duetas — Nerija Lin
kevičiūtė ir Bernardas Pra
puolenis. 

— Saulius Labutis, Vytauto 
ir Birutės Labučių sūnus rug
sėjo mėnesį baigė Queens ko
legiją bakalauro laipsniu. Stu
dijavo sąskaitybą. Baigęs iš
važiuoja iš New Yorko gyventi 
į Los Angeles. 

AUSTRALIJOJE 
— Adelaidės liet. katalikių 

moterų draugija išsirinko nau
ją valdybą, kurią dabar suda
ro: Teresė Gasiūnienė (pirmi-

' ninkė), Saulutė Pusdešrienė, 
j Teresė Žiukelienė, Jadvyga Ja-
; nilionienė, Agota Kaminskienė, 
Antanina Zakarevičienė, Ona 
Leščinskienė ir Agota Visoc-

! kienė. 

bankete Jaunimo 
x Petras Petraitis, Rich-i 

mond Hill, N. Y., prie prenu-! 
meratos mokesčio pridėjo i 3

i c e n t r e ' * * ^ r a s d a m i spaudos 
dolerių auką. Labai ačiū. , reikšmę ir reikalą ją gerinti is-

! eivijos išsilaikymui, banketui 
X Solistė Roma Mastienė ruošti komitetui atsiuntė 50 ! 

bą lietuvių tautai. Alfonsas Ši-
dagis ir Jonas Ramoška pagie
dojo du posmus giesmės Sveika 

. . . . . . . . . . . . . . . . . Marija. Programos eigoje jie 
. . ^ J ! ! ? ! 1 i!T P ^ ! 1 ^ 8 : Df*8"^81 Danu- teigti ir Balfo skyrių 1964 met- toliau vaišinosi ir šoko, grojant! dar duetu dainavo keletą dainų. 

Sunegalavus Ant. Kevėžai, jo 
žmona Genė atvežė šiai dienai 
skirtas eiles — skaitė dr. Jonas 
Adomavičius. 

atsiprašome. tė Milūnienė, Milda Povilaitie-i Toki dideli renginiai, kaip ši 
x Gabrielė ir Albinas Dzir-

vonai, negalėdami dalyvauti 
"Draugo" CHICAGOS ŽINIOS 

MIRTINA NELAIMĖ 

B. Pakšto orkestrui, atnaujino 
senas pažintis ir užmezgė nau
jas. Jau parengimui einant prie 
pabaigos buvo laimėjimų trau
kimai, kuriuos pravedė Kaz. 
Daulys. Laimingieji buvo pa
tenkinti laimikiais. 

Nutilus muzikos garsams, pa-
I PASKAITOS APIE SVEIKATA 

Billy Sawyers, 18 m. čikagie- \ Chicagos miesto sveikatos si-
spalio 17 d. vyksta į Putnam, I dol. auką. Nuoširdžiai "Drau-itis, pralėkė sustojimo ženklą ir, stemos agentūra (SHSA) ruošia tenkinti svečiai skirstėsi namo 
Conn. Ji išpildys meninę pro- go" rėmėjams ir visuomeninin- \ greit važiuodamas, trenkė į kitą diskusijas rugsėjo 27 d. 7:30 ^ daugumas iš jų pažadėjo da-
gramą minint Nek. Pr. Marijos kams dėkojame. į automobilį. Jis buvo užmuštas, vai. vak. Chicagos universitete, j 'yvauti Liet. Bendr. Brighton 
Seserų Kongregacijos 60 metų; x M Tverikmieiiė - Tiškevi-! ° k i t i p e n k i m ^° v a ž i a v e i r 1307 E. 60 St. Kalbės tos s r i - ! P a r k o apylinkės 25-rių metų 
įkūrimo jubiliejuje. (pr.). . a e n ė / C h i c a g o Dl., mums a t . a n t r o a u t o m o b i l i o vairuotojas ties žinovai, specialistai, s a v o ; ^ k a k t i e s minėjime lapkričio 25 

I kalbas pailiustruodami doku-
\ mentine medžiaga. Kviečiama 
visa visuomenė atsilankyti ir 

Aštuoni naciai nuteisti už j dalyvauti diskusijose, 
mušimą Žydų gynybos sąjungos 
nario Palmer viešbuty, 1977 m. 

X Įdomi ir įvairi meno paro- j atnaujindama prenumeratą, at- p l a t i n a n t I z r a e l i o ^ ^ D a l i g 

X Norintieji studijuoti pia- s i u n t ė m a l o n , l l a i š k^- *"**me 

niną arba akordeoną pas muz. apgailestauja dienraščio leidimo 
A. Jurgutį, prašomi skambinti pabrangimo kaštus ir rašo, kad 
telef. 471-0985. (sk.). i^3 1 skaitytojai turėtų daugiau 

I savo dienraštį remti. Kartu 

— sužeisti. 
NLTEISĖ NACIUS 

AKIX) MOKSLAS 

«jinTitP ir ^n Holprin Aklas, 40 m. amžiaus, vyras 
da vyks tik 3 dienas J. Centre, ^ £ £ ^ * £ S £ j « Chicago, S c g u n d o ^ ^ ^ 
buvusioj Čiurlionio galerijoj. g e g n i o l e i d i m o Mes nuoširdžiai i l m k l U 

Ten matysime aliejaus, grafikos dėkojame ir skelbiame Garbės 
ir keramikos kūrinius. Nepra- prenumeratore. 
leiskite progos ją pamatyti. Pa-j x A u k n po 4 dol. atsiuntė: 
rodos atidarymas rugsėjo 29 Bronius Bakas, dr. Vytautas 
d., penktadienį, 7:00 v. v. (pr.) Karoblis, kun. Juozas Pragul-

bickas, M. Trumpauskienė, Ka-
x Lietuviškai nekalbančiam zys Prišmantas. Labai ačiū. 

skyriui renkalingas mokytojas. 
Kreiptis į Marquette Pko. Litu-; x *• MozoMausldenė nusipir-1 
anistinės mokyklos vedėją te l . ! k o "Drauge" lietuviškų knygų 
925-5964. (pr.) ' u^ ^ dolerius. Al. Kučiūnas už 

j 20 dolerių. 
x T e r r o s prekyboj jokių pa-1 x M a p 

sikeitimų nėra. Apie tai žinios. o w -T . , „D̂  » r t 
pasirodžiusios laikraščiuose, bu-, ... ' , z on ?, 

... .. . . . - - viskų knygų už 60 dolerių. 
vo netikslios ir klaidinančios. 
Savininkai V. ir U. Civinskai po x Aukų po 5 doterius at-
ilgesnių atostogų vėl grįžę į siuntė: 
senąsias pareigas ir dirba to-j Eglė Paulikienė, Lisle, 
liau. Išsiplėtus prekybai, į dar
bą įtraukta daugiau žmonių iš 

ivųjų tarpo, bet tai į preky bos tvarkymą jokios įtakos ne
turi, (pr) 

Pranas Janulaitis, Ranch, 
Romualdas Sakalas, Chicago, 
Jadvyga Morkūnienė, Gulf-

port. 
Visiems rėmėjams dėkojame. 

Neeilinis sekmadienio pažmo-
nys rugsėjo 10 d., švenčiant iš 
rugsėjo 8-tos atkeltą tautos 

•penktadienį gavo aukšto moks- j šventę, praėjo pagarbioje rim-
! lo mokyklos baigimo pažymėji- ^ ^ n o r s ^ o v11* 9° laipsnių 

d. Jaunimo centre. 
J. Tautietis 

TAUTOS ŠVENTĖ 
LIETUVIO SODYBOJE 

i mą. Dabar jis planuoja eiti ko-
įlegijos kursą. Jis yra penkių 
i vaikų tėvas, rašomuosius dar-
| bus atlieka specialia aklųjų ra-
jšomąja mašinėle. Gyvena Chi
cagoje, 1826 W. School. Jis bu
vo apakintas, kai buvo 4 metų 

! amžiaus, kada vienas iš jo žai-
; dimo drauge iššovė pistoletą 
prie jo veido. 

BAIGSIS KOLEGIJŲ 
STREIKAS 

kaitros, kuri sumažino dalyvių 
skaičių. 

Patriotiškai nusiteikusi solis
tė Natalija Aukštuolienė pirmo
ji paskleidė gražių daineŪų žy
dinčiame sodnely. Minėjimą ati-
da~* dr. J. Adomavičius, trum
pai apibrėžęs šios šventės svar-

Bilandic. Po 16 valandų pavyko 
pasiekti susitarimą, kurį dabar 
dėstytojai, gal būt, patvirtins. 

TRAGEDIJA CENTRE 

Vincas Kuliešius perteikė sa
vo kūrinius: Pro jūros šniokšti
mą girdime tėvynės šaltinį, Ma
no Lietuva ir Palikom toli savo 
tėviškes. Lucia Tomecki dekla
mavo Brazdžionio "Šiaurės Paš
vaistę" ir Maironio "Smuikui 
griežiant". Tarp skaitymų ir 

.deklamacijų Alf. šidagis solo 
dainavo: Nežinau kitos tokios, 

i Yra šalis, kur upės teka ir Leis-
1 kit į tėvynę, Jonas Ramoška — 
i Partizanų dainą. Minėjimas už-
i baigtas malda ir visų sugiedotu 
j Tautos himnu. 

Seniausia lietuvių 8-os rugsė-
!jo istorinė tautinė šventė su 
! pradmeniu apie 500 metų So
dybos pažmonyje buvo pagerb
ta ir rugsėjo 17-tą dieną. Po 

I maldos giesmės (Alf. šidagis), 
jkalbėjo dr. J. Adomavičius te-
j ma "Asmenybės gerinimas", 
kurią išklausius buvo išvada, 
jog lietuvio dvasinio gyvastin
gumo branduolys tebėra tvirtas, 
tai ir turi išlikti nepažeistas 
blogio, kol Lietuva atgaus am

žiams laisvę ir nepriklausomy
bę. 

Ant. Kevėža skaitė savo kū
rinį rugsėjo garbei. Alf. Šidagis 
dainavo Kur sapnų grožybė, 
Jonas Ramoška — "Ant marių 
krantelio. Šį kartą lankytojų 
tarpe svečiavosi septyni tautie
čiai iš Massachussetts valstijos 
— tai Ant. ir Genės Kevėžų gi
minės, atostogaujantieji Chica
goje. Vienas jų Julius Stembo-
kas įsijungė į dainą solo: Mane 
užaugino ir kt. 

Dainininkai Alfonsas Šidagis 
ir Jonas Ramoška pateikė dar 
po kelias dainas. Užbaigai trise 
sugiedojo giesme Marija, Mari
ja. Pradėjus krapnoti lietui, at
sisveikinta su gėlynais apsuptu 
sodeliu. Viduje Marijos Bosie-
nės vadama užkandinė su talki
ninkėmis Elzbieta Kleiziene ir 
Jone Bružiene vaišino šviežiais 
šutintais grybais su bulvėmis, 
mėlynių uogų sriuba ir vaisių 
arbata. 

O. Algrainienė 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. _ 776-3599 
Chicago, I!linois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 
Popular Lithuanian 

Rudenio gėlytes apžiūrint 

Chicagos kolegijų dėstytojų 
į streikas taip ilgai užsitęsė, kad 
į buvo pavojus, jog studentai 
j praras semestrą. Tuo susirūpi
nęs meras Bilandic ėmėsi pats 

1 tarpininkauti, stengdamasis už- nušauta 22 m. moteris Beacerly 
baigti streiką Rugsėjo 22 d.:Dunbar, gyv. 7203 S. Dorches-
buvo sušauktas derybų poeėdi8Jter. įtariamasis areštuotas. Įvy-
tarp dėstytojų ir švietimo tary- kį mačiusieji sako, kad žudikas 
bos atstovų vadovaujant merui {pirma pasaukęs ją vardu. 

Chicagos miesto centre, pa
kelto traukinėlio stoty prie 
Adams ir Wabash gatvių, penk
tadienį popiet apie i vai. buvo 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiu 

I LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis 
I lomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virše-
į Iiai. Išleido Lietuvos Kataliku Bažnyčios Kronikoms 
I leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu 
f $4.91. 111. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksu. 

I Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4S45 West 63rd Str., 
f Chicago. 111. 60629 
^rtiiiiiiiiiiftftftiiiniHiMiiHMiimMHiMfifniiniiHtiiiHiniiMiMiniifiiHiiiiiiiiiiiiiiiin? 
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