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IZRAELIO PRIEŠAI NUTARĖ 
STIPRINTI RYŠIUS SU MASKVA 

Londonas. — Pasaulio spauda 
daug dėmesio skyrė Camp David 
deryboms ir Egipto - Izraelio su
sitarimams, kurie turėtų abi vals
tybes nuvesti į taiką. Vertinimai 
nėra vienodi. Pripažįstama, kad 
prezidentui Carteriui pavyko su
vesti senus priešus ieškoti kompro
misų, tačiau greitos taikos sutar
ties nelaukiama. Italijos laikraštis 
išreiškė vyraujančią europiečių 
nuomonę: "Taika negali būti pa
skelbta plunksnos pabraukimu, ją 
reikia statyti iš mažų gabalų". 

Londono laikraščiai rodo nuo
saiku optimizmą, sumaišytą su 
gera doze atsargaus skepticizmo. 
Derybomis laimėjo daugiau, negu 
buvo laukta, tačiau mažiau, negu 
taikai reikėtų. Kompromisai ne
ateina greitai ir ne visi juos pri
ima. 

Vokietijoje pabrėžiama, kad 
reikia rasti bendrą kalbą tarp 
arabų radikalų ir nuosaikiųjų, kad 
jie visi bendraį siektų taikos. 
Paryžiaus spauda skiria nemažą 
dėmesį Maskvos reakcijai. So
vietai gali daug prisidėti, kad tai
kos viltys sumažėtų. Jie gali ska
tinti teroristus, gali apginkluoti 
Sadato kritikus, remti jo politi
nius priešus, kelti neramumus 
Egipte, kad jis į valdžią pastaty
tų prosovietinius politikus. 

Italijoje manoma, kad Camp 
David gali būti žinomas, kaip "di

delių vilčių kapinynas". Svarbu, 
kad derybose numatyti pakeitimai 
greit būtų įgyvendinti. Daug pri
klausys nuo Izraelio elgesio oku
puotose žemėse. 

Penkios arabų valstybės, kurios 
pasmerkė prezidentą Sadatą: Al-
žiras, Libija, Pietinis Jamenas, Si
rija ir Palestinos Laisvinimo or
ganizacija nutarė sustiprinti ry
šius su Maskva. Sirijos preziden
tas Assadas įgaliotas vykti pas 
Brežnevą tartis su juo apie atei
ties žygius prieš Sadatą ir prieš jo 
susitarimus. Laukiama, kad arabų 
šalyse Maskvos įtaka vėl sustiprės. 
Izraelyje bijoma, jei Sadatas būtų 
pašalintas iš prezidento vietos, 
Egipte gali atsirasti radikalių pa
žiūrų politikas, kuris nusisuktų 
nuo Sadato pažadų Izraeliui. Šią 
mintį labai puoselėja izraelitai, 
kurie gyvena naujuose Izraelio 
įsteigtuose ūkiuose ir miesteliuose 
Sinajuje. Beginąs pažadėjo juos iš 
ten iškraustyti ir atiduoti jų gy
venvietes egiptiečiams. Naujos žy
dų sodybos buvo steigiamos Izra
elio sienų saugumo sumetimais. 
Iškeliami izraelitai klausia: kas 
bus su Izraelio saugumu, jei šiau
riniame Sinajuje bus ne Sadato, 
bet kito prezidento kariuomenė. 
Tada ateinantis arabų - Izraelio 
karas būtų kariaujamas ne Sina
juje, bet visai arti prie didžiųjų 
Izraelio miestų. 

Kinijos paskelbta nuotrauka rodo žmones, ilgai gyvenusius Vietname 
ir dabar tremiamus j Kiniją. Pekino valdžia tvirtina, kad Hanojus emė 
persekioti kinų kilmės gyventojus 

Rytų Vokietija 
uz kinų sienos 

Vokiečiai daugiau 
eksportuoja prekių 

Bona. — Vakarų Vokietijos fe
deralinė statistikos įstaiga pa
skelbė ekonomikos paaugimą 2.8 
nuošimčiais. Dėl paaugimo kal
ta pagyvėjusi produkcija, dides
nis darbo našumas. 

Vakarų Vokietija neseniai tapo 
pirmoji pasaulio eksportuotoja, 
pralenkdama ilgą laiką tą vietą 
užėmusią Ameriką. Frankfurto 
Commercbank apskaičiavimu, 
per pirmą šių metų pusę V. Vo
kietija eksportavo prekių ir ga
minių už 67.1 bil. dol., Amerika 
liko antroje vietoje su 66.9 bil. 
dol. eksportu. Dalinai šis "pra
lenkimas" atspindi dolerio ver
tės sumažėjimą ir vokiečių mar
kės pakilimą. 

Pasaulio prekybos skalėje, V. 
Vokietija apima 10.8 nuoš. vi
sos prekybos, Amerikai tenka 
10.5 nuoš. ir Japonija apima 7.5 
nuoš. viso pasaulio eksportų. 

Vokiečių bendrovės ir įmonės 
turėjo sumažinti savo prekių kai
nas," gaudamos mažesnius pelnus. 
Stebėtojai pritaria, kad vokiečių 
prekės turi pasisekimą dėl geros 
kokybės, planingo, laiku pristaty
mo ir prisitaikymo prie pirkėjų 
pageidavimų ir specialių užsaky
mų. Spėjama, kad ir antroje šių 
metų pusėje V. Vokietijos prekių 
populiarumas pasaulyje nesuma
žės. 

Britų vyriausybei 
skaudus Fordo streikas 

Gyva arabu 

diplomatų veikia 
AMANAS. — Sirijos prezi

dentas Assadas atvyko į Jorda
ną pasitarti su karaliumi Hus-j 
seinu. Pasitarimuos bus siekia-j 
ma "sustiprinti arabų poziciją".] 
Diplomatinė veikla tarp arabų; 
sostinių labai gyva. Vieni ieško! 
pritarimo Egipto Sadato pozi-, 
cijai, kiti organizuoja opoziciją.; 

Beiruto laikraščiai skelbia Li 
bijos pasiūlymą Sirijai, kad ji ' 
nutrauktų diplomatinius ryšius 
su Amerika. Sirija jį atmetė 
kaip "savižudybę". Libijos pa
siūlymą palestiniečiams suar
tėti su Sov. Sąjunga Yasiras 
pažadėjęs svarstyti, tačiau jis 
nesutikęs nutraukti ryšių su 
Saudi Arabija, iš kurios Pales
tinos Laisvinimo organizacija 
gauna nemažai lėšų savo veik
lai finansuoti. 

Maroko užsienio reikalų mi-
nisteris Mohammed Boucetta 
pareiškė ieškosiąs kelių arabų 
vienybei stiprinti. J is veiksiąs 
kaip tarpininkas tarp Egipto 
ir karštesniųjų arabų vadų, kad 
Egiptas nebūtų izoliuotas. 

Izzraelio parlamente vyksta 
debatai apie premjero Begino 
iš Camp David parvežtus susi
tarimus. Jeruzalėje demonst
ruoja Sinajaus naujų gyvenvie
čių izraelitai, kuriems pagal Be 
gino planus teks iš Sinajaus iš
sikraustyti. Premjerui Beginui 
kalbant, jį trukdė dešiniųjų at-
tovė Geula Cohen, kuri paga
liau buvo parlamento pirminin
ko pašalinta iš salės. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 27 d.: Vincentas P., 
Hiltruda, Kovaldas, Daugilė. 

Rugsėjo 28 d.: Vaclovas, Lijoba, 
Tautvydas, Visgirde. 

Saulė teka 6:43, leidžiasi 6:40 
vai. vak. 

ORAS 
Chicagojeir apylinkėse saulėta, 

temperatūra apie 751. 

Lėktuvu nelaime 

San Diego mieste 
SAN DIEGO. _ Pirmadienį 

netoli San Diego aerodromo 
ore susidūrė mažas privatus 
lėktuvas ir didžiulis 727 kelei
vinis lėktuvas su 136 keleiviais. 
Susidūrimas įvyko 3,000 pėdų 
aukštyje. Abu lėktuvai nukrito 
į tirštai apgyventą rajoną, kur 
avarija dar pareikalavo 10 gy
vybių. Viso žuvusių — 147. 
Daug žmonių San Diego gatvė
se matė visą nelaimę, kuri bu
vo nufilmuota. Tai didžiausia 
ligi šiol Amerikos aviacijos ava 
rija, sukėlusi aviacijos įstaigų 
ir vyriausybės tyrinėjimus. San 
Diego meras pakartojo savo 
reikalavimą, kad didysis mies
to aerodromas būtų iškeltas to
liau nuo miesto. 

HOF. — DDR vyriausybė už- J sesnę, rytų vokiečiai jos viršų 
baigė savo sienų uždarymą, kuri apstatė aštriais'peiliaislr kas, no-
yra virš 1000 kilometrų ilgio, nuo 
Baltijos jūros iki Ųekoslovakijos. 
Vienas kilometras pastatytos sie
nos kainuoja 10 milijonų bel
giškų frankų (virš 300.000 do
lerių )ir ta siena yra pastatyta ne 
sustabdyti "puolančias"' NATO 
kariuomenes, bet sutrukdyti Rytų 
Vokietijos gyventojams pabėgti iš 
"rojaus" į Vakarus. 

rėdamas pabėgti į Vakarus, mė 
gina į juos įsikibti, rizikuoja ne
tekti pirštų. 

Nežiūrint visų tų pavojų, pas
kutiniais metais pabėgo į Vaka
rus septyni Rytų Vokietijos pasie
nio sargybiniai ir vienuolika ci
vilių. Vienas jų pasirinko nau
ją būdą pabėgti į Vakarų Vokie
tiją. Būdamas sunkvežimio šofe-

Tas "kinietiškos" sienos stipri- ! ris, viename mieste prie rubežiaus 
nimas prasidėjo prieš dešimtme
tį. Rytų vokiečiai patsatė mirtį ne 

Vietnamo radijas 

kaltina Kiniją 
Bangkokas. — Vietnamo radi

jas apkaltino Kiniją koncentruo
jant kariuomenę prie Vietnamo 
sienos. Hanojaus radijas kalbėjo 
apie divizijos dydžio kinų jėgas su 
artilerija, tankais. 

Vietnamas neseniai išbarė Ki
nijos žinių agentūros atstovą Ha
nojuje. Agentūros korespondentai 
siunčia iš Vietnamo melagingus 
pranešimus apie padėtį Hanojuje, 
šmeižiškus pranešimus, įžeidžian
čius Vietnamo valdžios atstovus. 
Kinai korespondentai buvo įspėti 
nepažeisti taisyklių, nustatytų 
Vietname akredituotiems užsienio 
korespondentams. 

Vietnamo žiniomis, Kinijos pa
sienyje kasdien įvyksta provokaci
jų. Neseniai "šimtai kinų karių, 
persirengusių civiliniais drabu
žiais, peržengė Vietnamo sieną ir 
užpuolė Vietnamo tarnautojus ir 
pasienio karius peiliais, lazdomis 
ir geležiniais strypais. Jiems siau
tėjant, du vietnamiečiai žuvo ir 25 
buvo sužeisti, iš jų septyni — sun
kiai". 

šančias naujenybes, kad atbaidy
tų pabėgėlius. Šešių metrų at-
itume nuo sienos stovi nekaltai 
atrodančios baltos dėžės su šau
dymo mechanizmu. Kada palie
čiama elektrinė viela, mėginant 
pereiti per sieną, šis mechaniz
mas iššauna 80 šūvių. Kad dar 
labiau pasunkintų pabėgimą, vy
riausybė įsakė miestą ir kiekvieną 
kaimą palei rubežių apsupti ap
tvaru. Įėjimui į tokį aptvarą — 
miestą ar kaimą duoda leidimą 
policija paskirtoje įėjimui vieto
je ir tik dienos metu. Be to ap
tvaro pagal sieną eina betoninis 
dvieilis kelias, kuriuo nenustaty
tu laiku pravažiuoja jeep su Rytų 
Vokietijos pasienio sargybiniais. 
Vienuodu nuotoliu stovi sargybi
niai bokštai su sargybiniais, gink
luotais lauko žiūronais. 

Kad šią sieną padarytų dar bai-

Prancūzu rinkimai 
davė netikėtumu 

Paryžius. — Prancūzijos val
dančioji koalicija papildomuose 
parlamento rinkimuose pergyne-
no kelis pralaimėjimus. įdomiau
sia, kad savo vietą parlamente 
prarado ir Nancy atstovas, radi
kalų partijos vadas Jean-Jacques 
Servan-Schreiber, pralaimėjęs so
cialistų partijos kandidatui. 

Kitas degolininkas, nesurinkęs 
pakankamai balsų, buvo Pary
žiaus 16 rajono atstovas Malene, 
kuris jau 20 metų buvo parla
mento narys. 

Stebėtojai aiškina, kad val
džios kandidatams pakenkė ne
darbas, infliacija ir labai nepo
puliarios vyriausybės priemonės 
toms negerovėms pataisyti. 

jis pastate savo sunKvezimi su 
alumi prie staigios kalvos. Iš čia 
jis su sunkvežimiu "nuslydo" že
myn, sulaužė geležinę tvorą — 
užtvarą, pateko į upelį ir pasileido 
pasroviui po tiltu, kur jį ištraukė 
Vakarų Vokietijos pasienio sargy
ba. Dabar šis šoferis išvežinėja 
aly Hamburge. (A. T.). 

Pasaulio banko 
konferencija 

VVashingtonas. — Pasaulinio 
Banko ir Tarptautinio Valiutos 
fondo konferencijoje kalbėjęs Pa
saulio Banko pirmininkas Robert 
McNamara pesimistiškai nušvie
tė pasaulio atsilikusių šalių pa
dėtį. Pusę pasaulio gyventojų su
daro atsilikusios šalys ir jose 
apie 600 milijonų žmonių gyvena 
"absoliutiškame skurde". Jis 
skundėsi, kad turtingosios pasau
lio valstybės nesilaiko savo se
niau duotų pažadų padėti skurs
tantiems. 
Konferencijoje dalyvauja 3,500 

bankininkų, finansų ekspertų ir 
135 vyriausybių atstovų. Tarptau
tinio Valiutos fondo direktorius 
Jacųues de Larosiere savo kalbo
je pabrėžė, kad infliacija, preky
bos balanso pakrikimas ir labai 
lėtas atsigavimas po'1973 m. kri
zės sudaro pasaulyje sunkią ir pa
vojingą padėtį. 

Konferencijoje kalbą pasakė 
prezidentas Carteris. Jis pažadė
jo greit paskelbti naujas priemo
nes kovoje su infliacija ir dole
rio vertės smukimu. Bus daro
ma žygių padidinti Amerikos eks
portus, sumažinti naftos sunau
dojimą ir pagyvinti kovą prieš 
infliaciją. Ateinančiais 

Paleido vokiečhj 
teroristus 

Belgradas. —Vakarų Vokieti
jos ir Jugoslavijos santykiai gero
kai atšalo, kai Vokietija atsisakė 
išduoti jugoslavams kroatą Ste
pan Bilandzik, kuris Jugoslavijo
je kaltinamas teroro veiksmų or
ganizavimu, siekimu atplėšti 
nuo Jugoslavijos Kroatiją. V. Vo
kietija jau nekartą nubausdavo 
kalėjimu įtariamus jugoslavų te
roristus už ginklų ir sprogmenų 
turėjimą ar už Jugoslavijos dip
lomatinių įstaigų puldinėjimą. 

Jugoslavija, suėmusi gegužės 
mėn. keturis vokiečius Raudono
sios Armijos narius, kaltinamus 
terorizmu, irgi atsisakė juos per
duoti vokiečių valdžiai. Belgrado 
spauda kaltina Vokietiją taikant 
teroristams dvigubą mastelį, dvi
gubus standartus. Jugoslavijos 
teismas atmetė vokiečių teroristų 
išdavimo reikalavimą ir juos pa
leido. 

Šiame ginče vėl iškilo klausi
mas, kas yra "teroristas" ir kas 
"laisvės kovotojas". Praėjusią va
sarą Lisabonoje buvusioj tarp-
-parlamentarinėje konferencijoje 
buvo nutarta surasti tarptautinę 
definiciją terorizmui apibūdinti. 
Buvo siūloma ir kita išeitis: no
rint išvengti nesusipratimų iš
duodant teroristus ar jais pasi
keičiant, kiekviena valstybė turė
tų teisti pagautus asmenis pagal 
savo įstatymus. 

Londonas. — Britanijoje pra
dėjo streiką apie 40.000 Ford Mo
tors darbininku, kurie reikalau
ja pakelti algas 28 nuošimčiais. 
Šis streikas pastato į sunkumus 
darbiečių vyriausybę, kuri ban
do sustabdyti Britanijoje siau
čiančią infliaciją. Amerikos For
do bendrovė neseniai investavo 
Britanijoje daug lėšų ir valdo 
23 įmones su 56,000 darbininkų. 
Pernai Fordo bendrovė pakėlė 
darbininkų algas 12 nuoš. 

Britanijos darbininkai, papras
tai, kooperuoja mieliau su darbo 
partijos vyriausybe, negu su kon
servatoriais. Premjero Callaghan 
vyriausybė, bandydama suma
žinti kainų kilimą, nustatė dar
bininkams algų kėlimo gaires. 
Unijos, kad ir nenoromis, priė
mė 5 nuošimčių atlyginimo pa
kėlimų ribą, nors infliacija au
ga per metus 8 nuoš. Vyriau
sybės apskaičiavimu, infliaciją bū
tų galima sulaikyti dabartinėse 
8 nuoš. ribose, jei unijos prisilai
kytų vyriausybės nustatytų gai
rių atlyginimų kilimui. 

Pirmas vyriausybės nuostatų 
sulaužymo bandymas kilo britų 
Leyland automobilių bendrovė
je, kur sustreikavo kvalifikuoti 
mašinistai. Šis iššūkis darbiečių 
vyriausybei paskatino premjerą 
atidėti parlamento rinkimus. 
Sunkumus vyriausybė pramatė 
jau rugsėjo 16 d., kada Darbo 
Unijų kongrese transporto darbi
ninkų unijos vadas viešai susi

kirto su premjeru Callaghanu. 
Premjeras pasakė kalbą, kurioje 
skundėsi negalėsiąs pažadėti rin
kėjams prilaikyti kainas, o tuo 
pačiu metu pritarti unijoms, ku
rios reikalauja didelių algų pa
kėlimų. Transporto unijos vadas 
Evans įrodinėjo, kad darbdavių 
pelnai rodo, kad ]ie galėtų pa
gerinti darbininkų uždarbius, ne
pakenkdami valstybės interesams. 

Fordo darbininkai Britanijoje 
yra susiorganizavę į 15 unijų. 
Joms pradėjus streiką, tuoj nu
krito britų svaras Londono bir
žoje. Fordo bendrovė, vengdama 
streiko, buvo pasiruošusi pakelti 
algas daugiau negu vyriausybės 
nustatyti 5 nuošimčiai, tačiau fi
nansų ministeris Denis Healy 
pagrasino vyriausybės sankcijo
mis Fordo bendrovei, jei ji sulau
žytų vyriausybės nustatytas al
gų gaires. 

Apskaičiuota, kad streikas For
dui atneš nuostolių po 19 mil. 
dol. kasdien ,skaičiuojant praras
tą automobilių, traktorių ir sunk
vežimių produkciją. Be to, britų 
Fordo fabrikai aprūpina dalimis 
kitus Fordo fabrikus Europoje. 
Pasibaigus dalių atsargoms, ten 
irgi sustos gamyba. 

Darbiečių vyriausybei šitoks 
atviras darbininkų išėjimas prieš 
valdžią yra labai skaudus. Dar
bininkija nepalaiko savo pačių 
išrinktos vyriausybės. Parlamen
to rinkimuose, kurie numatomi 
vasario mėn., ši situacija gali bū
ti darbiečiams labai kenksminga. 

TRUMPAI IŠ VISUR 
— Netoli Bremeno esančiose 

kareivinėse - Garlstedte sprogo 
bomba, padarydama žalos už 
100,000 dol. Šie kareivinių bara
kai buvo neseniai perduoti ame
rikiečiams ir paruošti priimti iš 
Fort Hood, Texas perkeliamą 
75-tą tankų brigadą su 4,000 tan
kistų. 

—V. Vokietijos policija nusta
tė, kad sekmadienį prie Dortmun-
do sugauta mergina yra Angeli-
ka Speitel, jau 12 mėn. polici
jos ieškoma teroriste, įtariama 
trijų žinomų vokiečių nužudymu. 

— Pietų Afrikoje prasidėjo 11 
juodų studentų teismas. Jie kalti
nami kurstymu riaušių, kurios 
pareikalavo 500 žmonių gyvybių. 

—'Irano žemės drebėjimo su
griautame Tabas mieste atstatyti 
telefono ryšiai ir kai kuriose 
miesto dalyse veikia elektros ir 
vandens tiekimas. 

— Tel Avivo bankas skelbia, 
kad infliacija Izraelyje šiais me
tais gali "siekti 40 nuošimčių. Vy
riausybė bando sustabdyti inflia
cijos didėjimą, kuris apsunkina 
ekonominę padėtį. 

Katalikai pasauly 
BONNA. - Pasaulyje katali

kų , manoma, §iuo metu yra 
apie 700,000 milijonų, ir jų apie 
2000-sius metus bus vienas bi-
lionas. Katalikų pasaulyje yra 
18.3%. Lotynų Amerikoje ka
talikai sudaro 89.3«* visų gy
ventojų. JAV ir Kanadoje tik 
24.2%. Vakarų Europoje suda-

metaislro 70.5%. Afrikoj tesudaro ka 

— Jugoslavijoje, netoli Liubi-
. jos miestelio, rasti nauji geležies 
rūdos telkiniai. Spėjama, ten yra 
apie 470 mil. tonų rūdos. 

laukiama Amerikos ekonominės 
padėties pagerėjimo. 

talikai tik 12.2%, o Azijoj tik 
2.4%. 

— Nikaragvos diktatorius So-
moza priėmė JAV siūlymą suor
ganizuoti taikos pasitarimus su 
opozicijos atstovais. Somozos vy- gių, du žuvo, daugiau 100 sužeis-

paaugo 12 procentų. Japonijos vi
suomenė ypač nerimauja dėl to, 
kad 70 nuošimčių visų teisės pa
žeidimų padarė moksleiviai. 

— Norvegijoje televizijoje bu
vo rodoma serija filmų, kurie pa
sakoja apie Pabaltijo respublikų 
gyvenimą. Filmus sukūrė Švedijos 
dokumentinio filmo darbuotojai. 
Filmuose parodyta Lietuvos, Lat
vijos, Estijos tautinė kultūra, is
torija ir dabartis, kurioje nema
žai sovietinės propagandos. 

— Maskvos televizija rodė 
programą apie Dalias miestą. 
Kalbėdamas apie tame mieste 
nužudytą 1963 m. prezidentą 
Kennedį, komentatorius Valen-
tin Zorin aiškino, kad šis aten
tatas buvo organizuotas CIA ir 
FBI, sąmoksle su Texas milijo
nierium H. Hunt. Programa ne
minėjo, kad Osvvaldas kurį laiką 
gyveno Sovietų Sąjungoje ir tu
rėjo ryšių su Kuba. 

—Buvęs Amerikos populiarus 
savaitinis žurnalas "Life" pradė
jo išeiti kaip mėnesinis žurnalas. 

— Irano žemės drebėjime rug
sėjo 16 d. žuvusių skaičius jau 
pasiekė 25,000. 

—Kinijos žinių agentūra pra
nešė, kad šių metų Kinijos eks
portas padidėjo 29.8 nuošimčiais, 
o importas pakilo net 59.2 nuoš. 

—Portugalijoje šeštadienį ke
leivinis traukinys nuėjo nuo bė-

riausybė įsakė visoms mokykloms 
pradėti darbą. Miestuose buvo 
atidarytos parduotuvės, nors kai 
kurie biznieriai tęsia streiką. 

— Japonijoje vis daugiau nu
sikaltimų įvykdo nepilnamečiai. 
Nusikalstamumas šiais metais 

tų. 

— Du portorikieciai, kurie lie
pos mėn. buvo pagrobę Čilės kon
sulą ir reikalavo paleisti Čilės po
litiniu.* ' alinius, buvo Puerto Ric-
cos tei. nuteisti kalėti po 12 
metų. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m- rugsėjo mėn. 27 d. j skautiškų idėjų įgyvendinimo, 
• I nieko panašaus nebūtume galė

ję atlikti. Dėkojame Jums iš vi
sos Širdies, spaudžiame kairę ir 
tikimės, kad ir sekantieji skautiš
kos istorijos lapai bus užpildomi 
bendrai ir sutartinai dirbant. 

Baigiantis stovyklai, gavome 
LSS Suvažiavimo Prezidiumo Pir
mininko, v. s. Valentino Varno, 
Rinkiminio suvažiavimo taisyk
les ir registracijos lapus. Viskas 
buvo išdalinta vienetų vado
vėms arba jų atstovėms jau sto-

versiteto diplomuoti gamtininkai Į vykioje, kitoms buvo išsiųsta paš-
supažindins ir parodys mums tu. Vienetų vadovės prašomos 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTLMNKll Kl RAMOVE 
Redaguoja akte. Irena Regieoė, 2652 W. 65tb St., Chicago, DL 60628 

Telefonas 476-7088 

ASS. SUEIGA 

A.S.S. Chicagos skyriaus suei
ga įvyko rugsėjo mėn. 17 d. va
kare, Jaunimo centro kavinėje. 
Dalyvavo gausus skaičius Akade-
mikių skaučių draugovės. Korpl 
Vytis ir Filisterių skautų sąjungos 
narių. 

Chicagos skyriaus A.S.S. pir
mininkė s. fil. Ilona Laučienė 
supažindino sueigos dalyvius su 
A.S.S. Chicagos skyriaus valdybų 
pirmininkais — Korp! Vytis pirm. 
Eugenijum Būtėnu, F.S.S. pirm. 
Gintaru Aukštuoliu ir AS.D. 
Shirley Plepyte. Pristatytas buvo 
ir "neoficialusis" dvasios vadovas 
kun. Antanas Saulaitis. 

Sueigos metu visi aukščiau mi
nėti valdybų pirmininkai prane
šė apie savo skyrių veiklą, o 
A.S.S. pirmininkas fil. v.s. Vyte
nis Statkus perskaitė A.S.S. Los 
Angeles skyriaus sveikinimą. 

Sueigoje skautininko įžodį da
vė nenuilstantis A.S.S. darbuoto
jas fil. Mindaugas Pleškys. 

Sueigai vadovavusi fil. Ilona 
Laučienė pranešė apie įvairius 
numatytus renginius, vakarones 
ir parodas. Platesnį pranešimą 
apie artėjančią jaunųjų akademi
kų menininkų parodą padarė 
A.S.D. sekretorė t n . Vida Eidu-
kaitė. Paroda Jaunimo centro 
mažojoje salėje vyks spalio mėn. 
6-13 dienomis. Apie šių metų 
A.S.S. metinę šventę, įvyksian
čią spalio 13-15 dienomis, pra
nešė A.S.D. pirm. Shirley Plepy
te. Buvo padarytas pranešimas 
apie artėjančius L.S.S. Tarybos 
rinkimus ir perskaitytos kandida
tuojančių pavardės. 

Sueiga buvo trumpa, informa
cinio pobūdžio ir praėjo skautiš
kai akademiškoje nuotaikoje. 
Džiugu buvo matyti tokį didelį 
skaičių atsilankiusių jaunų aka
demikų, t.n. Vilija Vakarytė 

AUSTRALIEC1AMS IŠVYKUS 

Australijos lietuvių skaučių-tų 
viešnagė Chicagoje jau praeity
je. Visiems Chicagos skautų-čių 
vienetams, Skautininkų-kių Ra
movei ir Skautininkių draugovei, 
bei paskiriems asmenims padėju
siems mums jų apsilankymą Chi
cagoje padaryti maloniu ir pri
simintinu, nuoširdžiai dėkojame. 

Vidurio rajono vadovybė 

GAUNAMOS 
TS NUOTRAUKOS 

Daugeliui asmenų teiraujantis 
kur galima gauti Šeštosios Tau
tinės stovyklos nuotraukų prane
šame, kad stovykloje buvęs foto
grafas Linas Meilus maloniai su
tiko susidomėjisiems jų parūpinti 
Kreiptis į brolį Liną 
436-3585. 

įvairius miško žvėrelius, paukš- §ią gautą medžiagą padauginti 
čius, augalus ir medžius. Taip 
pat turėsime ir įdomią skautišką 
programą bei žaidimus. 

Iškylos kaina 20 dol. asme
niui (tėvai vykstantieji savo au 
tomobiliais mokės tik 10 dol. as
meniui), įskaitant kelionę auto
busu, maistą ir nakvynę 

Apranga: pilna žieminė unifor
ma, šiltas megztukas ir švarkas. 
Nakvynei kiekvienas pasiima su 
savimi miegmaišį. 

Žinome, kad jums atsiras įvai
rių klausimų, todėl išvykos reika
lu kviečiame visų jaunesniųjų 
skautų tėvelių ir mamyčių susi
rinkimą š.m. spalio mėn. 8 d., 
sekmadienį, 11 vai. ryto Jaunimo 
centre. Pinigus sumokėti galėsite 
per susirinkimą spalio 8 dieną. 

DĖMESIO! 
Pageidaujantieji dar gali įsigy

ti šeštosios TS marškinėlių. Yra 
likęs ribotas skaičius žalios ir mė
lynos didesnių dydžių marškinė
lių. Kreipiamasi į Aleksą Damasą 
29 Welles Str., Dorchester, Ma. 
02124, tel. 617-436-5368. Kaina 
penki doleriai ir persiuntimo iš
laidos. 

Jūrų skaute Vilija Račiūnaitė šyp
sosi atstovaudama Nerijos tunto 
seses šeštoje tautinėje stovykloje 

N'uotr. Lino Meilaus 

REIKALINGOS UNIFORMOS 

Prasidėjus naujiems skautiškos 
veiklos metams vėl reikalingos 
jūrų skautų, ypač bebrų, ir jūrų 
skaučių uniformos. Visi, kurie 
turi išaugtų ar nebenaudojamų 

VIENETŲ VADOVĖMS IR 
"SUTARTINĖS" VADIJAI! 

Užvertėme dar vieną skautiš-
telefonu j kosios istorijos lapą: Šeštoji Tauti

nė stovykla Amerikoje jau praei 
tyje. Po kurio laiko galime jau 
objektyviau peržvelgti šios sto
vyklos pliusus ir minusus. Apmąs
tę ir pasvėrę, ramia širdimi gali
me pasakyti, kad pasisekė! Taip 
pat pamatėme, kad panašios sto
vyklos yra būtinos ir reikalin-

uniformų, yra prašomi perleisti į gos. Nei viena reguliari stovykla 
jas tiesioginiai jų reikalingiems 
broliams ir sesėms arba sueigų 
metu įteikite bebrų vadovui Al
giui Maurukui, Nerijos tunto va
dovėms, šio skyriaus redaktorei 
j.s. Irenai Regienei. 

JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ 
TĖVŲ DĖMESOJI 

Lituanicos tunto jaunesniųjų 
skautų skyrius organizuoja vilkiu
kų ir bebrų rudeninę iškylą į 
Upham VVoods prie Wisconsin 
Delis š.m. spalio mėn. 21-22 die
nomis. 

Iškylausime Wisconaino univer 
siteto stovykloje, vieną naktį nak
vosime ten pat esančiuose medi
niuose pastatuose VVisconsin uni 

nesutrauktų tiek daug lietuviško 
jaunimo ir vadovų iš viso pasau
lio, kaip Tautinės ir Jubiliejinės 
stovyklos. Tai lyg sukaktuviniai 
didžiulės giminės suvažiavimai, 
kurių metu apžvelgiama jaunų
jų prieauglis ir jų pasiekti laimė
jimai, kada vyresnieji pasidžiau
gia mažųjų žaidimais, pakriti
kuoja jaunųjų elgesį ir savo tar
pe suėję prisimena senas, geras 
dienas. Jaunieji kartais ramiai ir 
mandagiai jų išklauso, kartais ne
tenka kantrybės... Ir taip iki kito 
karto. 

Ir vėl norime pabrėžti nenu
neigiamą faktą, kad be jūsų, 
mielos vadovės, be Jūsų didelio 
darbo, pasiaukojimo ir sutartino 

ir išdalinti visoms savo vieneto 
vadovėms ir sesėms, sulaukusioms 
18 m. Pagal naujus balsavimo 
nuostatus, balsuoti gali kiekvie
na, sulaukusi 18 m. ir susimokė
jusi nario mokestį. Raginu kiek tik 
galima skaitlingiau registruotis, 
siūlyti kandidatus ir dalyvauti 
naujos LSS vadovybės rinkimuose. 

Dar kartą primenu, kad lap
kričio mėn. 1 d. proga pristaty
mai apdovanojimams ir pakėli
mams turi būti prisiųsti iki spalio 
mėn. 1 d. Ypatingą dėmesį at
kreipkite į jaunas seses, į jų pa
reigų atlikimą, uolų dalyvavi
mą sueigose ir atitinkamai jas 
pristatykite. 

"Sutartinės" pastovyklės virši
ninkės prašomos pristatyti užsi
tarnavusias savo vadi jų nares ir 
seses atžymėjimams ir pakėli
mams, šiuos pristatymus siųsti 
tiesioginiai mums, kopijas nu
siunčiant vieneto vadovėms. 

Įdedame ištrauką iš š. m. 
"Draugo", rugsėjo mėn. 14 d., Nr. 
215. Liečia jaunimo atstovų rin
kimus į Jaunimo kongresą, kuris 
bus 1979. VIL 11 — 19 d. d. D i 
džiojoje Britanijoje ir bus užbaig
tas VIL 19 — 29 d. d. Vakarų 
Vokietijoje. Vienetų vadovės pra
šomos paraginti savo vyresnes 
skautes registruotis ir dalyvauti 
Jaunimo Kongrese. Jaunimo Są
junga neturėtų būti tik vienos 
kurios organizacijos atstovauja
ma, bet turėtų apimti ir apjung
ti visas veikiančias jaunimo or
ganizacijas. 

Ištrauka: Jaunimo atstovų 
rinkimai Į IV kongresą 

JAV Liet jaunimo sąjungos 
(LJS) valdybos įgaliota Rinkimų 
komisija praneša, kad atstovų 
rinkimai į IV-jį PLJ kongresą 
JAV-bėse įvyks 17 m. spalio 
mėn. 1 4 - 1 5 dienomis. 

Reikalingos formos rinkimų 
taisyklės išsiuntinėtos LJS viene
tų pirmininkams. Jaunuoliai-ės 
18 — 30 metų amžiaus, norį 
kandidatuoti, turi prisistatyti LJS 
vienetų pirmininkams nevėliau 
rugsėjo 27 dienos. 

Rinkimų į IV PLJS taisyklės 
yra pasikeitusios. Kiekvienas mies
tas, kuris praveda rinkimus ir nu
siunčia vyr. rinkimų komisijai 
reikalingas informacijas, gauna 
po vieną atstovą. Po to atstovų 
skaičiaus paskirstymas priklausys 
nuo balsuotojų procento. Reiš
kia, kad vietovės, kurios nepraveš 
ar nepraneš vyr. rinkimų komi
sijai, kad vyksta rinkimai, negaus 
atstovų. Iš viso renkami 45 atsto
vai. 

JAV-bėse vyr. rinkimų komi
sija yra sudaryta Detroite iš Mil
dos Baltrušaitytės, Rusnės Bal
trušaitytės ir Sauliaus Jankausko. 
Adresas: JAV LJS Vyr. rinkimų 
komisija, c )o Rusnė Baltrušaity
tė, 14184 Arcola, Livonia, Mich. 
48154. 

Stovykloje kilo graži mintis 
įamžinti tragiškai žuvusią a. a. 
Ramutę Paliulytę, įrašant ją į 
Lietuviškos Skautybės Fondą. 
Siūloma, kad vienetai su savo au
ka padėtų šią gražią mintį įgy
vendinti. 

Pradedant vienetų veiklos 
naujus metus, pagalvokime apie 
gerojo darbelio atlikimą, kuris 
skautų organizacijoje yra vienas 
iš pagrindinių pasižadėjimų. Pa
dėdamos į vargą patekusiam ar
timui, neužmirškime paremti, 
padėti ir aukoti Lietuviškosios 
Skautybės Fondui, Seserijos So
cialiniam Skyriui, "Skautų Ai
dui", "Gabijai". 

šv. Komunija VI Tautinėje stovykloje. Kairėje — ją dalija dvasios 
vadovas kun. Aug. Simanavičius, dešinėje — prel. V. Balčiūnas 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 
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Visoms vadovėms linkime na-i niai vokai atidaromi ir iš jų iš-
Sių ir brandžių naujųjų veiklos; imama gautoji medžiaga: 
metų Gerai žinome, kad Sąjun- a ) $1 b a l s a v i m o ^Kai 
gossuprybe yra vienetų rimta,, a t s k i r i a m i n u Q ^ m e d f i 
sklandi ir nuolatine veikla, kun ,t . t . . . « _. . , . . . . ., ' (kaip kad atviro balsavimo lapų, remiasi vadoves meile savam • • . . , .. , . . „ r 

u , . . . . j - , i- jei tas kartu buvo siųsta); darbui, pareigingumu ir dideliu sa-, UN -V . . . , . . . ' K . , , . . . D) išoriniai vokai rajonų tvar-
vo asmens atsižadėjimu j ^ ^teteim į prezidiumo bylas; 

Jau prieš 2 metus buvo pra- c ) - ^ S u s k i r s t ^ s l t 0 
našaujama lietuviško jaunimo b a l s a v i m o v o k e l i a i s u m a i š o r r / i r 
įsnvkimas. Bet sie liūdni nuo
gąstavimai nepasitvirtino. Tai la
bai ryškiai matėme Vl-toje Tau
tinėje stovykloje, tiek Australijo 
je, tiek Amerikoje, kada šimtai 
lietuviško — skautiško jaunimo 
kūrėsi, žygiavo, lietuviškai dai
navo ir meldėsi minėdami savos 
organizacijos 60-ties metų sukak
tį. Taip jaunimas įrodė, kad my
li savo tėvų kraštą, kad ir iš tolo, 
bet myli. 

Skautų organizacija lietuvy
bės išlaikymo kovoje atlieka tik
rai svarbų ir sunkų darbą, kuris 
remiasi ta kasdienine vadove, ku
rios renkami ir veriami gintaro 
gabalėliai vienas po kito ir suda
ro tuos puikius sukaktuvinius gin
taro karolius, kuriais didžiuojasi 
visa lietuviškoji visuomenė. Bran
gi Vadove, tegul Tavo skautiško
jo darbo kelias būna saulėtas ir 
smagus! 

v. s. Iremc. Kerelienė 
LSS Seserijos Vyriausia 

Skautininke 
v.s. Janina Mikutaitienė 
Vyriausios Skautininkės 

Pavaduotoja 

LIETUVIŲ SKAUTŲ 
^JUNGOS SUVAŽIAVIMO 

NUOSTATAI 
(Pabaiga) 

40. Gautieji balsavimo vokai 
yra atitinkamai pažymimi Man
datų komisijos sudarytame Suv-
mo dalyvių sąraše. Mandatą tu
rinčių dalyvių vokai sugrupuo
jami rajonais, Suv-mo dalyvių 
sąrašo tvarka. Visi kiti, Šiems nuos 
tatams neatitinką vokai dedami į 
prezidiumo bylas, jų neatidarius. 

41. Rajonais sugrupuoti išori-t 

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

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

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik ii 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Stel
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 
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iš jų išimami slaptojo balsavimo 
lapai; 

d) balsų skaičiavimui slapto 
balsvimo lapai jungiami sekan
čiai: 

aa. — atskirų rajonų, bb. — 
bendrosios, cc. — seserijos, dd. — 
brolijos ir ee.— ASS 

e) atviro balsavimo lapai jun
giami balsų skaičiavimui atski
rai. 

42. Balsų skaičiavimo komisi
ja surašo ir balsų skaičiavimo po
sėdžio protokolą. 

LX. BALSAVIMO DUOMENŲ 
SKELBIMAS 

43. Balsavimo duomenis skelbia 
suvažiavimo Prezidiumas. 

44. Nutarimų duomenis skel
biant pažymima, kiek balsavo už, 
kiek prieš ir kiek susilaikė. 

45. LSS Vadovybės narių rin

kimų duomenis skelbiant, kan
didatai atitinkamai surašomi gau
tų balsų skaičiaus eile. 

Į tas pačias pareigas kandida
tams gavus po lygiai balsų, pir
menybę turi aukštesniojo laipsnio, 
o lygaus laipsnio — ilgesnį lai
ką tame laipsnyje buvęs kandida
tas. 

46. LSS Suvažiavimo išrinkti: 
a) nariai į LSS Tarybą, LSS 

Garbės Teismą ir LSS Kontrolės 

Komisiją skelbiami abėcėlės tvar
ka, o 

b) šių vadovybių nariai — 
kandidatai skelbiami pagal bal
sų skaičių. 

(Nukelta į 5 pel.) 

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

BENDROJI MEDICINA 
1407 So.40th Ooart, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus tree. ir seštad 

PADfiKA 
Mielai p. Julijai Liutikienei, 

lydėjusiai mūsų grupę birželio 
26 d. iš Chicagos į Vilnių ir at
gal, noriu išreikšti savo ir duk
ros Astos Ifikūnienės vardu 
nuoširdžią padėką už p. Julijos 
nepaprastai rūpestingą globą 
ir pagalbą visuose reikaluose, 
kurie tik atsirado kelionėje. 

Jaunai ir labai energingai 
palydovei p. J. Liutikienei lin
kime ir ateity taip sėkmingai 
ir sumaniai vadovauti visose 
kelionėse. 

Marija Noreikienė 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi-
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and fUters. 

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

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
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| LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis | 
| tomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virle- f 
| Iiai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms | 
| leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu f 
| $4.91.111. gyventojai prideda ekstra 20 e i taksų. 

| Užsakymas siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str., 
| Chicago, 111. 60629 
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DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pnlaald Rd. (Cravvford 
Medical Boilding) Tel. LTJ 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS j 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

Marquctte Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 

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

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA S-2S70. 

Rezld. tel. WAlbro<sk 5-3048. 

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZ'S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: 
1:00 

pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
- B:00 vai. popiet, tre«. Ir Sešt. 

tik susitarus. 

Dr. JOMS G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 66629 

Tel. — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir S-S vai. vak., 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

TeL KEliamce 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 Seštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KfDIK.IV IK VAIKC U G O S 

SPECIALISTE 
MEDICAL BnXiDI!**5 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki i vai. noplet 
Ofs. tel. 737-1168, res. 239-2919 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

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

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarua 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUftD L CIARA 
OPTOME7TRISTAS 

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

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

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ UGOS — C m R l U G U A 
Ofisai: 

111 KO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

Ofis, tel 7354477; Bes. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

specialybe — Nervu tr 
Emocines Hgos. 

CRAWFORD MEDICAL BLOG. 
6440 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 108rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

J O K 8 A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 63rd Street 
Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki g vai 
vak. šeatad. nuo 1 U i 4 vaL 

DR. FRANK PLECK AS 
f Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact teoses" 

2618 vV. 71st St. — TeL 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR, LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES ER 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

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

Oflao tel. 776.2880, rezld. 448-5545 

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

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

Reiklencijos telef. OR 6-0617 
Ofiao vai.; pirmad. ir ketvirtad. 

nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

Ofs, PO 7-6000 Bes. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. Westera Ava, Chicago 
TeL 4*4441 

Dr. K. A. JUDAS 
ODOS UGOS — CHIRURGIJA 

7110 w. 127 St, Palos Heigiits 
TeL Mi -0730 

Valandos pagal susitriamą 

! Ofleo tel. HE i-2123. Namo C I 8-S10S 

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

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

2-6 ir 6-7 — ifi anksto suaitaro*. 

TeL ofiso PR6-644S 
F. D. VVINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3167 W<wt Tlst Street 

Valandos: 1.4 vai. popiet. 
Treč. Ir seštad. pagal susitarimą. 

Ofs. tel. 586-3166; narna 381-3772 
DR. KTRAS aiOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 63rd Street 

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

http://KfDIK.IV


Okupuotoje Lietuvoje 

FIZINIS IR DVASINIS GENOCIDAS 
Ar rusų kolonizacija į okupuo- * 

tąją Lietuvą yra sustojusi, ar ji Be galo išplito alkoholizmas. 
ir toliau vykdoma? Tai klausi- Oficialūs duomenys rodo, kad 
mas, kuris dažnai keliamas už- Lietuvos žmonės išgeria degtinės 
sienio lietuvių ir Lietuvos po- maždaug 20 kartų daugiau, kaip 
grindžio spaudoje. Oficiali oku- išgerdavo nepriklausomybės me-
pantų spauda šiuo reikalu nieko tais. Čia tai jau tikrai okupantai 
nerašo. Tokių duomenų nėra ir gali pasigirti tiek daug kartų pra
gyvento jų statistikos leidiniuose, lenkę nepriklausomos Lietuvos 
Nieko šiuo reikalu negali pa- laikų išgėrimus, 
aiškinti nei tie lietuviai turistai, Besaikis girtavimas rodo, kad 
kurie išbūna Vilniuje penketą daugelis žmonių yra beviltiškoj 
dienų, nei mūsų tautiečiai — būklėj ir kad jie pergyvena sun-
mokslo žmonės, kurie į okup. kią dvasinę krizę. Jeigu pridėsi-
Lietuvą nuvyksta vadinamoje me dar be galo išaugusį kyši-
"kultūrinių ir mokslo mainų" ninkavimą, vagystes, plėšimus, 
programoje ir ten vieni ar su sa- apgavystes ir kitus nusikaltimus, 
vo šeimomis išbūna mėnesį ar susidarys labai didelė moralinio 
daugiau laiko. ir dvasinio tautos genocido pusė, 

Tačiau yra kitų duomenų, iš kurios rezultatus labai skaudžiai 
kurių matyti, kad kolonizacija ir pajusime artimiausioje ateityje, 
rusifikacija toliau vykdoma. Po- Prie dvasinės genocido pusės 
grindžio "Aušra" (Nr. 11, 30 reikia pridėti ir beatodairinį ru-
pusl.) skelbia, kad vien tiktai sų kalbos lietuviams brukimą. 
1977 metais į Mažeikius naftos * 
refinerijos darbams buvę atvežta okupuotosios Lietuvos švieti-
is Rusijos 700 žmonių — nusi- m o m i n i s t e r i j a j a u ^ j g visus 
kaltelių recidivistų. Nemažas p ] a n u s ^ ų kalbos mokymo sus-
skaicius buvo atvežtas ankstes- t i p r i n i m u i . J u t a r p e y r a i r ^ ų 
mais metais. ^ k a I b o s į v e d i m o v a i k u darželiuo-

_ . se projektas ir tam reikalui me-
Rusais kolonizuota ir eile kitų t o d i n i a ; n u r o d v m a L T a } g i o k u . 

miestų. Nekalbant jau apie Vii- p a n t ų k a l b a b u s b r u k a m a n u 0 
ruų, gerokai surusinta Klaipėda. kūdikystės pirmųjų dienų, 
Rusų, gudų, ukrainiečių ir kitų taQ S u b u d u t u r e s b - t i su_ 
svetimų tautybių žmones sudaro m e n k i n t o s l i e t u v i u k a l b o s m o k y . 
daugumą gyventojų naujai pas- m a s i r dkstym^ ^\o]ama jauno 

JAPONUOS IR KINIJOS SANTARVE 
Taikos ir draugystes sutartis lems politinę raidą Azijoje 

Beveik pusę amžiaus tvėręs ja
ponų kinų priešiškumas paga
liau palaidotas. Kardai užkasti. 
1978.VHI.12 pasirašyta taikos ir 
draugystės sutartis turės didelės 
įtakos Azijos žemyne ir pasaulio 
politinėje raidoje. 

Japonai ir kinai, mirtini prie
šai, susibičiuliavo. Juk japonai 
1931 m. pradėjo atvirą karą ir 
jį tęsė iki paliaubų 1945m. Šio 
pokario metu valstybių santykiai 
buvo šalti. Tik 1972 m. valsty
bės užmezgė diplomatinius ry
šius. Prekybos sutartis pasirašy
ta praėjusį vasario mėnesį. Poli
tinės sutarties derybos vis buvo 

delsiamos. Japonai negalėjo priim
ti kinų sąlygos: veiksmingai kovo
ti prieš valstybę ar valstybių są
jungą, siekiančią vyrauti Azijos 
žemyne. Žodis "vyravimas" lėmė 
derybų nesėkmę. Šios vasaros pra
džioje vėl atnaujintos derybos. 
Japonai pripažino bet kurios vals
tybės vyravimo pavojų, bet ki
nai turėjo padaryti nuolaidą: vy
ravimas neliečia abiejų valstybių 
santykių su kitais kraštais. Aiš
kiau tarus, vienai valstybei įsi-
vėlus į karą, kita gali laikytis 
nuošaliai. 

GEDIMINAS GALVA 

žmogaus sielia "internacionaliz
mo" ir panašiomis idėjomis. 

Panaši praktika jau buvo mė
ginama Gruzijoje, Armėnijoje, 

tatytuose pramoniniuose mies
tuose bei gyvenvietėse: Naujoje 
Akmenėje (cemento gamykla), 
Elektrėnuose (elektros jėgainės 
darbininkai), Grigiškėje (popie- f^tnjoje, Estijoje. V i s i Sostau 
riaus fabrikas), Sniečkaus mieste t Q s n a u j ą « d v i k a l b i o » m o k y r n o 
(prie Visagino ežero, Ignalinos s 5 s t e m ą p r i e m e l a f e a i n e n o r o r a i s , 
apylinkėse - atomines jėgaines Q g r u z i n a i s t u d e nta i buvo dėlto 
darbininkai) ir kitur. Pagaliau }§ė ję ^ . g a t v e s d e m o n s t r u o t i . 
Sovietų išgarsintų Vilniaus nau- j r e i k a i a v i m a s : «Neatimkite 
josios statybų — Žirmūnų, " 
Lazdynų, Viršuliškių ir kitų prie-
mesčių namai yra daugiausia ru
sų kolonistų apsėsti. 

mums gimtosios kalbos, leiskite 
mums ir mūsų vaikams primiau-
sia ją kalbėti!" 

* 
Tai mažų lietuviukių rusini

mui. Bet yra "dovanų" ir suaugu-
Užtat nėra nuostabu, kad Lie

tuvoje pokario metais labai . 
smarkiai padidėjo kriminalinių šiems. Literatūra ir menas Nr. 
nusikaltimų skaičius. "Vakarinės 37 pranešė . žinią apie pirmojo 
naujienos". "Tiesa", "Komjauni- n»ų 

Atrodo keista, kad kariamasis 

kalba išeinančio žurnalo 
laikraščiai Lietuvoje pasirodymą. Jis vadi-

vis dažniau pateikia kriminali- naši ^ t v a Literatumaja . Ra-
nių bylų aprašymus. Naujųjų lai- š°m*> , k a d o k u P- Lietuvos rašy-
ku nusikaltimai žiaurūs: nužudy- tojų draugijos pirmininkas A. 
mai apiplėšimo tikslu, smarkūs Maldonis ten paskelbęs įvadini 
kūno sužalojimai, moterų išprie- straipsnį, kuriame dziaugiama-
vartavimas ir po to nužudymas si, kad lietuviams tarybiniams 
ir panašūs. Neseniai Vilniaus rašytojams suteikiama tokia_ pa
teisinąs paskelbė sprendimą vie- stovi tribūna kaip literatunms 
noje iš paskutinių žmogžudysčių *""* " ' " <z • " 
bylu. Nusikaltėliai — Aleksiejus 
Cbiznovas, Vladimiras Maksimo- džiaugiasi kartuvėmis, 
vas ir į juos panašūs kolonistai. 
Jie išprievartavo ir nužudė 1 Bet ar Vakarų pasaulis ano, 
kurso studentę M. Galinytę. kaip Sovietuose yra engiamos 

1978 IV.21 "Vakarinės nau- pavergtos tautos? — Žinoma, ge-
jienos" pranešė, kad Vilniuje su- rai žino. —Bet ar padeda ku-
laikyti jaunuoliai, tų metų vasa- riuo nors budu pakelti didžiulius 
rio 16 dieną išprievartavę ir nu- priespaudos sunkumus —įssilai-
žudę lietuvaitę. Tačiau kas tie kyti? Ne, nepadeda. Ir nesiruo-
jaunuoliai - spauda nutylėjo, šia padėti. Jau daug greičiau A 
O nepaskelbė todėl, kad jiedu ru- rnerika • kitos šalys padeda So-
sai. Tokių reiškinių būna daug vietų valdžiai finansuoja jų 1-
ir tai nėra džiuginantis dalykas, rnones, remia bolševikų valdžią, 

* parduodami labai pigiomis kai-
Be fizinio genocido, kurį atlie- nomis grūdus ir kitus dalykus, 

ka Lietuvoje okupantai, yra ant- žodžiu, daro daug ką, kad tiktai 
ras, nemažiau skaudus, o gal dar komunistinis režimas ilgiau lai-
skaudesnis — dvasinis genocidas, kytųsi. . . . 

Jeigu religinėje, politinėje ir Taigi iš kur reikia pavergtie-
visuomeninėje srityse visur vieš- šiems semtis sau jėgųbei stipry-
patauja didžiausia priespauda, bes? Atsakymą į SI klausimą 
tai dvasinėje ir moralinėje srity- bent iš dalies duoda Lietuvos po-
je daroma viskas, kad visi varžtai grindžio spauda: « Savo teises 
būtų atleisti. m e s ginsime ir toliau. Išlaikėme 

Skyrybų įstatymas yra labai Ii- f'rinės prievartos smūgius, nors 
berališkas, perskyros labai leng- ir netekome daug gerų ir šviesių 
vai duodamos. Kiekvieneriais žmonių. Atremsime ir dvasinio 
metais kaip rašo pogrindžio genocido politiką. Mes ne vieni. I 
spauda', išsiskiria apie 9-10,000 šią kovą kaskart ryžtingiau sto
j imų Panašūs yra ir oficialūs ja ir kitos Rusijos diktatonų en-
statistikos įstaigų duomenys, giamos tautos. Neatbaidys mus 
Skyrybų atveju labai nukenčia nuo tos kovos nei 'kriminalistų', 
vaikus turinčios moterys, nes jos nei 'plėšikų', mums segamos eti-
vienos pačios turi rūpintis vai- ketės. Ginti savo kraštą yra 
kais, jų auklėjimu, mokymu. Jei- švenčiausia pareiga. ( Aušra 
gu jos dirba, vaikai lieka be prie- Nr. 11). 
jiūros — juos ima auklėti gatvė... 

Kinijos korta 
Amerikiečiai kalbėjo apie Kini

jos kortą, o japonai ėmė ja žais
ti. Tiesa, pasiruošimas tam žai
dimui buvo ilgas ir labai atsar
gus. 

Japonai kurį metą vedė tūnoji-
mo politiką. Jos politikai žvalgė
si į komunistinius milžinus ir 
svarstė. Sovietų karinis spaudi
mas vis didėjo. Japonija teturi 
250,000 karių. Jų apginklavimas 
menkas. Krašto saugumas pri
klauso ne nuo savo šarvų, bet 
nuo priešiškų karinių jėgų pu
siausvyros. Kinijos karinis pajėgu
mas- gali sustiprėti tik sulaukus 
užsienio, ypač Japonijos technolo
ginės paramos. Šiuo požiūriu abie
jų kraštų tikslai sutampa. 

Rusų nepaprastas gobšumas 
smaugia juos pačius. II pasauli
nio karo pabaigoje Sovietai už
grobė Japonijai priklausiusias 
Kurilų salyno pietines salas ir jų 
negrąžino iki šio meto. Pakartoti
nos Japonijos-SovietŲ derybos 
nutrūko dėl Maskvos užsispyri
mo negrąžinti minėtų salų. O 
jos labai svarbios japonams ne tik 
strateginiu, bet ir ūkiniu požiū
riu, nes apkarpo jų žuvininkys
tės sritį. 

Kinija buvo žymiai dosnesnė. 
Japonams paprašius, kinai per
leido Senkakų salelę. 

Prekybos sutartis 
Aštuoneriems metams sudary

toji prekybos sutartis dabar įgi

jo jau kitą prasmę. Prieš pusme
tį japonai susitarė tik dėl preky
bos tvarkos ir atsiskaitymo. Drau
gystės sutartis žymiai išplėtė ūki
nį ir prekybinį bendradarbiavi
mą. Japonų žinovai talkininkaus 
Kinijai kai kurias ūkio šakas 
tvarkyti ir karinius įrengimus sta
tyti. Jie sparčiau kinams padės 
įgyvendinti seniai numatytus, 
bet vis delsiamus planus. 

Kinija siekia pramonės gamy
bą skatinti ir sparčiai apsigink
luoti. Šių tikslų kiną; negali at
likti be užsienio paramosl Kraš
tas milžiniškas, gyventojų skai
čiumi pasaulyje pirmauja, bet 
ūkiškai labai atsilikęs. Vidaus po
litiniai neramumai dar sutrukdė 
bot kurią pažangą. Pastaruoju me
tu vyriausybė susigriebė siųsti 
tūkstančius jaunuolių Europon ir 
JAV studijuoti. Kraštas negali 
laukti, kol jaunuoliai studijas 
baigs ir tik teoriškai pasiruošę 
grįš-
Apytikriais tyrimais Kinijoje ras

ti dideli naftos ištekliai. Jiems 
naudoti reikalingi žinovai ir tech
nologiniai įrengimai. Japonai 
bus naudingi abiems požiūriais. 
Japonijos pramonė gamins Kini
jai naftos ir kitų pramonės šakų 
technologiją, skaičiavimo maši
nas, autovežimius ir įvairius įren
gimus. Kinija galės atsiteisti ja
ponams naftos gaminiais ir ža
liavomis. 

AR BUS AMERIKOS LIETUVIŲ 
PRIĖMIMAS BALTUOSIUOSE ROMUOSE 

GRAŽINA KRIVICKIENĖ 

N. Firiubin grasino Japonijai. 
Kokia grasinimų prasmė? 

Sovietai gali sustiprinti Toli
muosiuose Rytuose karinius jūrų 
ir oro laivynus. Jų spaudimas su
kels tik Sovietams nepageidauti
nas pasekmes — vers japonus ap
siginkluoti, sustiprinti karinį ap
supimo lanką. 

Sovietai gali nutraukti sutartį 
su japonais dėl Sibiro turtų: me
dienos, naftos, dujų, anglies, va
rio naudojimo amžinai įšalusioje 
žemėje. Sutarties nutraukimu So
vietai tik sau pakenktų, nes ne
begautų iš Japonijos reikalingos 
technologijos ir vargu rastų to
kią parankią rinką. 

Maskva gali griežtai japonų 
žūklininkystę varžyti. Ar ji liau
tųsi žūklę varžę, jei japonų-kinų 
sutartis nebūtų pasirašyta? 

Japonai bent šiuo metu numo
jo ranka į pietinius Kurilus, bet 
laukia progos juos atgauti atei
tyje. 

Keistas kinų mostas japonams 
perleisti Senkaku (Tiao Jo-tai) 
salelę prie Taivvano, kuris kelia 
nesutarimus tarp Pekino ir Wa-
shingtono. 

Politinė padėtis kinta. Prade
damas veiksmingas Sovietų apsu
pimas. Jis turės įtakos ir Sovietu 
užsienio politikai. 

Šiais metais Baltuosiuose rū
muose buvo suruošta visa eilė pri
ėmimų, skirtų atskirų tautybių or
ganizacijų nariams. Jų tarpe pa
minėtinas priėmimas, dalyvaujant 
prezidentui Carteriui su žmona 
suroštas armėnų - amerikiečių 
bendruomenės nariams (gegužės 
15 d.). Priėmime susirinkusieji 
buvo vaišinami pagal armėnų re
ceptus Baltųjų rūmų virėjų paga
mintu maistu. Programą atliko 
armėnų kilmės dainininkė ir bu
vo įteikti Baltųjų rūmų kolekci
jai du paveikslai (žr. Draugas 
1978. V. 25). 

Skirtingas priėmimas įvyko 
rugsėjo 15 dieną, skirtas italų -
amerikiečių fundacijai. Apie šį 
priėmimą prezidentienės spaudos 
skyrius paskelbė, kad Italų-Ame-
rikiečių fundacija įsteigta 1975 m. 
kelti italų - amerikiečių poiztyvi-
nes vertybes, įnašą ir atsiekimus 

tyti. Gražiai paruoštos žalios dar
žovės, grybai, majonezo padažas, 
kumpis, apvyniotas ant ilgų sūrio 
priekonio "pirštų", kelios rūšys 
sūrių, karšti apkepinti sumušti
niai, įvairiaspalvės uogos, gražiai 
išdėlioti sausainiai. Taurėse į-
piltas baltas, ružavas, raudonas 
vynas puošė kuklias vaišes. 

Prezidento priėmime nebuvo. 
Jis vis dar buvo užimtas Camp 
David derybomis su Egipto prezi
dentu ir Izraelio ministeriu pir
mininku. Roselyn Carter grakš
čiai, maloniai sveikino susirinku
sius. Nors svečiai sveikinosi su 
prezidentiene įeidami į Rytų salę, 

bet oficialiai daliai pasibaigus, 
sekė būriai žmonių jai išeinant, 
tiesdami rankas, pasakydami ko
kį malonų žodį. 

Korespondentai maišėsi tarp 
svečių tai su vienu, tai su kitu 
pasikalbėdami. Vienas aukšto 

Jos nariai yra italų - amerikiečių ūgio dvasiškis, atvykęs iš Romos, 
organizacijos, atstovaujančios dar
bui, kultūrai, religijai, verslui, 32 
kongreso nariai ir fraternalinės 
organizacijos. 

Priėmime dalyvavo apie 400 
asmenų. Girdėjosi beveik išimti
nai angliškai kalbančiųjų garsai, 
susilieję su švelnia marinų kvin-
ceto grojama muzika. Ant vaišių 
stalo nieko itališko nebuvo ma-

Sovietų nepasitenkinimas 

Sovietai labai jautriai ir grei
tai apkaltino japonus. Tass jau 
VIII. 12 kaltino japonus, pateku
sius į kinų pinkles. Rusų telegra
mų žinyba teigė, kad sutartis pa
skatins japonų apsiginklavimą ir 
sudrums politinį pastovumą Azi
joje. 

Sovietų užsienio reikalų minis-
terio pavaduotojas Nikolaj Firiu
bin VIII. 14 pareiškė Japonijos 
ambasadoriui Maskvoje, kad su
tartis bus vertinama, žiūrint Ja
ponijos veiksmų, o ne ambasado
riaus taikių pareiškimų. 

Kodėl Sovietai jaudinasi? 

Sovietai nesugebėjo pasinaudo
ti Azijoje politine tuštuma, kai 
JAV buvo priverstos iš žemyno 
pasitraukti. Jų ramsčiai Azijoje 
nėra tvirti. O ir tų ramsčių ne
daug: Afganistanas, Mongolija ir 
Vietnamas. Artimuosiuose Ry
tuose, Laose ir net Šiaurės Korė
joje Maskvos įtaka nusilpo. Piet
ryčių Azijoje įsikūrė jiems ne
draugingų valstybių sąjunga, ku
riai priklauso Filipinai, Indonezi
ja, Malajai, Singapūras ir Taisąs. 

prisiminė apie Vatikane esantį 
didžiai vertinamą lietuvį vyskupą 
P. Marcinkų. 

Priminus žymiai Baltųjų rū
mų pareigūnei, ar Amerikos lie
tuvių organizacijoms nebūtų ga
limybės turėti čia priėmimą, bu
vo atsakymas — ji nepaneigė ga
limybės, bet ir nedavė tikros vil
ties. 

Prieš daugiau kaip trisdešimt metų atominės bombos sugriautas miestas 
Japonijoj gražiai atsistatė, bet radiacijos paliestų žmonių dar yra. 

DUONOS ATSIRADIMAS 

Dėl duonos atsiradimo daž
nai klausiama: iš kur atsirado 
žmonių valgoma duona? Kasgi 
jos kūrėjas? Atrodo, kad isto
riniai duomenys tiksliai į šiuos 
klausimus neatsako ir t u r būt 
vargiai ar kada atsakys. Nors 
daugelis mokslininkų mano, 
kad duona, vienas pirmųjų, 
žmogaus proto kūrinių, atsira
do senovės Egipte. Pasak jų, 
pirmieji duomenys ir žodis 
"duona" sutinkama dar prieš 
Kristų, t. y. faraonų laikais: 
Ramzio m ir Cheopso valdy
mo laikkotarpiu. Tačiau ttii 
dar nebuvo tokia duona, kokią 
valgo dabar žmonės. Buvo tik 
paplotėliai, nes tais laikais teš
la buvo kepama nerauginta. 
Mat, egiptiečiai, bijodami, kad 
maistas negestų, įmaišę tešlą, 
neleisdavo jai ilgokai parūgti. 

Žymiai vėliau šiaurės Euro
pos klimatas staigiai pakito. 
Oras labai atšalo, pasireiškė di
delis drėgnumas. Dažnai metai 
buvo nederlingi, t ad pirmiausia 
žmonėms kilo maisto atsargų 
problema, žmonės pradėjo kep
ti net seną, surūgusią košę, ir 
pamažu atsirado pirmoji, primi
tyvi duonos kepimo ir raugintos 
tešlos technologija. J . M. 

7000 MYLIŲ PER 1 AMERIKA 
/ . KUČINSKAS 

miestą ir jo apylinkes. Čia yra alyvos kompanijų | mantika susiderinus su moderniu progresu. Miestas 

h. ko. 

PASIRUOŠIMAS ŽIEMAI 

Chicagos Parkų distriktas 
pradeda ruoštis žiemai. Rug
sėjo 30 d. uždaro Buckinghamo 
fontoną, ji išvalo, bronzos figū

ros bus suvežtos į vidų, visos 
pompos išjungtos, atskirtos 
nuo motoru, viskas bus ištepta 
ir apdangstyta. Fontanas pa~ 
vasarį bus sustatytas ir jis pra
dės veikti gegužės 20 d. 

20 
Louisianos gyventojai yra gana linksmo būdo. Jie 

mėgsta įvairias šventes, minėjimus, paradus. Vienas iš 
žymiausių yra Mardi Gras paradas, kuris tęsiasi beveik 
dvi savaites ir baigiasi tik Užgavėnių dienoj. Nema
žiau l i^^ma yra ir gėlių šventė. Po to seka pavasario 
šventė, Sugar Bowl futbolo rungtynės, laivų rungty
nės bei vaikštynės po parkus. 

Paupiais šia matosi buvusių dvarų didingi rū
mai, kur aristokratai gyveno ir kėlė linksmus balius, 
o jų kilmingos dukterys viliojo aristokratų sūnus bei 
jaunus armijos karininkus. Juodi vergai triūsė jų dva
rų laukuose ir krovė jiems turtą. 

Pasiekiam Lake Charles miestą su 77,998 gyventojais. 
Tai yra jūros uostas, čia susikoncentravus alyvos ir 
jos gaminių pramonė, taip pat medžio pramonė su 17 
lentpiūvių. Žemės ūkio produktams perdirbti, yra ke
letas didžiulių malūnų. 

Palikus šį garsų pramonės miestą, jau kelias eina 
pro tankiai sužėlusius miškus. Atrodo tikros džiung
lės. Aplinkui lyguma. Jaučiama didelė drėgmė. Karšta 
ir tvanku. Vietomis džiunglių miškus pakeičia dirvos 
su gražiai žaliuojančiais pasėliais. Matosi daugybė a-
lyvos pompų, linguojančių be perstojo dieną ir naktį. 

Pasiekiam Lafayette miestą su 68,908 gyventojais. 
Garsus jis savo 21 mylios ilgio azalijų taku. Jų žydėji
mo metu į miestą suvažiuoja daug turistų. Čia taip 
pat yra pragarsėjusi ąžuolų globos draugija, kurios 
tikslas apsaugoti ąžuolus nuo sunaikinimo. Todėl ne
nuostabu, kad daugybė didžiulių ąžuolų dar puošia šį 

centrai ir jų kontoros. Miestas yra pragarsėjęs didžiu
lėmis arklių lenktynėmis. 

Baton Rouge su 165,963 gyventojais yra Louisia
nos sostinė. Labai gražus miestas. Visur jaučiama 
prancūzų įtaka. Tai žydinčių magnolijų miestas, su 
gražiais ežerėliais bei įlankom, vingiuotais takais ir 
stilingais senos architektūros namais. Šeši miesto par
kai garantuoja puikias poilsio vietas tiek nuolatiniam 
gyventojui tiek svečiui. Seni valdžios rūmai, savo ar
chitektūra primindami Normanų pilis, puošia šį 
miestą. Iki 1932 metų jie tarnavo kaip valstijos įstaigų 
centras. Pabaigus statyti 34 aukštų pastatą iš marmu
ro, sugabento ir viso pasaulio, pridedant kiek ir vieti
nio, visos valstijos įstaigos buvo perkeltos ten. Įėjimas 
į šį naują pastatą išdekoruotas įvairiais paveikslais, 
kurie vaizduoja Louisianos gamtos turtus ir jos pra-

įsteigtas prancūzų 1718 metais ir pavadintas Orleano 
kunigaikštijos vardu. Jis išsitiesęs tarp Mississippi u-
pės ir Pontchartrain ežero. New Orlean yra antrasis 
savo didumu Amerikos uostas ir yra žymus prekybos 
bei pramonės centras. Mieste vasarą karštoka viduti
nė temp. 90 l.F, o vidutinė metinė drėgmė yra 63 proc. 
Lietaus į metus iškrenta apie 54 inčiai. Kai kurios 
miesto gatvės yra žemiau vandens paviršiaus. Jos turi 
išmūrytus drenavimo kanalus ir specialiai įtaisytos 
pompos reguliuoja vandens perteklių. 

Pati įdomiausia ir originaliausia miesto dalis yra 
French Quarter, apimanti beveik 70 miesto blokų. Čia 
sutelkta visas seno miesto grožis bei jo žavesys. Gat
vės siauros, architektūra senoviška, namai su balko
nais ir apsupti geležinėm grotom, kurios yra tipingos 
ispanų architektūrai. Pradžioje 18 šimtmečio, tos gro-

monę. Šis miestas yra svarbus prekių perskirstymo bei \ t o s D u v 0 naudojamos kaip balkonų sustiprinimas, vė
jų transporto centras. Jo uosto dokus gali pasiekti pa
tys didieji vandenyno laivai. Už Mississippi upės yra 
didžiulės cukrinių nendrių plantacijos ir keli cukraus 
fabrikai! Taip pat yra alyvos rafinerijos, sintetinės 
gumos bei cemento fabrikai. 

Artėjant prie New Orleano, matosi dar daugiau 
pelkių, dar daugiau vandenų. Į New Orleano miestą 
įveda 24 mylių ilgio tiltas, kuris pastatytas per pelkes 
ir vandenis. 

New Orleanas 

Pats didžiausias Ir įdomiausias Louisianos miestas. 
Jame gyvena 593,471 gyventojas. Tai poetų, dailininkų, 
muzikos kūrėjų bei jos mėgėjų miestas. Tai linksmy
bių bei meilės miestas. Čia vynas laisvai plaukia, čia 
skamba jazz muzika, čia moterų šypsniai daug meiles
ni ir jų juokas daug skardesnis. Su atvira širdimi šis 
miestas priima jo lankytojus, ia seno pasaulio ro-

liau gi jau kaip papuošalas ir prestižo reikalas. Kuo 
sudėtingesnės grotos, tuo prašmatnesnis namas i r 
turtingesnis namo savininkas. Pradžioje jos buvo ka
lamos rankomis ar atgabena: os iš Ispanijos. Jos ne
turėjo savyje anglies ir nerūdijo. Vėliau jas pradėjo 
lieti ten pat vietoje, tada jos tapo daug paprastenės 
ir, apsaugai nuo rūdžių, jau reikėdavo jas dažyti. 

French Quarter yra pati gyviausia miesto dalis 
Šimtai tūkstančių turistų kasmet čia atsilanko. įvai
riausių rasių žmonės čia dabar gyveną. Jų čia namai. 
Jie čia dirba, prekiauja, linksminasi. Jie saugoja čia sa
vo seną praeitį bei gyvenimo stilių ir tuo didžiuojasi. 
Tipinga čia tai, kad daugumos namų stilius nėra pran
cūziškas, bet daugiau ispaniškas. Mat 1788 ir 1794 metų 
gaisrai sunaikino originalią prancūzų struktūrą, o 
miestą jau atstatė ispanai. Tačiau gatvių ir aikščių p-
vadinimai paliko prancūziški. 

(Bus daugiau) 

http://1978.VHI.12


DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. rugsėjo mėn. 27 d. R E A L E S T A T E 

U U K S I š K l 6 B U T Ų 
RIDGEMON i S Q U A K E 

A P A R T M E N T I N I A I N A M A I 

liuksus • butų namai su butu 
nvintakni 

"Pace Mck" tvirtas mOras. Pil
nas rūsys su apšildomom grindim 
ir vonia. Visi pilnai {rengti su "ap-
pliances" įskaitant ir indams plauti 
masiną. Pilnai įrengtas skalbimui 
kamb. 

Nuo sienos iki sienos kilimai. 
fi*JiTTtą pasirinkt: pilnai "improved" 

sklypą. 
Potvynio kontrolės projektas, pir

mas Cook County rajone. 

Pageidaujant galima gauti paskolą. 

Atdara kiekvieną dieną 
H v. r. Iki 7 v. • . 

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

Clevelando 'Grandinėlė'* atvyksta j Providence, Rhcde Island. Koncertas įvyks š. m. spalio 8 d.. 3 vai. 
p. p. Veterans Memorial Auditorium. Del bilietų prašome kreiptis Bcstone pas Laimą Kiliulienę (tel. 
861-1466), Brocktone pas Daną ir Vytautą Eikimus 621-6028), VVaterburyje pas Juzę Šatkauskienę (tel. 
(tel. 961-3523), Hartforde pas Dalią Dzikienę (tel. 274-2648) ir Worcesteryje pas Vytautą Meilų (tel. 
852-3665). 

BOSTONO ŽINIOS 

programą. 

į žiai praleido laiką, o rengėjai la- j ro Lietuvių Piliečių draugijos au-
| bai gerai sudarė neperkrautą ditorijoje. Programą atliks muziko 

: Tono Govedo vedamas Hamilto-
no mergaičių choras "Aidas" ir 

: solistas Rimas Strimaitis. Po prog-
| ramos šokiai, grojant geram or-

T- . . . . . . . . . . -—«-- —„ Pradžia punktualiai 6 
l a i p vyko ir si kartą. Maironio;, , - . . . _^* . . . " . .„ r 

, ! \. . v . kultūriniai renginiai vis pasizv 
parkas yra graži vieta, gražiosI . . - . v . , . * ~ . 

. , : . °,., , . . . . . mi naujovėmis. Kiekvienas is jų 
patalpos ir didele aikšte auto- i ;v . , . • i •» i •• 

,.f. . ^. i išsiskiria kuo nors is kitų tos 
mobiliam pasistatyti. I -». . . Tv ,. 

* . f. . .. / . . . . _ „ . ; rusies renginių. Išimties nesuda-
Svente oficialiai prasidėjo 2:30; . . . . . . .. „. , 

1 ' ro taip pat besiartinantis rudens 

15 LIETUVIŲ DIENOS 

Rugsėjo 17 d. buvo atšvęsta 
Lietuvių B-nės Bostono apygar
dos kasmet rengiama Lietuvių BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
diena. Tradiciniai ji rengiama LAISVĖS VARPO PARENGIME 
Maironio parke, Shrewsbury. L a i s v ė s Varpo 

105th Street & Major A v e . 
(2 blokai i vak. už Central) 

Skambint 
422-2565 arba 725-5550 

IŠNUOMOJAMA — FOR R E N I 

IšNTJOM. 4 4 ų kambarių b u t a s 
3722 West Marquette Road. 

Tetef. 585-9500 

IŠNUOM. apšildomas 4 kamb. bu
tas pirmame aukšte prie 69-tos ir 
Rockwell. Suaugusiems. 

Skambint 254-6027 

BEVERLY SHORES 
For sale Balde Resort—Lodge—Motei. 
33 rooms with fumishings, 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, delicatessen, 
ręst—home, etc. AU for only 
$55,000.0.0. 

Dubois Realty 
TeL 219—872-6467 

M-ta ir Tahnan. Labai gerai išlai
kytas 5 kamb. mūr. bungalow. Pilnas 
valgomasis, 2 miegami, taip pat Įreng
tas miegamasis pastogėje. Gazo Šilu
ma. Garažas. $35,000.00. 

88-ta Ir Tuilay (5200 į vakarus). 
Liuksusine 3-jų miegamų rezidencija. 

M I S C E L L A N E O U S HELP WANTED — 

10% — i0<7c — SO% pigiau mokėsite 
o i apdrauda ano ugniee Ir automo
bilio pas mos. 

FRANK Z A P O L I S 
3206 M W W »5th Street 

Chicago, Illinois 
Telef. GA 4-8654 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiitmiimiimiiiiii 
rACKAGE EJLPRESS AGENCY 

MARMA NOREIKIENE 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

pageidaujamos geros rūšies 

H O U S E K E E P E R 
Full c* part time for small «xclus4ve 
unit in medical c&nter. Excell. aala-
ry. Call for appt. or apply in person. 
Bet. 9:30 and 4 p. m. M/*1. 

AMERICANA 
H E A L T H C A R E CTR. 

715 W. Centrai Rd., Ari Hts. 
392-2020 Mr. Kunz 

2608 0O62S. 

organizuojami kestrui. 
vai. vak. 

RADIJO VALANDOS 
PARENGIMAS 

Seniausia lietuviška radijo 
v.p.p., bet žmones rinkosi daugi p a r e n g ; m a S 5 kuris įvyks spalio 15 \ programą Naujojoj Anglijoj švęs 
anksčiau. Jie vaišinosi, pietavo ir į d 3 v a l p p ^ B o s t o n o L i e tu - į savo 45 metų sukaktuves S. Bos-
leido laiką su pažįstamais ir drau- ^ piliečių d-jos salėje, trečia- tono Liet. Piliečių klubo audito 

- . • sty* 1 _ 1 

^ a I , ' . . . . . . . T _ ! m e aukšte. Tai bus literatūros 
Šventę atidarė vVorcesteno LB , i . . « „ ^ ^ . • 

,. , . . , „ i * - , . . - vakaras, kokio Bostone ir io apv-
apylinkės pirm. Vladas Zidziunas.; i. , • t - i T 

! unkese dar nėra buvę. Jame preg-
Jis pasveikino susirinkusius ir pa 
kvietė apygardos pirm. Petrą Viš-

ramą atliks trys iškilieji 

rijoj, 1979 m. kovo 26 d., sek
madienį, 3:30 v.v. 

Programų vedėjai Steponas ir 
mūsų Į Valentina Minkai prašo rengėjų 

D Ė M E S 1 O 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii 

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

SERAPINĄ* — 686-2960 
nmiitiiniininiiitiinimniniHiniiintim 
itmiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHHimimiiinniiiiHii 

M. A. Š I M K U S 
NOTARY PTTBEIC 

INCOME T A I SERVICE 
42S» So. Maptewood, teL 2S4-745* 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PILIETTBfiS PRAŠYMAI ir 
kitokie blankai 

W. 6 t St.. Chicago, UL 
TEIi. — WA 5-2787 

iiiniiiiitmiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiinnt 
iniintiniinnuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiii 

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 
1% vonios, įrengtas rūsys, 2 maš ga-j ĮmilMIIIUlllllllllllllIIIIIIlllllHllllllllllIll 
ražas, uždengtas patio. Šoninis įvažia
vimas. $71,500.00. 

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

40 ir RockweU 214 aukžto medinis. 
Gerai išlaikytas. Pilnas rūsys. Centr. 
gazu šildymas. $30,900.00. 

39-ta ir Albany. Geras 2-jų butų 
po 4 kamb. mūrinis, ir 3-jų kamb. bu
telis rūsy. $54,000.00. 

66-ta ir Washtenaw. Geram stovy 
8 butų mūras. 6 butai po 4 » imb., 
2 butai po 3 kamb. $17,280.00 me
tinių pajamų. Savininkas prašo 
$100,000.00. 

KEVPUNCH — IBM 8742 
______ Experienced on 3742. Competitive 

prekfe^Mai««« £!____?«„?"___*_• \ salary. Godd benefits and hours. 
Convenient to transportation 

.HERR1LL LYNCH 
141 W. Jackson — Rm. 302 

Chkago 786-2852 

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTiiiiiiiMiii 

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

visų rūšių grindis. 
4. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIUIIIIIII 

činį vadovauti dienos programai. 1 A n t a n a s Gustaitis ir Stasys Sant 
poetai: Bernardas Brazdžionis, i nerengt tą diena kito parengimo! KUOKI 

Viščinis trumpu žodžiu pristatė varas. Šiuo tikslu Brazdžionis iš-
L.B. krašto valdvbos vicepirmi-i, . „. t .v , A 

. , „ . A • 1 • 1 ! kviečiamas net is Los Angeles, 
ninką Rimą Cesoni. kuris buvo I ^ , . , 
pakviestas kalbėti šioje šventėje.] ' ,. .̂ 
K v .. *, . , . ! Daugelis šiuos tris poetus p n -
paz\meio Cesomo aktv\umą i n . .. , . , . , r

 x r , . .. 
11 i- . • 1 i_ • ' -i • v. : simena iš pokario laikų Vokieti-

veiklą lietuvių labui amerikiečių . . , •• J -J i- . «. 
i joje, kur jie dideliu pasisekimu 

ir kviečia visus į šių programų 
45 metų sukaktuves. 

ŠACHMATAI 
— Bostono ir apylinkių jan-

nimas kviečiamas lankyti So. 

niimiiiiimiiiiiiiMiMiiiiiiiimiiiiiiimiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2S46 W. 69th S t , telef. 776-1486 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis Į 

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

K0D£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 
giamai veikti? 

Del 

kad jau laikas tei-

nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite 

EXPANSI0N SYSTEMS 
TEL. M M 

Reikalingas siuvamos ma^tnoH 
operatorius 

SEW1NG M A C H I N E OiPER. 

Hancock Choi Co. 
•20 \V. Sheridan Rd. 

(Irving Pk. Rd. & Sheridan) 
Chlogo . TeL 472-SSS5 

C O O K 
Cooks full or part time for small ex-
clusive kitehen ln medtcal center. 
Dietaiy exp. not neoeaeftry. Excel. 
salary. Call for appoint. or apply ln 
person b e t 9>30 and 4 p. m. M/F. 
AMERICANA HEALTH CARE CTR. 
715 Central Rd., Ari. Hts. 392-2020 

HELP WANTED VYRAI 

Need someone with ezperience m 
handlmg fine furnitures m show 
room. Good \vorking conditions. 

Many company benefits. 

MAURICE MANDE1 & CO. 
1510 S. Michigaa Ave. 922-7200 

tarpe ir net Baltuosiuos Rūmuos, i , ,. 
T • i- . • • i_ po kelis kartus aplanke beveik vi
jo pastangomis lietuviai buvo pa-! . . . .* «Į r- j .. 
i . . » • R 1 ' - į s a s tremtinių stovyklas. Tada jie 
kviesti net \ Baltuosius rūmus i . ^ feuvo l a u k i a m ; h l a b a i § i l . užsiėmimų - treniruočių valan- iiniiiiiiiUiimniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiiiiii 
sprendžiant Amerikos energijos; t a . p r i i m a m i K a i p b u s d a b a r 5 p a . das. vedamas šių eilučių auto-1 — - — — ^ n e 
klausimus ir kita. i r o d v s v a k a r 0 dalvvių skaičius.. riaus, kiekvieną ketvirtadienį 

Rimas Cesonis, laba, suglausto-j k u r . s a t s k I e . s ^ v f s u o m e n ė s ; nuo 7 v a i vak., 368 W. Broad-
je dalboje paliete, sakytume, pa-1 d a b a r t i n e s n u o t a i k a s s a v ų j ų k ū . | way. Kas nori sustiprinti savo 

žaidimo pajėgumą, visad ras 
GIRTINAS DARBAS ^ P * ™ * ^ 

j K. Merkis 
Martyno Jankaus šaulių kuo 

čius svarbiausius mūsų išeivių 
darbų klausimus: švietimas, visų 
lietuvių ambasadorystė pas ame
rikiečius. Ieškoti draugų val
džios, spaudos, televizijos, radijo 
ir kitur žmonių tarpe ir kelti Lie
tuvos reikalus. Sudaryti Lietuvių 
fondą, įsteigti Lietuvos informa
cijos centrą, kuris rinktų Lietuvą 
ir mus liečiančias svarbias žinias 
ir jomis informuotų amerikiečius 
ir jų valdžios žmones. Rimas Ce
sonis kėlė ir eilę kitų panašių 
klausimų, kurie taip svarbūs 
mum lietuviam. Jo kalba buvo 
palydėta gausiais plojimais. Pet
ras Viščinis dėkojo prelegentui 

rėjų atžvilgiu. 

Bostono L P D šachmatų klubo iiiiiiiiiiiliiiiiiiiii'iilil'niiiniiniiiiiiilliii' 

Į» airiu preklp p*rtrtnkhn»s oebrau-
irlai iš mu*ų sandelio. 

COSMOS PARCELS EKPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
33S3 8. Halst«J St., Chlcago, ni . «O«08 
2501 W. «»th St., Chlcago, ™- •<>«»• 

Telet.: »26-27»7 — 254-332C 
Vytautas Valan tinas 

inniiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiinmimmtu"""" 

pa Brocktone atliko girtiną dar • Doros ir religijos paneigi- Labai patartina įsigyti knygelę 
bą, pasirūpindama rugsėjo 8-: m a g k o m i m i 2 m ą į į ^ į b a i s e . 
-šios kaip antrosios mūsų tauti-1 n y b e > n u o k m i o s Ugome: 
neslventes minėjimu per Laisves j N e i g d a m i d o r ą i r r e l i g i j ą > m e s 

Varpo programą iš W B E T radi- i d a r o m ė g ^ ^ š i r d y bolševikais, i 
jo stoties iš Brocktono Tas t n i - ! R o r s § i a i p b o l š e v i k u s i r s m e r k ' 
nėnmas parduotas spalio 10 d. 
Jį paruošė Laisvės Varpo vedė
jas Petras Viščinis, o jo perdavi- j 
mo išlaidas apmokėjo minėtoji! 
šaulių kuopa. Programoje kun. ! 
A. Jurgelaitis kalbėjo angliškai! 
apie rugsėjo 8-ją, buvo įjungta | 

tume. Tai yra žiauri tiesa. 
Kun. dr. F . Gureckas 

GARBI JĖZUI KRISTUI 
NUOSTABOS ĮVYKIAI 

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

Išleido Tėvai Marijonai 
Gaunama "Drauge" 

DABAR, NE RYTOJ! 
Naujas 6 kamb. namas į vakarus, 

kur grynas oras ir arti Chicaga. Pi
gus — $53,500.00. 

2-iu aukštų muro 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 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estete 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
Nanuu — Svajone: 3 butai. 4 vo

nios, centralinla šaldymas, atomini 
slSptuvS, 3 auto garažas 2 balko
nai. Patlo. Marąuette Parko centre. 

Mūr. buniralow. 
žiai užlaikytas. 

S miegami 
$84,000. 

Ora-

Namas Ir tavernos 
Mznte. $80.000. 

svetaines 

Mūr. namas. DidelB taverna, sale 
2 butai po 6 kamb Kaina 50 et. | *W«0*oo sve<5.„ 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income T a i 

2951 W. 63rd St.. 436-7878 

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiimmiiiiiiiimimiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiuiiiiiiiimii 
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HELP WA>TED — VYRAI 
• P — — — ^ « mm • — — — — » ! • P I 

W E L D E R 
MUST BE EXPERrENCED 

Apply Tu Person. 

K. H. RŪPPERT COMPRNT 
16850 S. State St, South Holland 

MAINTENANCE MAN 
Factor>- Maintenance Work. Mušt 
have exper. and knowledge of ma-
chinery and gen. building main
tenance. Mušt speak some Eng-
lish. We offer good salary and 
benefits. Call — 
Jerry 235-944)0 or apply in person 

4500 W. Cortland St., Chicago 

M a c h i n e S h o p 
O p e r a t o r s 

Experienced only. Night or Day 
Shift. Full or Part Time. Pay -
commensurate with experience. 

Call —389-9740 
flsk ior Steve 

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

be able to set-up automatic and 
Standard secondary presses. Ex-
perienced persons only, top sala
ry, day ?nd night shifts open. 
Complete health and retirement 
programa. 

ADMIRAL TOOL & MFG, 
COMPANY 

3700 No. Talman, Chicago. 111. 
Tel. 477-4300 — Bob Ward 

uz jo visą veiklą ir pazvmejo io i c ; , v.̂  , . , ' , . j , _ y ./ , : ' Skudučio balade is B. Dvariono 
didelius darbus mušu reikalui. n , . , . , t 

operos Dalia, taip pat perduota I Džiugu, kad turime iš jaunes
nės kartos tokių aktyvių, gabiu 
ir taip nuoširdžiai dirbančių žmo
nių Lietuvos .reikalui su Ameri
kos valdžios žmonėmis, kaip Ri
mas Cesonis. 

Po šios dalies Ivaškų vadovau
jamas Bostono Tautinių šokiu 
sambūris pašoko penkis tautinius 
šokiu";. Miela, džiugu grožėtis šo
kėjų atliekamais šokiais, jų mik
lumu ir besišypsančiais veidais. 

Lauke — aikštėje vyk > krep
šinio rungtynės tarp S. Bostono 
Lietuviu Piliečių d-jos ir Brock
tono Wild Cats komandų. Rung
tynes laimėjo 105-91 santykiu 
Brocktono komanda. Abiem ko
mandom buvo įteikta po dovaną, 
kurias davė Lietuvių Piliečių d-ja 
So. Bostone ir Sandaros klubą* 
Brocktone. 

Salėje vyko Inos Nenortienės 
iš Bostono dailės darnn paroda. 
Tai keramika — ema'i<; net ir 
paveiksluose. 

Atvykę į šią šventę tikrai gra-

ištrauka iš B. Sruogos veikalo! 
Milžino paunksmė su Švitrigailos 
priesaika, šių dienų Lietuvos pa- • 
dėtis pavaizduota ištrauka iš 
Bernardo Brazdžionio poemos 
Vaidila Valiūnas, kalbančia apie 
tai. kaip vaidila Valiūnas lanko 
milžinkapi. K. V. Banaičio dai
na Žygis į Vilnių, kaip ir kita 
muzika labai derinosi su minėji
mo visuma, paruošta labai 
sklandžiai ir taikliai. 

I Sauliai gražiai pasitarnautų ne 
tik savo organizacijai, bet taip 
plačiajai visuomenei, jeigu daž
niau tokias programas organizuo
tu ar finansuotu. Tai konkretus 
pavyzdys ir kitom organizacijom, 
kaip reikia ir galima organizaci
jos veiklą pritaikinti šių dienu 
mūsų s;wonimo reikalam. 

ATVYKSTA HAMILTONO 
"AIDAS" 

Bostono Lietuviu Tautinių šo-
• i-i -ambūris r- niria koncertą 
1978 m. spalio 7 d. 6 vai. vaka-

A. A. 

J U L I A R A L Y S 
Pagal pirmą vyrą Mažesnis 

Gyveno Bryson City, N. Carolina. Anksčiau gyv. Chicago, 
Illinois. 

Mirė rugsėjo 23 d., 1978. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras John, sūnus Joseph 

Mažienis, marti Marion, 2 anūkai Jerry su žmona Jean ir Ri-
chard su žmona Kathy. 2 proanūkai Cheryl ir Craig ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Moody koplyčioje, Bryson City, North 
Carolina. 

Gedulingos pamaldos už velionės sielą bus trečiadienį 10 
vai. ryto. Po pamaldų bus išlydėta į šv. Kazimiero lietuvių ka
pines Chicagoje. Laidojimo apeigos bus prie kapo (Blokas 20 

sklypas 150A) penktad.. rugsėjo 29 d. 11 vai. ryto. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Vyras, sūnm, marti, anūkai ir proanūkai. 

Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. tel. 974-4410 

M A R Ą U E T T E P A R K 
4 bato mūrinis. Gazu šildymas. Ga
ražas. Numažinta kaina — $54,900. 

19 metu mūrinis. 5% kamb. (3 
mieg ). Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Louis ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą. 

BUTU NUOMAVIMAS 
Namą pfrMm^i — Pardavimai 

VaMymM 
Draudimai — Income Tax 

NourUta* — Vertimai 

REALTY 
B A C E V I Č I U S 
Kpdzie Ave . — 778-2233 

iiiMiiiiiiiimiiiiiiiimiimiiiiHiiiiiiiiiiiu' 

Maintenance Mechanic 
For metai fabricating plant. Mtist be 
CTperienced. Mušt do machlne re-
palrs. eiectrlcal and general mainte
nance. Steady day* — many benefits. 

ATCO CORPORATION 

1830 No. Lamon 

T e t — 622-8900 

• I I I IMIHII I I I I t t l I l I l I lMIl I l IMtlHMirt l I ' l '• 

Reikalingas 

SIUVĖJAS 
Geras atlyginimas. 
Nuolatinis darbas. 

Visi priedai. 

HOUSE OF DURO 
172 N. Miehigan Ave. 
Chicago— 332-2307 

D t M E S I O l 
N O R I P I R K T I 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt. 

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiMiiiiimii Į 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave, 
Chicago. 111. R0632, telef. W>7-5980 
miiiiimiiiiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiiiitiiMiiiiii 

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

millllllllllllllllllllMlllllllimilllIllHIIIIli 

MACHINISTS 
E a r n a s much as S9.19 

per hour. 

A leading national company in the 
repair of heavy Industrial machlnery 
needs top noteh machintsta. 

Appl;ca.n.ts should be journeymen 
wlth Job shop experlence capable of 
making own set-ups. Day and night 
shift openings 

Excellent benefit package. Over-
time opportunity and growth poten-
Ual. 

CaU Mr. Anderson 640-3045 

COMMERCIAL 
M A C H I N E WORKS 

An Equal Opportunity Employer M/F 
iiiiimiiiiiimniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiinm 

STEEL SHOP 
LATOUT MEN i FTPTEBS 

Mušt be able to layout steel platės, 
i Misc.. iron and Structural steel. 
Į Permanent positions, paid vaca-

tions, holidays and pension. 
TeL — 928-161S 

i i i i i i i i i iu i i i iMi i t i i iT imiMii i i i i iMi i i i f i i i in 

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

Our new rate structure permits 
us to pay top wages for exper'd 
people on our day shift. Overtime 
and full benefit package. 

A p p l y 
HARRINGT0N I KING 
5655 W. Fillmore St. 

TEL. — 626-1800 
An Equa! Opportunity Employer M/F 
IIIIIIMIIIIIIIIIIIHIIIIHI 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt 
sKELBKrres "DRAUGW. 

file:///vorking


LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

SIMAS KUDIRKA TAUTOS 
ŠVENTĖS MINĖJIME 

Rugsėjo 8 d. Daytona Beach 
ir apylinkių Amerikos lietuvių 
klubas suruošė Tautos šventės 
minėjimą. Minėjimas buvo pra
dėtas lietuviškomis pamaldomis 
Taikos Karalaičio katalikų baž
nyčioje, Ormond Beach. Sv. Mi 
šias atnašavo svečias kun. J. Ga-
siūnas iš St. Petersburgo, ta pro
ga pasakydamas jautrų, Tautos 
šventės reikšmę ir išeivijoje gy
venančio lietuvio paskirti ryški
nantį pamokslą, šv. Mišiose kun. 
į. Gasiūnui asistavo diakonas Ch. 

SKAUTYBĖS 
KELIAS 

(Atkelta i i 2 psL) 

X. SUVAŽIAVIMO 
BIULETENIS 

47. LSS Suv-mo Prezidiumas 
leidžia LSS Suv-mo Biuletenį ir 
jį, kiek galima, siuntinėja LSS 
Vadovams ir Suv-mo dalyviams. 

48. Biuletenyje skelbiami LSS 
Vadovybės pranešimai, Suv-mo 
dalyvių sąrašai, Suv-mo daly
vių pasisakymai bei siūlymai, 
kandidatų sąrašai, balsavimo 
duomenys ir, Suv-mo Prezidiumo 
nuožiūra, kiti dalykai. 

49. LSS Suv-mo Biuletenis yra 
viešas ir per tiesioginius LSS va
dovus prieinamas visiems LSS na
riams ir Suv-mo dalyviams. 

50. Rajonų vadai, rajonų va
deivos, tuntininkai ir vietininkai 
bei kiti vyresni vadovai-ės įparei
gojami LoS Suv-mo Biuletenio 
informacijas priminti kitiems va
dovams bei LSS Suv-mo daly
viams vietovėse. 

XL SKUNDAI 

Kar-Karčiauskas. Pamaldų metu 
dalyviai gražiai giedojo lietuviš
kas giesmes ir pamaldas baigė 
Lietuvos himnu. Giesmes vargo
nais palydėjo klubo narė F. Kar-
Karčiauskienė. Skaitymus atliko 
Algis Alksninis. 

Po pamaldų klubo nariai susi
rinko į Tomoka Oaks Country 
Club salę, kur minėjimas buvo 
tęsiamas. Klubo pirmininkas 
Adolfas Andrulis trumpu, pras
mingu ėodžiu aptarė Tautos šven
tės reikšmę ir pakvietė garbingą 
svečią, Simą Kudirką, pagrindi
nei kalbai. Simas Kudirka kalbė
jo trumpai, tačiau palietė pačius 
svarbiausius lietuvių išeivijoje 
klausimus. Ragino vieningai d i rb
ti, išlaikyti savąją kalbą, kultū
rą, papročius ir niekada nepa
miršti pavergtos tėvynės, visada 
ir visur kelti okupanto užmačias 
ir kovoti už Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą. Po kalbos 
svečias nuoširdžiai, taikliai atsa
kė į daugelį minėjimo dalyvių 
keliamų klausimų. Minėjimas 
baigtas Lietuvos himnu. Ta pro
ga minėjimo dalyviai drauge pa
pietavo, pasidalino lietuviškojo 
gyvenimo, bei šios gražiai augan-

Metų bendrą lietuvių sutikimą 
kur nors gražioje salėje. 

SUSITIKO P O 30 METŲ 
Dr. Elena ir dr. Adolfas Miliai, 

šiuo metu gyveną Columbus, Ge-
orgia, lankėsi Daytona Beach ir 
po trisdešimties metų susitiko sa
vo malonius bičiulius Viktoriją 
ir Adolfą Andrulius. 

Abu daktarai Miliai šiuo metu 
dirba Columbus, Georgia armijos 
ligoninėje, tačiau galvoja įsikurti 
Floridoje. Adolfas Andrulis sve
čius supažindino su Daytona Be
ach, šiuo metu stipriai augančiu 
gražaus Atlanto parkaščio kuror
tiniu miestu. Daktarai Miliai do
mėjosi čia įsikūrimo galimybėmis 
ir ketina atsikelti nuolatiniam 
apsigyvenimui. Būtų tikrai ma
lonu sulaukti ir savų daktarų šio
je kolonijoje, kur verstis praktika 
yra geros sąlygos. 

PATARNAVIMAI 
LIETUVIAMS 

Har is Lapins, latvis, jaunas ir 
labai simpatingas vyras, baigė u-
niversitetą ir pradėjo dirbti nekil
nojamo turto pardavimo įstaigoje. 
Jis gerai pažįsta Daytona Beach ir 
apylinkių gyvenimo sąlygas, įsikū
rimo galimybes ir žada mielai pa
tarnauti šioje srityje ir lietuviams. 
Šioje srityje žada netrukus pradėti 
dirbti lietuviai Algis Alksninis ir 

DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. rugsėjo mėn. 27 d. 

Tautos šventės minėjimo Bostone dalyvių dalis. Platesnis aprašymas 
buvo Bostono žiniose rugsėjo 21 d. (ketvirtadienio), "Draugo" laidoj 

Nuotr. P. Plikšnio 

čios lietuvių kolonijos rūpesčiais, j j u o z a s Bartkus, kurie yra išėję ne-
Klubo valdybai priklauso nuošir-, kilnojamo tur to pardavimo kursą 
di padėka už Tautos šventės mi - j i r y r a į ta ikę reikiamus egzami-
nėjimo suruošimą, o ypač už Si- n u s > y Rimtautas 

51. Atitinkamas Suv-mo dalyvis, 
nesutinkąs su Suv-mo Prezidiu
mo ar komisijos nutarimu, gali 
raštu: 

a) prašyti Suv-mo Prezidiumą 
klausimą persvarstyti arba 

b) skųsti LSS Garbės Teismui. 
42. LSS Garbės Teismui gali 

skųsti per dvi savaites, sužinojęs 
jam nepriimtiną nutarimą ar 
veiksmą. 

Paduodamas skundą Garbės 
Teismui Suv-mo dalyvis tuo pa
čiu laiku turi skundo nuorašą pa
duoti ir Suv-mo Prezidiumui 

33. Paduotasis skundas automa
tiškai nesulaiko nutarimo ar 
veiksmo. 

34. LSS Garbės Teismas gali: 
a) skundo nesvarstyti; 
b) skundą atmesti; 
c) atitinkamai nustatyti, kas ir 

kaip turi būti padaryta skundo 
iškeltųjų reikalu. 

LSS Garbės Teismo nutari
mas galutinis. 
XIL ĮVEDAMIEJI NUOSTATAI 

35. Rinkimų duomenis paskel
bęs, Suvažiavimo Prezidiumas 
kviečia: 

a) išrinktos LSS Tarybos narius 
į korespondencinį posėdį Tary
bos Pirmininkui rinkti; 

b) LSS Garbės Teismo narius 
Garbes Teismo Pirmininkui rink
ti ir 

c) LSS Kontrolės Komisijos na
rius Kontrolės K-jos P-kui rinkti. 

56. LSS Suvažiavimo Prezidiu
mas, surašęs atitinkamą aktą, vi
są susirašinėjimą, protokolus, by
las, apyskaitas ir kita perduoda 
LSS Tarybos Pirmininkui. 

Tai atlikęs Prezidiumas savo 
darbą baigia. 

57. Sie nuostatai įsigali LSS Ta
rybai juos priėmus. 

58. Šiems nuostatams įsigalio
jus, visi kiti LSS Suvažiavimo rei
kalu nuostatai nustoja galios. 

59. Sie nuostatai yra vienintelės 
privalomos taisyklės LSS Suvažia
vimo Prezidiumui. 
LSS suvažiavimo nuostatai LSS 
Tarybos korespondenciniame 
posėdyje priimti 1978. VU. 2. 
-

mo Kudirkos atkvietimą. 
i 

Malonu pažymėti, kad nema
ža dalis klubo narių sumetė au
kų svečio kelionei apmokėti ir 
tuo parodė gražu solidarumą. 
Minėjime arti trisdešimt asme
nų įsigijo ir Simo Kudirkos iš
leistą knygą. Klubo pirmininkas 
Adolfas Andrulis nuoširdžiai glo
bojo svečią, suorganizavo spau
dos konferenciją, kurioje ameri
kiečių laikraščių reporteriai paro
dė susidomėjimą Lietuva ir Simo 
Kudirkos odisėja. Apie S. Kudir
ką platų aprašymą įdėjo Or lan -
do Sentinel dienraštis, iškelda
mas Lietuvos okupaciją, S. Ku
dirkos tragedijai. Rašinį iliustra
vo nuotrauka. Ypatingai gerą 
straipsnį apie Simą Kudirką įdė
jo Daytona Beach "Sunday 
News" dienraštis, straipsnį pai -
liustuodamas Simo Kudirkos nuo
trauka. Daytona Beach ir apylin
kių Amerikos lietuvių klubo val
dyba rūpinasi šios kolonijos lie
tuvių kultūriniu gyvenimu. N u o 
pavasario, klubui įsisteigus, jau 
buvo suruošti Vasario 16, Moti
nos dienos ir dabar Tautos šven
tės minėjimai. Kolonija gražiai 
auga ir lietuvių skaičius didėja. 
Numatoma suruošti ir Naujųjų 

St. Petersburg, Ra. 
BALFO VAJUS 

Balfo 143 skyr. S t Petersburg, 
Fla., vykdo visą eilę rudens va
jaus darbų. 

Vajaus atidarymas įvyksta spa
lio 11 d., trečiadienį, su išvyka į 
gamtą ; Semenole Parke Nr. 9. 
paviljone. B u s karš t i pietūs, 
daug dovanų, šokiai ir žaidi
mai. Po išvykos į gamtą bus vyk
doma vajaus rinkliava lankant 
St Petersburgo lietuvius po na
mus, yra sudarytos keturios gru
pės rinkėjų: Vaškiai lanko Belle 
Vištoje gyvenančius lietuvius, A 
Miliauskienė su O. Kinduriene -
Gulfport lietuvius, O . Galvydie-
nė su J. Valausku lanko St Pe
tersburg Beach, Treasure Island, 
Madeira Beach ir kitur, Rožė Ple-
pienė Vina del Maro. Balfininkai, 
nesigailėdami savo laiko ir išlai
dų, renka aukas eidami namas iš 
namo belsdami į duris, nes tiks
las yra kilnus, padėti savo bro
l iams ir sesėms, yra mūsų visų 
šventa pareiga. Kviečiamas kiek
vienas lietuvis prisidėti. Arti
mo meilė telydi mus. 

Jonas Valauskas, 
sk. pirmininkas 

P A D Ė K A 
A, | A , D r . Juozas Leseckas 

Mano mylimam tėvu i mi rus , nuoširdžiai dėkojame 
visiems už šv. Mišias, gėles, aukas , užuojautą spaudoje, 
laiškais, užjautimą žodžiu, pagerbimą koplyčioje ir pa
lydėjimą į amžino poilsio vietą. 

Nuliūdę — Sūnus Linas ir mama 

Lietuvos karininkai 

A. t A. VYTAUTUI KUD2MAI 
mirus, žmoną GENOVAITĘ, seseris ELENfc, ALBINA 
ir ONĄ, brolį AUGUSTINE su šeimomis ir visus gi
mines nuoširdiausiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Ona ir Petras Griškeliai 

Mylimam Tėvui 

A. t A. PRANUI DRUKTEINIUI 
Lietuvoje mirus, mūsų mielus d r . EDMUNDĄ DRUKTEI-
NĮ, JADVYGĄ KONTRDyflENĘ, G E N U T Ę LAUGAU-
DIENĘ ir jų šeimas gil iai užjaučiame ir. jungdamiesi mal
doje, dalinamės jų skausmu. 

Angefe ir Vladas Garsiai 
Livija ir Algimantas Garsiai 
Jus t ina ir Ša rūnas Garsiai 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po 
sunkios ir ilgos ligos, sulaukusi 59 m. amžiaus, 1978 m. rugsė
jo 24 d., 12 vai. naktį, Harrisville, Wisconsin, mirė mūsų mylima 
žmona, motina ir močiutė 

A. t A. MARIJA ABRAMAVICIENĖ 
MOZUKAITYTĖ 

Anksčiau gyv. 5043 S. Western Blvd., Chicago, Illinois. 
Gimė Lietuvoje, Patamošupių kaime, Griškabūdžio vals

čiuje, Šakių apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 30 metų. 
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir Šakių klubui. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: Vyras Stasys, duktė Graži

na, sūnūs Stanley, Vytas ir Bruno su šeimomis; broliai Pra
nas ir Vincas su šeimomis Amerikoje, Petras ir seserys Ona ir 
Agota su šeimomis Lietuvoje; kiti giminės Lietuvoje ir Ameri
koje. 

Kūnas bus pašarvotas trečiad., rugsėjo 27 d., 12 vai. die
ną Eudeikis-Gaidas-Daimid koplyčioje. 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks ketv., rūgs, 28 d, iš koplyčios bus atly
dėta į Švč. M. Ttfarijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny
čią kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, duktė ir SODUS. 

Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid, tel. LA 3-0440. 

A. t A. JONUI ŠERNUI mirus, 
broliui PETRUI su ŠEIMA ir kitiems giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Rockfordo ALTO 
Lietuviu Bendruomenes 
ir Balfo skyrių valdybos 

Mielam prieteliui žurnalistui 

A . t A . V L A D U I S E L E N I Ų I 
iškeliavus amžinybėn negrįžtamai, reiškiame giliausią užuo
jautą jo mylimai žmonai Bronei, sūnui advokatui dr. Ro
bertui su sužadėtine ir kitiems giminėms. 

Drauge su jumis liūdi bendradarbis 
Pranas Turūta, duktė Eglutė ir Liuda ir Jonas Raubai 

M A R I J A I A B R A M A V I Č I E N E I 
mirus, jos vynui STASIUI, dukrai GRAŽINAI, sū
nums STASIUI, VYTAUTUI, BRONIUI ir jų šeimoms, 
broliams PRANUI ir VINCUI MOZURAIČIAMS su 
šeimomis ir kitiems giminėms reiškiame gilią už
uojautą ir kartu liūdime. 

Stasys ir Ona Lukai 
Antanas ir Adele Malinauskai 
Vytautas i? Eleonora Paketuriai 
Juozas ir Marija Strungiai 
Zigmas ir Julija Ona žilioniai 

Brangiai MOTINAI Lietuvoje mirus, 

ANTANUI KAZLUI ir jo šeimai 
gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškia 

Marija ir Jonas Guobų z w i 

My'imam tėveliui 

A. t A. VLADUI SELENIUI mirus. 
mūsų draugui ROBERTUI ir ŠEIMAI reiškiame giMą 
užuojautą. 

Rima Skorubskaitė 
Milda Kupcike\ičiūtė 
Indrė Ramanauskaitė 
Vytautas Rupinskas 

A. t A. PRANUI DRUKTEINIUI 
Lietuvoje mirus, jo dukrą JADVYGA KONTRIMIENĘ, 
(gyv. Cape Cod, Mass.) labai nuoširdžiai užjaučia
me. 

G. J. Matiukai 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P . G A I D A S i r G E R A L D A S F . D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3 -0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 -1741-2 

Mažeika & Evans 
+ -

• • 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 Wes t 71 St., C h i c a g o 
1410 So . 5 0 t h Av., C i c e r o 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacinis Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

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

11029 Southwest Highvvav. Palo* Hills, IH. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3S72 

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
144* So. 5<Hh Ave.. CICERO. H.I.. Tel. OLympic 2-1003 



* . . 

DRAUGAS, trečiadieni*, 1978 m. rugsėjo mėn. 27 d. j 

X Chicagos lietuvių šachma
tu klubo narių ir besidominčių 
šachmatų žaidimu susirinki
mas įvyks spalio 1 d., sekma
dienį, 1 vai. po pietų, Jaunimo 
centre. 

x šv. Teresėlės draugijos na
rės priims šv. komuniją per 
9:15 vai. šv. Mišias ateinantį 
sekmadienį. Po šv. Mišių na
rėms bus pusryčiai Gimimo pa
rapijos salėje. 

X Kun. Jonas Vehitis, Chi-
cago, Ui., didelis lietuviškos 
spaudos mylėtojas, atnaujinda
mas prenumeratą pridėjo ir 
29 dolerių auką. tuo būdu labai 
dosniai parėmė savo dienraštį. 
Atsiuntė ir informacinės me
džiagos. Jis skelbiamas "Drau
go" Garbės prenumeratorium. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

x Kazimieras Pocius, Bever-
ly Shores, Ind., pakeitė adresą, 
atnaujino prenumeratą ir dar 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

w._. , — Clevelando studentų ir 
Mišios, mirusiu prisiminimas ir . , . . . . 0 .. ... 

: , ' . \ r . . ! moksleivių ruošiama 8-u htera-. pabendravimas tarp seniai ne- ,._ , . . , » ». «. . . . . . , - , . turos švente įvyks šeštadienį. 
simaciusių ir plačiame pasaulyje 
išsiskirsčiusių kolegių. Visos 

X Dantų gydytojo, baigusių 
Vytauto Didžiojo universitetą 
Kaune, prieš 35-rius metus, su
važiavimas įvyks Chicagoje 
spalio 7—9 dienomis. Bus šv. 

rugsėjo 30 d., 7:30 vai. vak. 
Lietuvių namuose. Dalyvaus iš 

fe*. ZVAI'GŽD m 
^ ^ ^ ^ ^ ^ * J \ *> Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chioagos skyriaus 

Redaguoja J. Plažas. Medžiaga rfusti: S206 W. 65th Place, Cfcioago, IL 60629 

AUSTRALIJOJE 

kviečiamos dalyvauti šiame • H Į J ^ - r , r — £ Nagys, 
važiavime. , e i l e g d e k l a m u o g viešnia iš Ro-

x A. a. Povilo Sobieskio chesterio Izabelė Zmuidzinienė. 
dvejų metų mirties sukaktį mi
nint, jo mirties dieną rugsėjo 26 BELGIJOJ 
d., buvo atnašautos šv. Mišios i _ 1 9 7 9 ^ Europos liet. stu-
Marijonų koplyčioje, kur daly- m^ savaitė įvyks Belgijoje. 
vavo Aldonos Sobieskienės ben- R e n g į m o komisiją sudarys Bel-
dradarbiai ir artimieji šeimos i gijos lietuviai 
nariai. Po to buvo kuklūs pus
ryčiai kavinėje. 

X Povflas Norvilas, "Drau-; _ pabaltiečių komitetas Aus-
go" klišiografo vadovas, savo: tralijoje pasiuntė ministeriui 
atostogas praleido lankydamas; p i r m i n i n k u i M Fraseriui tele-
Dlinois valstybės pietuose gy- gramą, prašant jį, kad užtartų 
venančius draugus ir įdomės-j Sovietų nekaltai nuteistą lie-
nes vietas. Iš šventovės Belle- i tuvį disidentą Viktorą Petkų. 
ville, 111., atsiuntė "Drauge"' _, ., , . ,». inxT ,-. ,. , , , , — Perthe leidžiamas "\\orld dirbantiems savo bendradar-' _. , T _ „ , -, . . . , . ., . . i Freedom League laikraštis 
biams s v e i k i m e { o n u t e ~ 

x K n s ^ N o v i c k a i t e - N i t < , ^ i k p ^ t k 
ka, giedanti Sv. Onos bažnyčio-Į 
je Beverly Shores, Ind., suorga
nizavo, kad lietuviškų pamaldų 
metu šioje bažnyčioje būtų gra
žiai giedama. Ji parūpino gai-

>• SPH8SĮ i 

Piešė Rima Polikaitytė, Marouette Parko lit. m-los mokine 

KODĖL? 

pridėjo 20 dolerių auką. Užjdas, paprašė amerikietį vargo-
paramą nuoširdžiai dėkojame ir; nininką groti vargonais ir pa
skelbiame K Pocių 
prenumeratorium. 

Garbės ruošti mažą chorelį, kuris gie
dotų su visais atsilankiusiais 
lietuviais į bažnyčią spalio 1 d. 

X Kun. dr. Jonas Borevicius 
I atnašaus šv. Mišias Šv. Onos 

X Vytautas Vidugiris, Palos 
Verdes, Calif., Lietuvių Ben
druomenės, skautų ir kitų or-., „ _, . 
ganizacijų vadovas, atnaujin-j bažnyčioje Beverly Shores, Ind., 
damas prenumeratą atsiuntė i r : s P a h o 1 d- 1 2 **• m i n i n t * * * [ 
25 dolerių auką ir tokiu būdu į tos s v e n t e -
gražiai parėmė mūsų spaudos x Romas ir Angelė Nelsai, 
darbus. Jis skelbiamas "Drau- j Fullerton, Calif., pratęsė "Drau-! 
go" Garbės prenumeratorium. | go" prenumeratą dvejiems me-
Už paramą maloniai dėkojame. Į tams ir dar atsiuntė auką. Dė- j 

į ko jame. j 

Kodėl mes einame į lituanis
tinę mokyklą? Dažniausias at
sakymas yra, kad mūsų tėveliai 
mus ten siunčia. Bet tikrai pa
galvokite, jeigu tėveliai mūsų 
netampytų, ar jūs važiuotumė
te į lituanistinę mokyklą, ar 
ne? 

Mano draugės labai domisi 
i manimi, nes aš moku antrą kal
bą. Joms yra gėda nežinoti sa-

ivo tėvų kalbos. Man yra svar-
j bu, kad aš žinočiau savo kalbą, 
į kad aš galėčiau susikalbėti su 
| savo giminėmis Lietuvoje. Na, 
: žinoma, būna nemalonu atsikel
ti septintą valandą ryto šešta-

; dienį, ir dar kiekvieną šeštadie-
inį, kai jūsų draugai ir drauges 
į miega ligi pirmos. Bet kai pa
galvoji, tie šeštadieniai apsi-
1 mokės, kai galėsi susikalbėti ir 

nines ir t. t., bet negali jose 
susitvarkyti dėl kalbos trūku
mo. Kai jūs pradėsite ten 
dirbti, jūs galėsite jiems padė
ti ir palengvinti rūpesčius — jūs 
būsite jiems reikalingi. Gal jie 

visokius mums nematytus me
džių lapus. Wisconsine, mamy
tė sako, gamta kaip Lietuvoje: 
auga daug pušų, eglių, berželių 
ir ąžuolų. Viskas būtų buvę 
gerai, tik mano draugei labai 
nesisekė. Jai įkando bitė į 
pirštą. Pirštas ištino kaip ar
būzas, įkrito į vandenį su dra
bužiais, net su naujais indėniš
kais batais. Bet Rūtai atosto
gos labai patiko. 

Rima Podytė 

MANO MYLIMIAUSIAS 
GYVULYS 

Aš ir mano sesutė ėjome į 
gyvulių krautuvę ir žiūrėjome į 
gyvulius. Tada mano tėtė atė
jo. Aš jo paklausiau, a r mes 
galime šuniuką nusipirkti? Jis 
atsakė, kad ne dabar, bet prieš 
Kalėdas. Kai atėjo Kalėdos, jis 
mums nupirko žuvų. Jos buvo 
gražios. Tėtė sakė, kai ateis 

su jumis kalbėdami galės su-, , . , v • • 
- » • . - i vasara, tada nupirks šuniuką 

prasti Amerikos gyvenimo bu- _ . 71. . . , 
j _ . , B . . . . ,. Kai ateio vasara, jis nenupirko. 
dą. Tas viskas remiasi jūsų lie- \ AX. . , . . -• - " -

. . . v. .. Aš vis dar noriu suniuko, bet 
tuvių kalbos žinojimu. ' .. . _. . , , 

J < jis, tur but, man niekada nenu-

Iš visų čia minėtų minčių 
gal galėsite susidaryti vaizdą, 
paskirtį ir reikšmę, kurią mū
sų šeštadieninė lituanistinė mo
kykla turi mūsų išeivijos gyve
nime. 

Daina Sutkutė, 
Lemontas, "Perkūno vėjas". 

LIETUVIŠKA MOKYKLA 

MOKYKLOJE 
Mokytoja šviečia, 
Rūpesti nuvalo — 
Bodo, kor teisybė 
Slepiasi be melo. 
Skaito B knygelės 
Poslapi mieliausią, 
Kur tėvynė šneka 
Paslaptis į ausį. 
Ten seni karaliai 
Nulipa nuo sosto, 
Pamoka jaunimo 
Sąmonę paglosto. 
Ten mergelės rimtos 
Klausosi ir tiki, 
O berniukai narsus 
lieka neišdyke. 
Skaito, kur tėveliai 
Mūsų žemę gynė, _ 
Kad per amžius butu 
Vis laisva tėvynė. 
Klasėje šviesėja 
Rūpesčiai attcute — 
Tai svarbu ir dora 
Mokytoja būti. 

Vincas Jonikas 

lituanistinės mokyklos di
džiausia nauda ir reikšmė yra, 
kad išmoktume ir įprastume 

X S. Ingauois, Hot Springs, 
Ark., atsiuntė 10 dolerių auką, i X Lietuvių pensininkų s-gos 
už kurią maloniai dėkojame. narių susirinkimas šaukiamas j 

x Janina Kutkienė, Glensi-; rugsėjo 27 d., trečiadienį 2 vai. į 
de, Australijoje, atnaujino pre-;p. p. Gage Park Fieldhouse pa-! 
numeratą ir paprašė atsiųsti jai. talpose, 55 gatvė ir Western j 
"Draugo" kalendorių. Kartuj kampas mmmXM, v . ^ -* 
pridėjo 8 dolerių auką. Labai x Jonas Kaunas, "Draugo" \ninkas- " į"™** Vliko narys, bu-1 ' ™ * T £ . ^ ^ a i ^ ^ k a d g * ^ Uusvai gyventi 

L * . - • — i^n^ak . !** 8 nepriklausomos Lietuvos mi - u f ; ^ _ * m į , , , , , i J u - a, ~i~Jri» „,«,^Kr«,« 

j Juozas Audėnas, uolus visuomeni-

! susirašinėti su kitais. Taip pat I kalbėti lietuviškai, kad sužino-
I (kartais) yra įdomu sužinoti\ tume apie savo kilmės kraštą 
j apie Lietuvos istoriją ir geo-,**" galėtume jį pamilti. 
jgrafiją. Amerikoje yra daug žmonių, 

Prieš porą metų mūsų šeima į kurie čia atvyko iš savo kraš-

MED2IOTOJAS 
Vieną kartą gyveno medžioto

jas, kuriam labai patiko me
džioti. Jis visą dieną medžio
jo briedį ir negalėjo į jį patai
kyti. Kitą dieną vėl jis bandė 
briedį nušauti. Atėjo tamsi 

Jis yra geras šuo, juo-' naktis ir jis paliko šautuvą 

pirks. 
Vainius Kokiys 

MANO ŠUNIUKAS 
Aš turiu šunį. Jo vardas yra 

Meškis. 
das. Jis yra gražus ir greitai j miške, o pats grįžo namo. Kitą 
bėga. Aš jį myliu. dieną briedis surado šautuvą ir 

Ričardas Reivydas, pradėjo šaudyti į medžiotoją. 
Abu Los Angeles lit. m-los Į Medžiotojas išsigando ir dau

giau briedžių niekada ne
šaudė. 

mokiniai. "Saulutė". 

EŽERAS KAIP JCRA 

ačiū. 
X Norintieji studijuoti pia-

ir kitų lietuviškų laikraščio Į nfeteriT ru gsėjo 25 d. sulaukė" 80 
metų amžiaus Nuotr. K. Cikoto nuolatinis bendradarbis, vėl 

niną arba akordeoną pas muz. į paguldytas Sv. Kryžiaus ligo-
A. Jurgntį, prašomi skambinti \ ninėje, kur jam bus daroma 
telef. 471-0985. (sk.). į operacija. Ligonis, prižiūri- C H I C A G O S Ž I N I O S 

_ _ '• mas dr. J. Starkaus ir dr. G.! 

x Taupymo bendrovei reika-;_, , . , . ._. , \ «_ *_ * • ^_u*- -i i • Bylos> yra paguldytas 424 kam-toea tarnautoja dirbti pilną lai- , T . ., . r. 
r~*. - .. , , . . . . bary. Linkėjimai greitai pa-ką ir mokanti rašyti mašinėle. 
Kreiptis į Mutual FederaJ Sa-
vings tel. 847-7747. (sk) . ! 

IEŠKO TEISĖJLJ 

Dar reikia surasti 500 teisė-
G. Kijauskas, SJ/JH- kurie turės stebėti, kad 

Clevelando jėzuitų ir Nuolati- JaPk r i«o 7 d. nebūtų apgauUų 

sveikti. 
X Kun. 

labai gerai susikalbėjome su sa- Į be karų ir visokių suvaržymų, 
vo giminėmis. Jie buvo labai Jie dažnai ieško savo šaknų ir į 
nustebinti, kad mes mokėjome, praeities, nori sužinoti apie sa-
neblogai susikalbėti su jais. | vo kilmę. Mums tai padeda pa-
Mes galėjome gan lengvai visasižinti lituanistinė mokykla. 

X Su savo kūriniais sekan- n ė s Pagalbos liet. parapijos i balsavimuose Cook apskrity. 
tieji asmenys dalyvaus meno' vardu iš Clevelando, Ohio," at- S T e i s e 3 u i mokama už dieną 35 
parodoje Jaunimo centre: Mar-; siuntė "Draugo" spaudai st i- ' ]d o L i r d u o d a m a &* 1 0 dol-> 3e i 

tynas Gramontas, Audronė ši-, printi 65 dol. Už paramą spau - į a t s U a n k o J parengiamuosius 
maitytė, dr. Jonas Šalna, Emili- dai nuoširdžiai dėkojame, 
ja Tutlienė, Viktoras Petriko-, x ^ ^ § o a t h ^^^.^^ 

— aukšt. mokykla spalio 24 d. 
rengia vadinamą "Octoberfest" 
su įvairiais užkandžiais, kavute, 

\ vokiškais valgiais ir šokiais. Mo-
Į kinių tėvai ir artimieji kviečia-

x Praleiskite Kalėdų šventes j " " • savo vaikais dalyvauti. 
x Ses. JuBa Shainauskas, 

Marijos aukšt. mokyklos direk
torė, praneša, kad keturios 

nis, Jonas Paštukas, Birutė Že
maitienė, Rimvydas Cinką, Zo
fija Butkienė ir Ona Abromai-
tienė. Parodos atidarymas rug
sėjo 29 d. 7 vai. vak. (pr.). 

Lietuvoje. Išvykstame gruodžio 
20 d. 15 dienų tiktai 1,180 dol. 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western Ave., į moksleivės buvo išrinktos me-
Chicagow BU. 60643. Telefonas i tinei National Merit Scholar-

i kursus. 

ATŽYMI SAUGIUS 
VAIRUOTOJUS 

Regionai Transportation Au-
thority (RTA) rugsėjo 30 d 
bankete Sheraton viešbutyje 
atžymės 26 saugius vairuoto
jus. Jie vežinėjo po keletą me
tų, nepatekdami į jokias ka
tastrofas. 

savo mintis jiems išreikšti! Bu
vo labai keista, nes jie mus su
prato ir mes juos supratome, 
todėl ryškiai matėme lituanisti
nės mokyklos paskirtį ir reikš
mę. Būtų buvus didelė gėda, 
jei nebūtume galėję susikalbėti 
su močiute. 

Rimas KuČtaas, 
Kr. Donelaičio lit. mokyklos 

VI kL mokinys. 

MANO ATOSTOGOS 
Šią vasarą mes važiavome 

Šią vasarą aš ir mano šeima 
važiavome į Union Pier. Mes ten 
buvome tris savaites. 

Dienos buvo gražios. Lijo tik 
du sykius. Ežeras buvo labai 
arti, todėl galėjome pėsti nueiti 
kiekvieną dieną. Vieną dieną 
aš labai gerai prisimenu, nes ji 
buvo kitokia. 

Buvo paskutinis mūsų savait
galis, šeštadienio rytą labai 
smarkiai lijo ir žaibavo. Buvo 
šaltoka. Pirmą sykį girdėjome 
ūžiantį ežerą. Po priešpiečių, 
aš ir tėtė, nuėjome prie ežero. 
Buvo labai šalta! Vėjas pūtė 
tiesiai iš šiaurės. Bangos buvo 

Darius Dirmantas, 
Dariaus - Girėno lit. m-los 

4 sk. mokinys. 

atostogų į Wisconsiną. Mano1, labai didelės, šešių - septynių 
sesutėTdirbo, tai jos liko na-|pčdų aukštumo. Tėte sakė, kad 

Jei žinote, kad negalėsite nu- j mie. Čia neturėjau su kuo I ežeras dabar atrodo kaip jūra. 
skristi į Lietuvą, nebijokite —, draugauti, tai paprašiau tėvelį, | Grįžome namo. 
jums lietuvių kalba pravers ki-! kad mano draugė Rūta galėtų J Vėliau atšilo oras ir kokią 
tur : daug vyresnių imigrantų; važiuoti su mumis. Jie suti- j trečią valandą jau galejome nu-
nebegail išmokti amerikiečių kai- ko. Man buvo labai smagu, 
bos, nes jie per seni. Jie turi, Mes plaukėm laiveliu, maudė-
eiti į bankus, krautuves, ligo-imės, gaudėm žuvis ir rinkom 

238-9787. (pr) . Į ship programai. Tai rodo, kad 
jos pereitais metais išlaikė ge-

PAGERBIMAS BIBUOTEKOJ 
Chicagos meras Bilandic ir 

Chicagos viešosios bibliotekos 
direktorių taryba rengia naujai 

riausiais pažymiais egzaminus j paskirto bibliotekos komisi jonie-
gauti šioms stipendijoms. Tos riaus priėmimą. Vaišės įvyks 
laimėjusios moksleivės yra: rugsėjo 25 d., 4—6 vai. p. p. 
Toni Auškalnis, Karen Bana- į bibliotekos kultūros centre. Į 
siak, Joan Morison ir Irene i priėmimą pakviestas ir "Drau-
Statkus. i gas". 

X Išmokite juvelyro amato. 
Įstaiga — pačiame miesto cen
tre. Mums reikalinga pagelbi-
ninkė užsakymams priimti ir 
prekių išsiuntinėjimui. Maloni 
darbo atmosfera. Geras atlygi
nimas. Turite kalbėti angliškai. 
Skamb. Mrs. Patten, Whiteha!l 
Jpwelers, telef. — 787-9500. 

(8k) | MURIJA AUKšTATIt 
X Su savo kuriniais sekantie- g | & C | W f t O U B I I I I 

ji asmenys dalyvaus meno pa- y I 9 C I V C g rV C L I U 
rodoje Jaunimo centre: prof. [Mm , n • vL • . . , , . , . . . , . .« , . A 
Mečislovas Mackevičius, dr. Ro- , APYs***- Pneskaimiai dviejų keliauninkių is Lietu- P 
muaidas Povilaitis, Marija Rau-i | v<* išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi. | 
dienė, Irena Gelažienė, Rasa|* Spausdino Litho-Art, Kanada, 1978 m. Išleido A. F. I 
Janušaitytė, Felicija Griciūtė, Į i Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23 | 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS. 4545 W. 63rd St„ Chicago, III. 60629 

Natalija Sodeikienė, Julija Smfl 
gienė, dr. Antanas Lipskis, Vi- M 
da Brakauskienė ir Veronika j ą 
Švabienė. Parodos atidarymas U 
rugsėjo 29 d. 7 vai. vak. (pr. PieSė Vito KriSaūnalt* 

eiti iki ežero ir maudytis. Van
duo buvo labai šiltas. Bangos 
vertėsi per mūsų galvas. Mes 
stengėmės nerti, kad bangos 
skaudžiai neplaktų mūsų vei
dų. Bangose žaidėme iki pa
vargimo. 

Tą vakarą atsigulusi galvo
jau, kaip būtų gera, kad mūsų 
ežeras pavirstų jūra. 

GaUė Eidukaitė, 
Dariaus - Girėno lit. mokyklos 

8 sk. mokinė. 

GYDYTOJA 

Kai aš užaugsiu, aš būsiu 
gyvulių gydytoja. Aš gyvensiu 
dideliame name, kuris bus ir 
mano gyvulių ligoninė. Kai 
žmogus įeis į mano ligoninę, 
pirmiausia paklius į kambarį, 
kur turės pasidėti paltus. 

Kitas kambarys bus, kur 
žmonės sėdės su gyvuliais. Po 
to bus laiptai, kurie nuves 
žmones į mano raštinę. Čia 
bus didelė stiklo siena, is kur 
aš matysiu pacientus. Prie 
mano raštinės bus kambarys, 
kur aš darysiu operacijas. 

Aš gydysiu daug gyvulių. 
Laura Radzevičiūtė, 

Toronto "Maironio" lit. m-los 

mokinė. Kanada. 
"Mūsų pasaulis". 

Varpstė Piešė Ramoną Smilgaitė 

MŪSŲ NAMAS 
Mūsų namas yra didelis ir ža

lias. Prieky mūsų namo auga 
du klevai. Gale kiemo yra vyš
nių ir obelių medžiai. Mūsų 
mama ir tėtė sukasė daržą. 
Mūsų darže auga pipirai ir po
midorai. 

Viduje turime devynis kam
barius. 

Namuose yra labai linksma ir 
gera. Po lietuviškos mokyklos 
pamokų, žaidžiam žaidimą "slėp
tis" iki pietų. 

Auksė Bankattytė, 
Sv. Kazimiero lit. m-los 5 sk. 

mokinė. "Atspindžiai''. 

TEMPERATŪRA 
— Kokia mūsų kambario 

temperatūra? — paklausė ško
tas savo žmoną. 

— Keturiasdešimt penki laip
sniai, — atsakė žmona 

— O lauke? 
— Penkiasdešimt. 
— Tada atidaryk langą — 

paliepė jis. 
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