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Iš partizaninio judėjimo Lietuvoje 
Už partizanų vado Kalpoko galvą bolševikai buvo paskyrę didelę sumą 

Vakarykščiam numery buvo 
rašoma, kaip bolševikai tik grį
žę į Lietuvą, 1944 rudenį, pra
dėjo mobilizuoti jaunus vyras į 
kariuomenę ir nieko iš to neišė
jo, šiaurės rytą Lietuvoje atsi
radęs karininkas Vladas Kalpo
kas pradėjo tuos vyrus orga
nizuoti į partizanus ir kaip tie 
partizanai veikė. 

Į partizanu gretas susibūrė la
bai daug vyrų. Juos išmaitinti 
buvo sunku. Vadas įsakė parti
zanams maisto neimti iš gyvento
ju, o iš tarybinių ūkių. Mat bu
vusiuose dvaruose bolševikai 
įsteigė tarybinius ūkius. 

1944 m. bolševikai žemdir
biams uždėjo duokles, kurias jie 
kartais turėjo vežti net organi
zuotai į apskričių centrus gurguo
lėmis. Vadas davė nurodymą pa
imti šiuos produktus partizanu 
maitinimo fondui. Ginkluoti vy
rai pastodavo miškuose tas gur
guoles ir pasiimdavo sau veža
mus produktus, žemdirbiams iš
duodami pažymas, kad bolševi
kai iš žemdirbių nereikalautų 
daugiau duoklės. 

Žemdirbiams buvo uždėtos ir 
pieno duoklės. Pieninių vedėjams 
iiuįj įsakyta sviestą nevežti į 
apskričių centrus — jį paimda
vo partizanai. Nepaklusnūs ve
dėjai buvo baudžiami. 

Kiekvienoje kovoje didelę ro
lę vaidina spauda. Vado Kalpo
ko sumanymu buvo leidžiamas 
laikraštis "I Laisvę". .Laikraštį 
leisti reikėjo popieriaus, rašomų 
mašinėlių ir kt. Buvo duotas nu
rodymas ryšininkams, kokiu nors 
būdu iš įstaigų išgauti rašomų 
mašinėlių ir kitų reikmenų. Labai 

daug pasidarbavo pil. M. iš An
talieptės. Jis dienos metu nuva
žiuodavęs į bet kurį valsčių ir pa-
imdavęs rašomąją mašinėlę. Ta
da valsčių tarnautojai labai ger
davo, todėl M. kaip tik tuo ir 
pasinaudodavo... 

Įvairios partizanų operacijos 
buvo atliekamos daugiausia nak
timis. Tokie žygiai, ypač žiemą, 
labai vargino vyrus. Užtat buvo 
duotas nurodymas iš tarybinių 
ūkių paimti arklius ir naudoti sa
vo reikalams. 

"Išvien su partizanais kovojo 
ir kaimų gyventojai. Kaimuose 
buvo labai daug ryšininkų. Jū
žintų valsčiuje buvo nustatytas 
toks slaptažodis: jei kaimuose 
siautėja bolševikai, tai kaimo 
gyventojai ant savo tvorų džiau
na puodynes. Kai ramu, nėra 
bolševikų, tada ant tvorų nėra 
ir puodynių. Partizanai iš miš
ko, per žiūronus pasižiūrėję, ma
to, kas darosi kaimuose". 

Kalpokas į vadų susirinkimus 
keliaudavo vienas ir be jokio 
ginklo. Tik persirengdavo įvai
riai: kunigu, rusų karininku, mo
terimi ar elgeta. Vienos kelionės 
metu rusų kareiviai jį sulaikė. At
vežę į Biržų įgulą, pavedė vie
nam sargybiniui jį saugoti. Sar
gybinis, išvargęs ir sušalęs atsi
sėdęs prie šiltos krosnies, užmi
go. Tada Kalpokas, ištraukęs iš 
rašomojo stalo stalčių, smogė sar
gybiniui į galvą. Kai tas apsvai
go, Kalpokas, persirengęs sargy
binio rūbais, pasiėmė jo šautu-

. , . . i i ;g i ki: „Ievyne arba mirtis! 
vą ir, niekieno netrukdomas, iš- * " ' 
.7 \ (Bus daugiau) 

Už Kalpoko galvą bolševikai 
buvo paskyrę didelę sumą pini
gų. Kai rusų kareiviai jį buvo su
gavę, tai net nepagalvojo, kad 
čia tokia svarbi asmenybė. 

Išvien su partizanais kovojo ir 
kaimų gyventojai. Kaimuose bu
vo labai daug ryšininkų. Jūžintų 
valsčiuje buvo nustatytas toks 
slaptažodis: jei kaimuose siautė
ja bolševikai, tai kaimo gyvento
jai ant savo tvorų džiauna puo
dynes. Kai ramu, nėra bolševi
kų, tada ant tvorų nėra ir puo
dynių. Partizanai iš miško per žiū
ronus pasižiūrėję, mato, kas da
rosi kaimuose. 

Juodupės valsč. Apūniškio miš
ke apsistojo daug partizanų. Kai 
į Juodupę atvažiuodavo kareiviai, 
ryšininkas pranešdavo kal
viams, gyvenusiems netoli miško. 
Tie daužydavo į priekalus su kū
jais ir svarkiai dūmydavo iš kal
vės dūmtraukiu. 

1944-45 m., dar nesibaigus ka
rui, kariniais sunkvežimiais iš 
Latvijos į Rokiškio geležinkelio 
stotį per Aleknų, Suvainiškio miš
kus buvo vežami žemės ūkio pro
duktai rusų kariuomenei. Tada 
Kalpokas davė nurodymą apšau
dyti rusų mašinas ir paimti pro
duktus. 

Pokario metais atsirado išdavi
kų, stojusių tarnauti bolševikams. 
Tada vado įsakymu jie būdavo 
įspėjami nutraukti gėdingą išda
vystę. Daugelis pakluso. Kai kurie 
net tapo gerais partizanų pagal
bininkais. 

Partizanai labai mylėjo savo 
vadą. Jie visi įsisąmonino jo šū-

KRIKŠČIONIŠKAM PASAULY 
Žygis į Čenstakavą 

Švenčiausios Mergelės Marijos 
Dangun Paėmimo šventės proga 
garsiojoje Čenstakavo Dievo Mo
tinos šventovėje Lenkijoje buvo 
susirinkę apie 150,000 maldinin
kų 2 visos Lenkijos ir kai kurių 
užsienio kraštų. Didelė maldinin
kų dalis į Čenstakavą atėjo pės
ti didesnėmis ar mažesnėmis gru
pėmis iš Varsuv/>s, Toruno, Liub
lino ir kitų miestų, nukeliaudami 
pėsčiomis 200-250 kilometrų. K 
Varšuvos i Čenstakavo Dievo Mo
tinos šventovę pėsčiomis atkelia
vusi maldininkų grupė šiemet 
buvo ypač didelė: iš viso apie 
40 tūkstančių asmenų, tarp ku
rių buvo kelios grupės užsienie
čių. Vien italų pėsčių maldinin
kų grupę sudarė apie 800 asme
nų. • Varšuvos į Čenstakavą yra 
apie 250 kilometrų. Beveik pusę 
pėsčiųjų maldininkų — apie 20 
tūkstančių — sudarė universitetu 
ir aukštesniųjų mokyklų studen
tai. Kalbėdamas milžiniškai mal
dininkų miniai, Lenkijos primas 
kardinolas Višinskis dar kartą pa
brėžė, kad kelias į tikrą ir pasto
vią taiką eina per meilę, per tei
singumą, tvarką, per pagarbą 
žmogaus asmens, šeimos ir tau
tos teisėm. 

liuteronų asamblėja 

P8saulinės Liuteronų Federa 
rijos būsimoji generajlinė asamb
lėja įvyks 1984-ais metais Veng
rijos sostinėje Budapešte, Tai pir 

mas kartas, kad tokia asamblėja 
yra rengiama komunistų valdo
mame Rytų Europos -krašte. 
Vengrų liuteronų Bažnyčios va 
dovas Zoltan Kaldy pažymėjo, 
kad iš 70-ies milijonų liuteronų 
visame pasaulyje, apie 8 milijo
nai 400 tūkstančių gyvena Rytų 
Europoje. Vengrijoje yra apie 
430 tūkstančių šios Bažnyčios 
tikinčiųjų. 

Mokslininku suvažiavimas 

Cambridge, JAV, įvyko dvylika 
dienų trukusi Ekumeninės Baž
nyčių tarybos surengta tarptau
tinė konferencija, tema: 'Tikėji
mas, mokslas ir ateitis". 350 te
ologų ir mokslininkų iš įvairių 
kraštų užbaigdami konferencijos 
darbus, kreipėsi į viso pasaulio 
Bažnyčios ir j mokslo žmones, 
ragindami, kad tikėjimas ir moks
las vis labiau patarnautų teisin
gos visuomeninės santvarkos su
kūrimui. Suvažiavimo dalyviai 
atskirose darbo grupėse svarstė 
labai įvairias mokslines proble
mas ir jų santykį su tikėjimu,ge
netiką, energetiką, industrinę pla-
įifikaciją, ekonomiką, pramonės 
įplinką, nusiginklavimą ri kitas. 

— Pastarųjų kelių savaičių 
bėgyje Australijos katalikai su
rinko daugiau negu septynis 
šimtus tūkstančių dolerių pagal
bai Kambodijos pabėgėliams. 
Lėšos tam tikslui yra renkamos 
visose krašto katalikų parapi
jose. 

Tikėjimas ir abortai 

Kaunas. 1977. XI. 21. Kauno 
Medicinos institute Akušerijos — 
ginekologijos katedros vedėjas prof. 
Ladauskas skaitė akušerijos pas
kaitą studentams. Profesorius įs
pėjo, kad mūsų respublikoje vis 
dar atsiranda gydytojų, kurie dėl 
savo religinių įsitikinimų visiš
kai atsisako daryti abortus. Kar
tais tokius gydytojus paseka ir at-
liekantieji praktiką studentai. Pro 
fesorius pabrėžė, kad su šiais fak
tais yra griežtai kovojama. „Mes 
neleisime, kad kažkokie religiniai 
įsitikinimai prieštarautų moters 
interesams!" užbaigė paskaitą 
prof. Ladauskas. 

Lenkijoj susitarti 
nevyksta 

Gdanskas. — Streikuojantieji i laisvajam pasauly, komunieti-
darbininkai derybas su valdžios į niam bloke negali būti. Darbi-
atstovais nutraukė. Streikas ninkai sako, kad jie negalės tar-

Vlr.co Svirskio sukurt koplytėle Kėdainių apylinkėj 
(Prieškarinė nuotrauka) 

Jugoslavai niteise 
Skagietį 

Mostar, Jugoslavija. — Mirko 
Markotik, dešimt metų gyvenęs 
Chicagoje, nuvykęs j Jugoslavi 

Jakuniną nuteisė 
10 metų 

Maskva. — Gleb Jakunin, ru
sų ortodoksų kunigas, disiden
tas, nuteistas 5 metams sunkių-

ją, buvo suimtas ir nuteistas 11! Jų^arbų stovykloje ir 5 metams 
metų už savo antikomunistini 
veikimą ir agitaciją Kroatiją at
skirti nuo Jugoslavijos. 

— Metropolitan operos solis
tė Robertą Petęrs bus pirmoji 
dainininkė iš Amerikos po 30 
metų, kuri Kinijoj dainuos Mo-
zarto ir Sehuberto dainas ir 15 
dienų mokys dainavimo Pekino 
konservatorijoj. 

— Didelė bomba, palikta 
Lake Tahoe, Nevadoj, casino 
klube, sprogo, padariusi daug 
nuostolių, žmonių niekas nenu
kentėjo. Teroristas prieš tai 
reikalavo 3 milijonų dolerių. 

— Liepos mėnesio prekybos 
deficitas siekė 1.85 bil. dol., ma
žiausias nuo 1979 kovo mėne
sio. Mažiau buvo importuota 
naftos. 

ištrėmimo, viso dešimt metų. 
Jis vadovavo Tikinčiųjų teisėms 
ginti grupei o ginti tikėjimą 
Sovietijoj yra tas pats, kas 
šmeižti šalį. 

— Ilgą Darbo savaitgalį ga
zolino niekur netruks. Chica-
gos apylinkėse 61 procentas ga
zolino stočių bus atidaryta; 
Illinojuje veiks 72 proc-, o šiau
rinėje Indianoje 55 proc. stočių. 

— Sveikatos ekspertai ištyrę 
priėjo išvados, kad sveikiau
sią vandenį Amerikoj gauna New 
Yorkas, po jo seka Los Angeles 
ir Hot Springs. 

labai atsiliepia į ekonominį gy
venimą. Valdžios sluoksniuose 
sakoma, kad taip tęstis toliau 
negali, reikia ko nors imtis ra
dikalaus. Svarbiausiu klausimu, 
kuris buvo [pažadėtas paties 
Giereko, bet nevyksta rasti kom
promiso, būtent laisvų unijų 
steigimas, slaptų demokratinių 
rinkimų, kokie žinomi visur 

Carteris siūlo 
sumažinti taksus 

Wasbingtonas. —Prezidentas 
Carteris paskelbė planą ekono
mijai pataisyti, žada sumažinti 
taksus 27.6 biL dolerių mokes
čių mokėtojams ir įmonėms. 
Taip pat per dvejus metus suor
ganizuoti darbų vienam milijo
nui. Planas Kongresui bus pa
teiktas tik kitais metais. 

NATO manevrai 
Briuselis. — Nuo rugsėjo 

pradžios iki lapkričio vidurio 
Europoje vyks NATO manevrai. 
Nuo Norvegijos iki Turkijos da
lyvaus daugiau negu 200,000 
karių. Iš viso bus 25 pratimai. 
Dalyvaus ne vien sausumos ar
mijos, bet ir aviacija bei laivy
nas. Iš Amerikos ir Britanijos 
į Europos žemyną bus perkelta 
45,000 karių. Spėjama, kad tu
zinai nekviestų laivų ir lėktuvų 
iš Varšuvos pakto valstybių ste
bės manevrus. Manevrai vyks 
tuo pačiu metu, kai tą patį da
rys ir Rytų blokas Rytų Vokie
tijoj. 

— Miliza Kor juz, žinoma len
kų dainininkė, koloratūrinis so
pranas, mirė, sulaukusi 73 me
tus. Ji buvo labiausiai žinoma 
iš filmo apie J. Strausą "Didy
sis valsas". 1940 automobilio 
katastrofoje buvo sunkiai su
žeista ir filmuose daugiau nega
lėjo dalyvauti, dainavo tik kon
certuose. 

tis tol, kol tas pažadas nebus 
pradėtas vykdyti. 

Varšuvoj buvo pradėta kalbė
ti, kad iš savo posto žada atsi
statydinti partijos vadas Ed-
ward Gierek. Oficialiai tos ži
nios neigiamos. 

Miroslavv Wojciechowski, In-
terpress žinių agentūros redak
torius, spaudai pareiškė, kad 
streikuojantieji suvedžiojami 
"antisocialistinių ir ekstremisti
nių elementų". Pripažįstama, 
kad padėtis kasdien blogėja, 
įmonių užsidaro vis daugiau. 

Streikuojantieji pateikė 21 
reikalavimą. Numeriu pirmuo
ju ir sunkiausiu kaip tik ir yra 
unijų steigimas. Lech Walesa, 
streikuojančių vadas, apeliavo į 
kitus fabrikus, prašydamas dar 
nestreikuoti, palaukti keturias 
ar penkias dienas, duoti laiko 
valdžiai priimti jų reikalavi
mus. Prie uostų miestų darbi
ninkų prisidėjo Wroclawo ir 

Edward Gierek 

Lodzės darbininkai. Kitų miestų 
tebelaukia ir delsia. 

Maskvai labai nemalonus toks 
atsitikimas, kad ''darbininkų 
valdžiai" valdant streikuotų 
darbininkai. Kaip paaiškinti 
pasauliui? 

Vieno 1941 m. tremtinio likimas 
— Vakar suėjo lygiai 300 die

nų, kai Irano revotfucionieriai 
Amerikos ambasados 53 diplo-1 ir šią pusę. Štai vieno žodžiai 
matus paėmė įkaitais ir iki šiol i apie kitą likimo draugą, kurio 
nepaleidžia, statydami nepake- i pavardė įbolševikams sudarė 
liamus reikalavimus, nesiskaity- į kiek daugiau nemalonumų. 

Pirmųjų bolševikinių trėmi-Įko grįžęs iš Amerikos pusę 
mų į Sibirą uudininkų dar yra į centro) Jonu Bimba, kuris taip 
gyvų. Jų pasakojimai pasielaa i pat artimai bendravo su slap-

dami nei su morale, nei su tarp
tautine teise. 

Kaip britų spauda ironiškai pavaizdavo savo atletus, kurie principus 
mainė į olimpinį medalį iŠ krauju suteptų rankų. 

Iš 1941 birželio 14-18 d. d. 
tremtinių išlikęs rokiškėnas, grį
žęs tik po 1966 I Lietuvą, savo 
giminėms yra papasakojęs kai 
kurių tremtinių likimą. Jo li
kimas dažnai buvo labai žiau
rus. Jis pats nepr. Lietuvos 
laikais buvo vienas iš labai kai
rių ir savo artimųjų giminaičių 
tarpe turėjo ir slaptai priklau
sančių komunistų partijai jau 
nuo 1919. Nuo 1920 pats buvęs 
Rokiškio gimnazijos komjauni
mo tarpe su vėliau j žemės ūkio 
komisarus iškilusiu Matu Micku
mi ir dažnai būdavo jo tėviškė
je Kuosių k., Kamajų vis. Vė
liau pasitraukęs iš Rokiškio 
komjaunuolių, bet kartais pa
remdavo raudonąją pagalbą. 
1941 biržely buvo išvežtas ir 
sugrūstas tam pačiam vagone 
kartu su Kamajų dvarelio (pir-

tais komunistais, bet vėliau, jau 
okupacijos metu iš jų šaipėsi. 

Karui pasibaigus, Kamajų 
Bimba apie 1947 iš gulago grą
žintas. Buvo labai nepatogu 
kažkam, kad iš Amerikos be
silankąs Lietuvoje labai svarbus 
asmuo ir nepaprastas politikas 
brukliniškis "Laisvės" redakto
rius Antanas Bimba, kuris se
niau rašydavo pavardę dar 
Bimbo, kai siųsdavo saviškiam 
giminaičiam į Gučiūnus (iš ten 
jo motina), ar mokytojui Pet
rui Bimbai. Kamajų Bimbai ir 
kt., gyvenantiems Panemunėlio 
apyl., atvažiavęs į Vilnių nega
lėtų susitikti įvairių giminaičių 
ir pažįstamų. Taip kamajiškis 
Bimba buvo parvežtas iš Rusi
jos, nes Antanas Bimba buvo 
užsiprašęs aplankyti Rokiškį, 
Kamajus ir gal Gučiūnus su 
Ažubaliais. A. Bimba buvo at
vežtas ir pavežiotas po Lietuvą, 
buvo ir Kamajuose. Amerikoje 
1950 kai kas iš kamajiškių, at

vykusių iš Vokietijos, bandė šį 
tą išklausti apie savo giminai
čius, deja, A. Bimba nieko ne-
pasakojo, tylėjo ir kramtė lū
pas, prisipažindamas, kad Lietu
voje blogai, kad kamajiškis 
Bimba labai baisių vaizdų iš 
stovyklos pasakęs . . . Tada 
gundė tie kamajiškiai ir pane-
munėliškiai A. Bimbą paskelbti 
tiesą, bet jis atsisakė. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 30: Bonifacas, Tek

lė, Kintenis, Augūna. 
Rugpjūčio 31: Raimundas, 

Amija, Sirmantas, Vilmė. 
Rugsėjo 1: Darbo šventė; Egi

dijus, Verena, Sigitas, Gunda. 
Rugsėjo 2: Antoninas, KaUista, 

Protenis, Tugaudė. 
Saulė teka 6:13, leidžias 7:29. 

ORAS 

Chicagoje ir apylinkėse: Darbo 
šventės savaitgali pramatomas 
'kiek vėsesnis oras, dalinai debe
suota, galimas lietus su perkūni
ja, apie 88 laipsniai. 
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STOVYKLA DAINAVOJ 
IŠ sendraugio dienoraščio 

Sekmadienis, rugpiūčio 3 d. 

Pagaliau Dainava: Baltieji rū
mai ir kiti balti pastatai, kry
žiai, Spyglio ežerėlis, pušynas, 
vešlūs klevai, žiogai. Daug 
litrų gryno oro pritrauksiu į 
savo organizmą ir kaip Faustas 
pajaunėsiu. Juk čia tikras lie
tuviškas dvaras, lietuviškas pei
zažas ir lietuviška padangė. Na, 
į darbą, plaučiai' 

liūnaitė. J a i talkininkauja Kri
stina Veselkaitė, Darius Polikai-
tis, ĮElena Žukauskaitė i r Rima 
Polikaitytė. 

Gardų valgį stovyklautojams 
ruošia Birutė Navickienė, jos 
pagelbininkė yra Zita Soliūnai-
tė, o talkina Rasa Veselkaitė, 
Mirga Bankaitytė, Laima Lėly
tė, Julius Palūnas. tJkvedys 
Rytas Kleiza. 

Dienines programas veda d r 

Brazilijos ateitininkų būrelis svarstybose. 

Bet stovyklinės nuotaikos dar . N o r v i l a s > 0 v a k a r i n e s -
nėra. Tik kraustymasis. P n e l r i ° A , 
baltųjų rūmų jaunučiai, baigę 
savo stovyklą, būriuojasi ir, 
čemodanais apsikrovę, laukia 
Chicagos autobuso. Kiti slam
pinėja takais, lyg ieškodami 
prarastų dienų. Didžiulė lauki
mo nuotaika gaubia Dainavą. 

Pagaliau autobusas atvažiuo
j a ir išveža čikagišką jaunimą. 
Dainava pratuštėja. Tačiau 
laukimo nuotaika neišsisklaido. 
J i kaba lyg voras ant ilgo 
siūlo. Dar kažkas čia įvyks, 
kažkas dar atvažiuos . . . 

I r pradeda rinktis sendrau
giai. Štai Vytautas šoliūnas, 
stovyklos komendantas, dr. Al
gis Norvilas su šeima, stovyk
los programos organizatorius, 
Clevelando, Detroito sendrau
giai, kun, Kazimieras Pugevi-
čius, stovyklos dvasios vadas 
ir daugelis kitų. Stovyklauto
jai nešasi ryšulius, čemodanus 
i r bando įsikurti jiems skir
tuose kambariuose. 

Daug stovyklinės veiklos šian
die negalima tikėtis. Reikia, ži
noma, pavalgyti vakarienę, o 
vakare tik viena paskaita: Ar
vydas 2ygas kalba apie lenkų 
okupuotą Suvalkų kraštą. Pre
legentas jaunas, energingas stu
dentas, bent kelis kartus tą 
Lietuvos kampelį aplankęs, rin
kęs ten tautosaką, susigyvenęs 
su vietos lietuviais ūkininkais ir 
pamilęs kraštą. Jis vaizdžiai, 
su meile papasakojo, kaip lietu
viai ten gyvena, kokius vargus 
jie kenčia nepalankių lenkų 
priespaudoje ir kaip jie laukia 
laisvės. Gausiomis skaidrėmis 
prelegentas dosniai savo paskai
tą pailiustravo. Smagi, šeimy
niška vakarienė užsitęsė iki vi
durnakčio, žvaigždės ir Dai
navos lempos mums pašvietė 
kelius į laukiančią lovą. 

Pirmadienis, rugpiūčio 4 d. 

Stovykla įeina į normalią va
gą: šv. Mišios, vėliavos pakėli
mas, pusryčiai, dieninė progra
ma, pietūs, poilsis, maudymasis, 
pavakariai, laisvalaikis, vėlia
vos nuleidimas, vakaro progra
ma, saldus miegas su sapnais. 

6v. Mišias, kaip ir pridera, 
laiko dvasios vadas kun. K. Pu-
gevičius. Vėliavų pakėlimą ir 
nuleidimą praveda energinga ir 
muzikali akordeono valdovė Ra-
sa doliūnaitė, o patį vėliavų kė
limą ir nuleidimą monopolizuo
ja jaunasis stovyklautojų ele
mentas. Pasirodo, kad šioje sto
vykloje besanti visa vaivorykštė 
spalvingų stovyklautojų, nuo 
garbingo amžiaus senelių iki pat 
darželiokų, kuriuos atsivežė jau
nųjų sendraugių šeimos. Kiek 
teko patirti, stovyklon suvažia
vę apie 80 sendraugių ir apie 
60 vaikų - vaikučių Jiems ten
ka užleisti ne tik vėliavų kėli
mo - nuleidimo pareigą, kurios 
jie su entuziazmu imasi, bet 
reikia dar ir darželį organizuo
t i O darželį sumaniai ir įdo
miai veda jau minėta Rasa So-

Raaa šoliūnaitė, kurios sunku 
be akordeono įsivaizduoti. 

Tokia štai stovyklos vadovybė 
ir pareigūnai. Beje, būčiau už
miršęs pačią stovyklos viršūnę 
— komendantą Vytautą goliū-
ną. Jis, tiesą pasakius, nieko 
nekomanduoja, t ik rūpestingai 
žiūri, kad dienotvarkė riedėtų 
laikrodžio tikslumu. J o skardus 
ragas kasdien bent po kelis 
kartus aidi Dainavos rajone, 
skelbdamas dienotvarkės eigą. 
Tik kaži kodėl mūsų stovyklinėj 
praktikoj įsigalėjęs komendan
to terminas? Argi neskamba 
bereikalingu nrintarizmu? Ar 
nebūtų naudinga paieškoti kokio 
kito tinkamesnio žodžio? Saky
kim, kad ir seniūnas ar vadovas. 
Gal kas nors da r geresnį a r 
skambesnį ir prasmingesnį žo
dį surastų arba net nukaltų ir 
tuo praturtintų mūsų stovykli
nę terminologiją. 

Dieninėj programoj šiandie 
jaunas, energingas mūsų visuo
menės veikėjas, ką t ik moks
lus baigęs teisininkas Saulius 
Kuprys. Ja tema "Lietuvių po
litinė veikla išeivijoje: ateities 
perspektyvos". Pasakyčiau, pre
legentas gana šaltai, nuosaikiai 

tininkų federaciją sudarančios 
tik t rys sąjungos: moksleiviai, 
studentai i r sendraugiai, š į 
"mitą" šiandien sugriovė Det
roito ateitininkų veikėja Janina 
Udrienė aavo pranešimu, pava
dintu "Jaunųjų Ateitininkų są
junga: planai i r rūpesčiai". 
Paskutiniojo Ateitininkų fede
racijos kongreso Clevelande me
tu buvusi įsteigta Jaunųjų Atei
tininkų sąjunga, kuri apima 
pradžios mokyklos jaunimą, t . 
y. jaunučius. Sąjungos Centro 
valdyba rengianti jaunučiams 
stovyklas, kurių paskutinioji 
su pasisekimu ką tik praėjusi 
čia pat, Dainavoje. Tai buvusi 
jau ketvirta jaunučių stovykla. 
Taip pat dabart inė s-gos centro 
valdyba esanti paruošusi gerą 
jaunučių veikimo vadovą, ku- ' 
riame sukaupti pavyzdžiai i r | 
patarimai, kaip vadovauti jau-
nimui, kaip vesti jaunučių su- ' 
sirinkimus, kaip pradėti skiepyti 
į mažųjų širdis ateitininkišką-
sias idėjas. Gaila, kad ši sumani 
ir veikli Jaunųjų ateitininkų są
jungos valdyba neilgai bedirb
sianti. J o s kadencija jau be
sibaigianti, ir į valdybą greitai 
ateisią kiti žmonės. Reikia ma
nyti, kad naujoji valdyba sėk
mingai tęs senosios užsimojimus 
ir toliau stiprins ketvirtąją Fe
deracijos atžalą. 

Vakare susikaupimo vakaras. 
Deja, ir vėl negalėjau dalyvauti 
ir nieko todėl negaliu apie jį pa
sakyti. 

V* * 

Trečiadienis, rugpiūčio 6 d. 

" Jauna šeima ir lietuviška 
veikla" — šio ryto tema, o pas
kaitą šiuo klausimu skaitė In
grida Bublienė, jauna visuome-

ir pagarbiai pakri t ikavo mūsų \ nės veikėja iš Clevelando, spau-
politinę veiklą ir išdėstė idėjas,; doa bendradarbė ir dabartinė 
kurios naudingos būtų ateities 
veiklai vystyti. Kilo gyvos dis
kusijos, bet jos, kaip ir pati 
paskaita, buvo konstruktyvios. 

Vakare įvyko laužas. Deja, 
teko išvykti iš stovyklos, tad 
negalėjau dalyvauti. Grįžęs dar 
girdėjau pamiškėj dainuojan
čius, be t miego saldi vilionė ir 
malonus nuovargis nugalėjo. 

JAV LB Kultūros tarybos pir
mininkė. Būdama šakota vi-
suomeriininkė, prelegentė suge
ba dar auginti gausią šeimą ir 
visur spėja, šiais laikais nema
žas skaičius jaunų šeimų visiš
kai išsijungia iš lietuviškos 
veiklos. Pasiteisinimas: t rūks ta 
laiko. Bet kaip spėja tie, kurie 
ir šeimas augina, ir savo kas-

_ , dienybes įsipareigojimus atlieka 
Antradienis, rugpmcM) o d. . , , - . . • • , 14-

—«~- » «SK- ^ vejfci^ visuomenėj bei kultu-
Kažkaip lyg ir tebėra įspūdis j rinėj veikloj ? Prelegentės pa-

(bent iki šios dienos), kad Atei-i grindinė mintis y ra ta, kad rei
š

kia tvirtai tikėti tuo, ką d a r a i 
kad tavo darbas esąs svarbus 
ir reikalingas. Po paskaitos 
vyko gyvos diskusijos. 

Vakare turėjom dar vieną 
prelegentą, kun. Kazimierą Pu-
gevičių, kurio tema buvo "Baž
nyčia Lietuvoje po popiežiaus 
Jono Pauliaus II-jo išrinkimo''. 
Pagrindinė kun. K. Pugevičiaus 
mintis buvo^ kad okupuotos 
Lietuvos katalikų dvasia labai 
sustiprėjo, išrinkus popiežium 
lenkų kardinolą Vojtylą. Prele
gentui visai antraeilis i r ne- j 
svarbus dalykas, a r popiežius 
esąs lietuviškos kilmės, a r ne. j 
Svarbu, kad jis lietuvių katali
kų būklę pažįsta i r yra objek
tyvus mūsų atžvilgiu. 

Diena užbaigta Tautos vaka
ru, kur Rasa šoliūnaitė drau
ge su Vita Polikaitytė, Darium 
Polikaičiu, Kristina Veselkaitė 
ir Elena Žukauskaite atliko par
tizanų dainų ir patrijotinių ei
lėraščių pynę — montažą. 

Ketvirtadienis, rugpiūčio 7 d. 

Beje, vakar išvyko į vyčių su
važiavimą mūsų mielas dvasios 
vadas kun. K. Pugevičius. , Jo 
vieton atvyko iš Chicagos nau
jas dvasios vadas kun. Viktoras 
Rimšelis, MIC, kurs šiandie jau 
laikė stovyklautojams šv. Mi
šias. 

Dieninėje programoje šiandie 
turėjome stambią žuvį — kom
pozitorių ir muzikos kritiką Da
rių Lapinską. Tai viena iš 
spalvingiausių mūsų muzikinio 
gyvenimo asmenybių ne t ik sa
vo kūryba, bet i r idėjomis. J o 
tema — "Muzikos stiliaus svar
ba mūsų muzikos vystymosi rai
doje". Spalvinga buvo paskai
ta, kurioje prelegentas išryški
no, kaip svarbu savitas stilius 
tautinėje muzikoje, ir spalvin
gos buvo diskusijos, ryškinant, 
kokia yra gera muzika ir ko-

j kia ne taip jau gera. Pro ir 
con balsai sudarė darnų dialogą, 

į harmoningą minčių pasikeitimą. 

O vakare — pasakų vakaras . 
Į Rasa šoliūnaitė su Darium Po-
Į likaičiu ir kitais savo štabo na
riais inscenizavo liaudies pasa
kas. Taip pat ir aktorė Laima 
Rastenytė - Lapinskienė įspū
dingai papasakojo pasaką apie 
vargšą ir besotį. Mažieji irgi 

gausiai dalyvavo pasakų insceni-
zavimuoee, i r visas vakaras buvo 
sk i r tas mažieaiems. Bet i r di
deliems buvo įdomu nusikelti į 
pasakų pasaulį i r pagyventi ma
žųjų džiaugsmais. 

Ka i mažieji po programos su
gulė, didesnieji i r visai dideli 
susir inko paežerėn. Ten prie 
mielos laužo ugnies Rasa šoliū
na i t ė (ir vėl Rasa, k u r mes 
dingtumėm be jos!) pravedė 
smagų dainų laužą. Dainavome 
v i s i o viršum mūsų amžina ug
n im degė tolimos žvaigždes ir 
č ia pat Spyglio tylus vanduo 
kažką kuždėjo tamsai. 

Pasakiau bičiuliui i š Chica
gos tyliai, į ausį: — Va, tų 
žvaigždžių jūs Chicagoje nema
to te . — Negali būti, — nuste
b o bičiulis, — Chicaga ne taip 
j a u to l i Reikia į Pietų Ameriką 
a r į Australiją važiuoti kad tų 
žvaigždžių nematytum. 

— Ne t ik Chicago j , be t i r Det
roite, i r Clevelande, i r New 
Yorke i r Baltimorėje jų nema
ty t i , nes miestų šviesos j a s pri
dengia. 

— Kaip gerai, pagalvojau, 
k a d Dainava toli nuo didmies
čių. Galima laisvai po dangų 
vakara is pasiganyti, pasidžiaug
t i Paukščių Tako didingumu. 

Penktadienis, rugpiūčio 8 d. 

Šiandie kalbėjo dvasios vadas 
kun. Viktoras Rimšelis, MIC,: 
"Žmogus Dievo mintis". Tema 
teologinė. Žmogaus i r Dievo 
santykis , žmogaus panašumo į 
Dievą problema, žmogaus BU-
tvėr imas ir kt~ Sunkios ir gi
lios problemos, bet mielas pre
legentas jas ta ip lengvai ir aiš
kiai išgliaudeno, kad jos visos 
pasidarė beveik permatomos. Į 
diskusijas didelė klausytojų da
lis buvo įsitraukusi. Jų metu iš
kilo naujų problemų, o taip pat 
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PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkojame PONAMS 

RITAI ir PETRUI DŪDAMS, leidu
siems pasinaudoti jų puošnia svetai
ne mergvakariui: 

MR. ANTHONSrS 
7343 W. Irving Pk , Rd. 

T B L 453-2106 
Gardūs patiekalai, malonus patar

navimas, žema kaina. Mūsų įsitiki
nimo, savi pas savus, neapvylė. 

A. V. Laniauskai 
Cicero, Olaiois 
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iHiiiiiiiiiiiiiimmiiMimiiiuiiiiiiiiimum 
Naujausios mados 

AVIES KAILINIAI 
VYRAMS IR MOTERIMS 

Prieinamos kainos 
Siuvame ir pagal užsakymą. 

R O B - E L ' S 
4412 W. 59th SU Chicago, m 49629 

TEL. — 735-5697 
Atd.: Kasdien nuo 8:30 v.r. iki 7 v.v., 
šeštad. iki 5 v.v. 
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ir paskaitoj liestosios buvo dau
giau pabrėžtos. 

šios dienos vakaras skir tas 
kūrybingam prieaugliui — ta
lentų vakaras. Girdėjom mažų, 
ateity daug žadančių daininin
kų, penkiamečių smuikininkų, 
deklamatorių, sąmojingų komi
kų ir t . t. Pabaigai dainininkų 
grupelė padainavo keletą dainų, 
sukomponuotų Dariaus Polikai-
čio. Kompozitorius pa t s akom
panavo pianinu Tada visi žy
giavom miegot ir sut ikt ry to
jaus ryto, paskutinės stovyklos 
dienos. 

Šeštadienis, rugpiūčio 9 d. 
Nedaug kas beliko šioje s to

vykloje veikt i Laikas rieda į 

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAUJŲ KAJI4NJŲ 
KĄ ESATE MATĘ ! 

Taip pat persiuvame jūsų senus kailinius — 
atrodys vėl nauji ! 

JAVUREK FURS, 6615 Wert Cermak, Berwyn, m. 
Master Charge Tel. 484-0917 Visa — Lay Away 

^ 

Rimtas pokalbis Brazilijos ateitininkų stovykloje. 

JAY DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71st St.f Chicago, m. 60629 

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara MokiadianJaic nuo S »*L ryto U 10 vaJL vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamsrlžiai ir ki
ti pataisymai . FIRESTONE TIRES. 
Wbeel alignment and balancing. 
Brakes . Shock abaorbers. Mufflers 
and pipea. Tune-ups. Labricstion. 
Change of oil and futers. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W«st 59th Strttt — Ttl . Gfl 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CBSAS 
šeštadieniais nuo 7:00 vai. r y t o iki 4 vai. popiet 

pabaigą. Daugumas klevelan-
diškių jau išvyko. Vakare, 8 
vai iškilmingas ateitininkuos 
sąjūdžio 70 metų minėjimas. 
Juo stovykla bus oficialiai už
daryta. 

(Nukelta į 4 paL) 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

m 
VINCAS BBIZGTS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St., Chicago. nl. 

Visi toL 778-8000 
V&Undc* VLCX1 susitarimą 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medicai Building). Te!. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel 

Vai 
vai. 

. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PTOMETRISTAS 

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

Vai. pagal susitarimą: pirmadirketv. 1-4ir 
7-9: antrad. Ir penkt 10-4: šeštad..!0-3 vai 

Ofs. t d . 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S Kedzie Ave Chtcaeo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

OR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. šešt^ 12 iki 4 vąl.„popiet 

Tek REliance 5-l*iį — 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. ..._ 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE > 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8 lst Street 

i -• 

Vai : Kasdien nuo 10 v. rytoiki 1 v. o..p. 
Ofiso tel RE 7-1168; rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818, Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus Itgos 
2454 West 71st Street •« 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai: pirmad . antrad . ketvirtad. irpenktad. 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

TeL M3-44M, 3T3-U23, 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACnCE 

1407 So. 49th Court. Cicero III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W. 59 St. Chtcago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTAT0 CHIRURGIJA — 
2656 W 63rd Street -

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.. 
Ofiso tel. 776 2880. rezid. 448-5545 

Ofiso tel HE 4-2123. mmg GI 8-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai pirm , antrad , ketv ir penktad. 2-5 ir 
6 7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
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Darbo diena — 

PAGARBA DARBININKUI 

• -

K a s m e t i n ė Darbo die
nos šventė Amerikoje yra 
lyg ir rudens pradžia. Prisi
menamas darbas, kuris yra 
priemonė šeimai išlaikyti, 
pažangai kurti, mokslinių lai-

,. mėjimų siekti. Prisimenamas 
ir darbininkas, kurio ran
komis, protu ir jėgomis kuria
ma šio krašto kultūra ir civi
lizacija. Darbo dienos šventė 
šiuo atveju yra pagarbos pa
reiškimas darbininkui, be ku
rio nebūtų atlikti darbai. Čia 
parodoma pagarba ir darbui, 
be kurio darbininkas ir nuo jo 
priklausą šeimos nariai netu
rėtų tinkamo pragyvenimo ir 
negalėtų siekti pažangos. Tas 
darbo ir darbininko savitas ry-
Sys; švenčiamas jau daugelį 
metų šiame krašte, yra įsigijęs 
tam tikras tradicijas ir pa
skatinimą žvelgti į save ir į sa
vo darbą. 

Kalbant apie darbą ir dar
bininką, ne visuomet juos rei
kia imti kaip socialinio teisin-

- gumo objektus, nors to 
praleisti negalima. Darbas ir 
da rb in inkas nėra panie
kinimo žodžiai. Darbas yra ir 
prie mašinų, ir laukuose, ir prie 
mokslininko katedros, o dar
bininkas savo darbu kuria 
ateitį šeimai, tautai, valstybei 
ir žmonijai. Jeigu dar
bininkas, Kristaus žodžius 
interpretuojant, yra vertas sa
vo užmokesčio, tai kiekvienas 
darbas turi būti laikomas ver
tu darbininko ir pagal jo suge
bėjimus atlyginamas, kad bet 
kurios srities darbininkas ga
lėtų pats daryti didesnę pa
žangą ir kurti savo vaikams ar 
jaunosioms kartoms geresnį 
gyvenimą. 
. Darbas šiuo atveju yra tam 
tikra palaima, tiek verta ir ge
ra, kiek darbininkas sugeba 
jos savo darbu įsigyti. Bet tiek 
darbas, tiek ir darbo stoka yra 
ar gedi būti bausmė, kai žmo
gus — asmuo lieka be savo 
užsiėmimo, be galimumų lais
vai rinktis darbą ir išlaikyti 
šeimą. Dar blogiau — kai dar
bininkas, net būdamas labai 
vertas savo darbo ir savo atly
ginimo, turi tenkintis panieki
nančia pašalpa. Bet tvarkyti 
yra valstybės uždavinys. Ji 
bendromis pastangomis su vi
sa tauta turi sukurti darbo 
galimumus ir sąlygas, kad nė 
vienas nebūtų skriaudžiamas 
ar pažemintas. 

• 

Tinkamas darbo ir darbi
ninko santykių sąlygas turi 
kurti pats žmogus — asmuo, 
visuomenė, valstybė. Negali 
būti skirstomi, darbininkai į 

- „bal to darbo" ir „juodo 
darbo" darbininkus. Reikia 
žiūrėti į darbininkus, kaip į vie
niems kitų reikalingus ir at
liekančius savo pareigas pa
gal pajėgumą ir sugebėjimus. 

Čia ir pasireiškia ta neder
mė tarp teorinio svarstymo ir 
praktinio šio dėsnio pritaiky
mo visuomenėje ir vals
tybinėje santvarkoje. Su 
"Pastoracine konstitucija" ta
riant, "žmonija ne tik gali ir 
privalo vis labiau apvaldyti 
kurinius, bet ir įsitikinti, kad ji 
taip pat gali ir turi kurti poli
tinę, visuomeninę ir ūkinę 
santvarką, kuri vis geriau tar
nautų žmogui ir padėtų paski
riems asmenims bei jų gru-
pėms reikšti ir ugdyti savo 
vertybę... Už visų tų reikala
vimų slypi gilesnis ir bendres
nis siekimas: paskiri asmenys 
ir JU grupės trokšta gyventi pil
nai ir laisvai... bet tai rodo, jog 
dabartinis pasaulis yra galin
gas ir kartu silpnas, pajėgiąs 
veikti kilniai ir niekšingai, jam 
atviras kelias į laisvę ir ver
giją, pažangą ir nuosmukį, bro
lybę ir neapykantą" (plg. n. 9). 

Tą brolybę ir niekšybę mato 
aplink save ir savyje pats žmo
gus, kuris sugeba galvoti ir sa
vo veiksmus pasverti teisingo
mis svarstyklėmis. Jis žino, 
kad ne tik nuo valstybės, nuo 
įmonės ir bendrovės priklauso 
darbų gerumas ir pažanga, sa
vęs tobulinimas ir šeimos pra
gyvenimo užtikrinimas, bet ir 
nuo jo paties įsijungimo į bend
ras pastangas, kuriančias 
tinkamesnes sąlygas dar
bininkui tinkamai reikštis, o 
gamybai atitinkamai nešti pel
ną žmogui, valstybei ir žmo
nijai. Žmogus, kaip dar
bininkas ir kaip l a i sva s 
asmuo, žinąs savo dvasinę ver
tę, turi dalyvauti organizuo
tame darbininkų susijungime, 
kad bendromis pajėgomis ga
lėtų sukurti geresnes darbo 
sąlygas, darbininko gyvenimo 
užtikrinimą ir pasipriešinti 
skriaudai, žmogaus nuvertini
mui ir pažeminimui. Turi pats 
žmogus pakelti savo dorinį 
gyvenimą, kad jis būtų vertas 
savo laisvės ir savo proto ne 
tik darbe, bet ir šeimoje, visuo
menėje, savoje bendruomenėje 
ir tarpusavio santykiuose. 

ARGENTINA IR BRAZILIJA SUARTĖJO 
VIENĄ KITĄ REMTI 

Argentina JAV-bių nemalonėje 
p. GAUCYS 

Rimties valandėlė 

KRIKŠČIONYBĖ IR ŠEIMA 

Amerikietiška Darbo dienos 
šventė tik primena, kad dar
bininkas nėra tik pelnui pa
daryti priemonė ar įrankis. J is 
turi teisę į pažangą, kūrybą, 
tobulėjimą ir savo pareigas šei
mai. Nenuostabu, jei kartais 
įmonė, fabrikas ar net vals
tybinės įstaigos kartais darbi
ninku ir jo darbo sąlygomis 
permažai rūpinasi, nes visur 
yra ne tik gerų ar vidutinių, bet 
ir blogų žmonių — godžių, 
šykštuolių, sukčiautojų, apga
vikų. Ši šventė švelniu būdu 
mėgina suteikti darbui ir dar
bininkui tam tikros šviesos, 
kad toje šviesoje net pap
rasčiausias žmogus pajustų sa
vo vertę. Bet viena čia yra tik
ra, kad, išskyrus pavienius 
žmones, niekas neniekina dar
bo ir darbininko dėl jo nesu
gebėjimų pakilti aukščiau, 
pasitobulinti ar pasiekti aukš
tesnių pozicijų. 

Visai kas kita tuose kraš
tuose, kurie propagandoje skel
biasi "darbo žmonių" užtarė
jais. Iš tikrųjų jiems tikras 
darbininkas, vertas atžymėji-
mo ir pagarbos, yra tik fiziš
kai stipresnis, tik partijai dau
giau nusipelnęs, tik daugiau 
žiaurumu^ prieš partijos prie
šininkus parodęs. Tai komu
nistinės valstybės, kur mažu
ma yra paėmusi valdžią ir 
laikosi tik policinėmis prie
monėmis. Savo darbininkų ko
munistai negerbia, bet juos 
niekina, neleisdami jiems nei 
laisvų sąjungų, nei darbų 
pakeitimo, nei kokios pa
žangos padaryti, — juo juo
desnis darbininkas, juo leng
viau jį su mažu duonos kąsniu 
valdyti. 

Tai parodo ir pogrindžio 
spauda, leidžiama rusų kalba, 
tai pasako ir "Kronikos", ku
rios pasiekia vakarus ir nu
šviečia sunkią jų vergijos būk
lę. Ten Darbo diena — gegužės 
1 — yra tik priverstinės eise
nos ir šūkiai pro ašaras. Komu
nistai, norėdami kovoti net su 
s v e t i m u o s e k r a š t u o s e 
gyvenančiais antikomunis-
tais, pirmiausia juos sunie
kina "juodo darbininko" titu
lu. Iš tikrųjų laisvės kraštuose 
darbas ir darbininkas pats ieš
ko tų santykių pagerinimo ir 
tuo pačiu savo paties ir savo 
aplinkos pagerinimo. 

Darbo diena turėtų priminti 
visiems, kad darbas yra pa
laima, darbininkas — Dievo 
paveikslas. Jo uždarbis — šei
mos ir pažangos išlaikymas. 

Pr. Gr. 

Argentina yra aštuntoji di
dumu pasaulio valstybė ir ant
roji visoje Pietų Amerikoje, bet 
turi tik 26 milijonus gyven
tojų, iš kurių trečdalis gyvena 
Buenos Airėse. Jos žmonės yra 
vieni labiausiai išsilavinusių ir 
geriausiai maitinamų pa
saulyje. J i neturi rasinių prob
lemų. Su dideliu pagrindu 
argenūniečiai laiko save euro
piečiais, nes daugumas jų yra 
ispanų, italų, vokiečių, pran
cūzų, anglų, lenkų, šiek tiek 
lietuvių sūnūs ir dukros. Labai 
nežymūs išlikę indėnų likučiai 
ir visai nėra juodųjų. 

N o r a s p a ž a n g o s 
n e s k a i č i u o j a n t iš tekl ių 
Prieš 40 metų buvusi viena 

ūkiškai stipriausių P. Ameri
kos šalių, Perono valdymo me
ta is pradėjo smukti dėl jo nevy
kusios ūkinės ir socialinės 
politikos, kai jis ėmė favo-
rizuoti labai apleistus darbi
ninkus, pakeldamas atlygi
nimus, įvesdamas socialinę 
apsaugą, statydindamas pi
gius namus, duodamas ap
mokamas atostogas. Visam 
tam reikėjo daug lėšų, ir jis jas 
ėmė spausdindamas bank
notus. Taip j am besielgiant 
valstybė atsidūrė arti suirutės. 
Kariuomenė jį nušalino, ta
čiau ir ji nesugebėjo atstatyti 
pairusio ūkio. Infliacija pa
siekė fantastiško lygio. Keitėsi 
valdžios, bet padėtis negerėjo. 
Kai prezidentės Izabelės Pero-
nienės nevykęs valdymas pa-

) siekė beveik anarchiją, 1976 
m. įvyko paskutinis pervers
mas ir karinės valdžios prieky
je atsistojo gen. Videla. 

J a m teko grumtis ne tik su 
gilia ūkine krize, bet ir su 

karą. Dabartiniu metu visi 
teroristų vadai yra žuvę ar pa
bėgę. Kovose su kariniais dali
niais ar policija daug aktyvių 
teroristų žuvo, buvo sužeisti ar 
suimti. Manoma, kad yra buvę 
apie 15,000 teroristų. 

Beatodai r inė kova 
Abiejų pusių beatodairinė 

kova, suimtųjų tardymai su 
dažnais kankinimais ar dau
gelio jų dingimas be žinios su
kėlė protestus ir pasipiktinimą 
užsienyje, ypač JAV-se. 
Kadangi suimtųjų tarpe buvo 
ir žydų, kiti jų tautiečiai, pa
bėgę iš Argentinos, sukėlė ant 
kojų JAV vyriausybę, kong
resą, susižinojimo priemones, o 
taip pat ir Amnesty Interna
tional organizaciją, kuri tvir
tina, kad laikoma daugiau 
kaip 5000 nekaltai suimtųjų. 
JAV Valstybės departamen
tas viešai kritikavo Argen
tinos vyriausybę už žmogaus 
teisių laužymą ir reikalavo pa
leisti suimtuosius ir nurodyti, 
kas įvyko su dingusiais. 

Argentinos vyriausybė 
pasipriešino tokiai jos kri
t ika i , pareikšdama, kad 
Amnesty International esanti 
komunistinė organizacija, sie
kianti sunaikinti Vakarų sant
varką. Argentiniečiai jaučiasi 
esą sąmokslo aukos. Jie sako, 
kad JAV, Vakarai ir Amnesty 
International neprotestuoja ir 
nieko nedaro sumažinti ar 
panaikinti žmogaus teisių lau
žymus Sovietų Sąjungoje, 
Ugandoje, Kambodijoje, kur ne 
keli tūkstančiai, o šimtai tūks
tančių nekaltų žmonių buvo 
sunaikinta ar tebelaikomi 

monės. Daugybei prekių 
buvo panaikinti ar labai suma
žinti muitai. Kainų kontrolė 
buvo atšaukta visiems gami
niams, išskyrus duoną, vais
tus, elektrą, dujas ir alyvą. 
Pašalpos valstybės val
domoms įmonėms irgi atšauk-

Su krikščionybės pradžia 
žmonijos istorija gavo naują 
krypt į . Kr ikšč ion i ško j i 
samprata buvo kažkas naujo, 
viršijančio iki tol žinomas 
ideologijas. Evangeliškasis tie
sos, teisybės ir taikos supra
timas, pakvietimas į išga
nymą visų žmonių be rasės, 
kilmės ar socialinės padėties 
skirtumo paskelbimas visuo-

o šimtuose kitų įmonių vals 
tybės turėtos sumos atsiimtos 
Valstybei priklausąs ne j u 
damas turtas, įskaitant ir la 

ver
tino šeimą, tas vertinimas dau
giau koncentravosi į šeimos 
organizaciją, kuri buvo priva
tinės nuosavybės, o ne žmogiš
kosios bendruomenės srityje. 

siautėjančiais teroristais. Zmo- lageriuose. Marksistai parti 
nių žudymai, bombų sprogdi 
nimai, žymesnių asmenų pa
grobimai buvo kasdieninis 
reiškinys. Svetimšaliai tūks
tančiais bėgo iš Argentinos. 
Užsienių įmonių, ypač JAV, 
vadovams buvo įsakyta grįžti 
namo, nes už pagrobtų išpir
kimą reikėjo mokėti milijonus 
dolerių. Revoliucinė liaudies 
armija ir marksistai kalnie
čiai (montaneros) jau buvo nu
žudę du generolus, du admi-

zanai kėsinosi sunaikinti vals
tybę, su jais nebuvo įmanoma 
sugyventi ir todėl juos reikėjo 
likviduoti, išrauti su šaknimis. 
Dėl laikomų suimtųjų, tai, esą, 
jie visi buvo kaip nors susirišę 
su partizanais. Galiausiai 
Vakarų spaudžiama Argen
tina sutiko įsileisti tarptautinę 
komisiją patikrinti jų padėtį ir 
pažadėjo, kad įrodžius, jog ku
ris nors laikomas nekaltai 
suimtas, jis būsiąs paleistas. 

rolus ir d a u g žemesnio šiuo metu marksistų partiza-
laipsnio karininkų, pareigūnų, 
biznierių ir šiaip piliečių. Dėl 
nuolatinių streikų ir teroro 
daug kur neveikė (ar tik siauru 
mastu) buitinio aptarnavimo 
įmonės. Pakrikus gyvenimui, 
nenuostabu, kad reikėjo imtis 
griežtų priemonių tvarkai ats
tatyti. Naujas prezidentas gen. 

nų judėjimas yra likviduotas ir 
jiems paskelbtas karas lai
komas laimėtu. 

Vidaus ūkio 
t v a r k y m a s 

Nemažiau energingai dabar
tinė vyriausybė ėmėsi tvarkyti 
ir krašto pašlijusi ūkį. Buvo pa-

Videla paskelbė teroristams naudotos labai savotiškos, re-
karą, žiaurų, negailestingą tai kur praktikuojamos prie-

tos. Daugelis anksčiau suvals- t i n ė 8 a r t i m o m e i l ė f i n e t g i , 
^ į ^ l * ^ n ° n ^ V ° P * r d u ° ^ a ' Priešų, išryškino žemišką 

gyvenimą, kaip kelią į išga
nymą ir kaip pradžią Dievo 
karalystės.. 

Vienas to naujo posūkio bai vertingą pačioje sostinėje, p u n k t ų b u v o n a u j a § e i m 0 8 

buvo parduotas pnvačioms samprata. N a n senovės prieš-
bendrovėms Gerokai aptvar- ^ § ^ § 1 ^ p a 8 a u l i 8 
kyti valstybės finansai. Pre
kybos balansas aktyvus, su 
stambiais pliusais. Tvirtos va
liutos rezervai siekia 10 bili
jonų dol. 

Sunkiaiduodasi kova su in- P a g a l 8 e n o v ė , 
fkacija. Dedamos pastangos ją ^ y ^ ž m o n a į, v a i k a i 

' " į f j 1 1 *": " n e p a ? * i a m 3 buvo absoliutinė vyro-tėvo aukštybių .3.Q m. dabar n u o 8 a v y b ė . J i s b u v o 8 e i m o j e 

viešpats ir absoliutinis teisė
jas, kurio sprendimai buvo 
nepakeičiami, neatšaukiami. 
Taip buvo senovės Romoje, 
Egipte, taip ir Artimųjų Rytų 
tautose, iš kur buvo kilęs Abra
omas. Senojo Testamento tei
syne dar randama, kad mote
ris—žmona pastatoma tarp 
kitų tvarinių ir daiktų, kurie 
sudaro šeimos tėvo nuosa
vybę. Nors Kristaus laikais 
tarp izraelitų padėtis buvo šiek 
tiek geresnė, tačiau vis tiek 
nerasime ten nė ženklo lygy
bės ir pagarbos šeimos na
riams, ką pabrėžė krikščiony
bė. 

Taip pat ir religinis prieš
krikščioniškos šeimos gyve
nimas buvo skirtingas. Seno
vės šeima turėjo tam tikrą 
religinį pobūdį, atremtą dau
giausiai į protėvių garbinimą, 
tačiau labai trūko atsižvel
gimo į asmens kilnumą gyvų
jų šeimos narių tarpe. Tėvas 
atlikdavo kunigo funkcijas, bet 
tos funkcijos neturėjo išga
nymo dinamikos, kurią krikš
čioniškai šeimai suteikia 
santuokos sakramentas. 

Tokioje situacijoje pasirodo 
krikščionybė. Ji įveda į šeimos 
gyvenimą naujų vertybių, 
paskelbia naują šeimos supra
timą ir paskirtį. Pakvietimas į 
išganymą yra nukreiptas į 
visus žmones, kurie nuo pirmo
jo savo gyvenimo momento 
turi teisę būti žmonėmis. Jie 
turi visas žmogiškosios asme
nybės teises. Visi žmonės yra 
mylimi Dievo vaikai. Asme
niškas moters kilnumas nėra 
žemesnis ar menkesnis už 
vyro, o vaikų ne kitoks, kaip 

Helena ugn iaka ln i s tėvų ir suaugusių. Santuoka 

m. 
gerokai nuslūgo. Keista, kad 
Argentinoje nėra bedarbių, ne
paisant infliacijos. Taip atsi
tiko dėl to, kad buvo labai 
sumažinti atlyginimai. Todėl 
įmonėms nėra reikalo atlei
dinėti darbininkų. Kai tebėra 
aukštos kainos, argentinie-
čiams sunku suvesti galus su 
galais. 

JAV, pasmerkus Argentiną 
už žmogaus teisių laužymą, už 
pastangas susikurti savo ato
minius reaktorius, pastaruoju 
metu Argentina netikėtai suar
tėjo su Brazilija, kuri irgi už 
tuos pačius dalykus yra kriti
kuojama. Dviejų Pietų Ameri
kos milžinų suartėjimas bus 
labai reikšmingas ir turės 
didelės įtakos Vakarams, nes 
jos turtingos žaliavomis, mine
ralais ir turi jau gerai pažen
gusią pramonę. Abi jos bodisi 
amerikiečių baksnojimais, kri
tika ir iš aukšto į juos žiūrė
jimu. Argentinos ir Brazilijos 
suartėjimas ir glaudus bendra
darbiavimas žymiai sumažins 
JAV įtaką P. Amerikoje. 

nėra tik susitarimas bendrai 
gyventi, bet tampa sakra
mentu, žmonių su Dievu susi
tikimo vieta. Šeima nėra vien 
tik išorinis religinio kulto ženk
las. Krikščioniška šeima yra 
išganymo bendruomenė, gyva 
Bažnyčia. 

Iš pirmųjų krikščionybės 
amžių istorijos žinome, kad 
krikščioniškosios šeimos turė
jo gilų šių vertybių supratimą. 
Krikščioniškųjų šeimų nariai 
buvo pirmosios bažnyčios, 
krikščioniškojo kulto namai. 
Dar prieš katakombų laikus, 
kada krikščionys turėjo slėptis 
nuo persekiojimų, jie savo na
muose organizavo eucharisti
nes puotas, tai yra šv. Mišias, 
drauge meldėsi, skaitydavo 
šventuosius raštus, mokė ir 
mokėsi religinių tiesų. 

Kaip Kristus Galiliejos Ka
noje, taip ir pirmųjų amžių 
vyskupai dalyvaudavo krikš
čionių santuokose, jas laimin
davo. Iki mūsų laikų yra išlikę 
ano meto labai gražūs tekstai, 
vartoti santuokos ir šeimos 
l a i m i n i m a m s : į v a i r ū s 
skaitymai, pamokslai. 

Nėra jokios abejonės, kad 
pirmaisiais penkeriais krikš
čionybės amžiais Bažnyčia 
gyvavo ir vystėsi daugiau 
šeimose, negu bažnyčiose. 
Palyginant pirmųjų amžių 
krikščioniškas šeimas su šių 
laikų šeimomis, jos prarado 
savo sakramentinio pobūdžio 
supratimą. Šių dienų šeimos 
savo religinį gyvenimą suma
žina į sekmadienio šv. Mišių 
išklausymą, išnykusios bend
ros šeimos maldos ir kitos vi
sos šeimos narių religinės 
praktikos. Tad nereikia stebė
tis, kad šių dienų krikščionybė 
nėra gaji ir stipri, tarsi nesu
brendusi, neužaugusi. įvairios 
šiendien praktikuojamos šei
mos šventės dažnai neturi 
nieko bendro su kasdieniniu 
bendruoju gyvenimu, su nuola
tiniu ir kasdieniniu keliu į 
visos šeimos išganymą. 

Tačiau visas mūsų gyveni
mas turi būti krikščioniškas, 
pirmoje vietoje kasdieninis 
gyvenimas, tas gyvenimas, ku
ris vyksta namų židiniuose, 
mūsų šeimose. Šeimų stiprybė 
ir jų religinis gyvenimas yra 
krikščioniškojo gyvenimo, vi
sos Bažnyčios pažanga ir stip
rybė. 

J. V. 

• • • 
Moterys kalba mažiau už 

vyrus. Tokią išvadą padarė 
anglų sociologai, kurie klau
sėsi 125 vyrų ir moterų po
kalbių darbo metu. Rezultatai 
nelaukti: vyrai du kartus ple
pesni ir piktesni už moteris. 

ANTRAS 
PASAULIS 

ALOYZAS BARONAS 

(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano) 
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pinigų turintį Džiordžą, vėliau numigęs pasiskolino 
porą dolerių krautuvėj, jam kaip klebono giminaičiui 
tai buvo labai įmanoma, paskui susitiko iš darbo 
grįžusius ir taip pasiekė penktadienio rytą. Nervai 
buvo įtempti, jis nebenorėjo gerti, jam buvo 
nemalonu ir jautė savimi pasibiaurėjimą. Dirbo 
braižykloj ir, kad būtų smagiau sugrįžti į darbą, 
nuėjo pas daktarą pažymėjimo. Pilypas buvo gabus 
ir įdomus žmogus, daktaras mielai jam išrašė 
pažymėjimą, kad buvo susirgęs gripu. 

— Daktare, dar paskolinkit porą dolerių, šian
dien alga, bet aš pirmadienį atnešiu ir už viską 
atsilyginsiu. 

— Gerai, tik iš naujo nepradėk. Butelį gali 
išgerti, kol atsigausi, tik nepadaugink. 

— Ne, aš jau Žinau, kai nustoju, nustoju, ne 

— Broliai ir seses! Nepamirškite, kad mūsų kalbos likimas — tai 
mūsų tautos likimas. Jei mes nearsime šiandien mums likimo mesto iš
šūkio, Lietuva gali būti galutinai išbraukta iš tolesnės istorijos raidos. 
Padarykime viską, kas įmanoma gimtajai kalbai apginti. Visais 
įmanomais būdais ignoruokime naująsias rusinimo priemones. Tegul 
mūsų šeimos virsta gimtosios kalbos puoselėjimo židiniais. 

Pogrindžio "Aušra", Nr. 15 

Juo buvo galima pasitikėti ir kai po poros 
minučių Kaziukas grįžo ir patvirtino, kad atlikęs šį pirmas kartas, 
istorinį žygį, Džiordžas šūktelėjo: — Tai puiku, gyvuok, — atsisveikino daktaras. 

— Dar po vieną. Pilypas parėjo namo, atsisuko krosnį ir pradėjo 
Ir kas galėjo atsisakyti, jeigu buvo tokia proga, ieškoti degtukų. Jis nutarė išsivirti porą kiaušinių, 

iš viršilos į kapitonus ne kasdien keliama. bet išvertė visas kišenes ir niekur negalėjo rasti nė 
— Palaukit, kai įsakymas praeis pro spaudą, supusvusio degtuko. Pagaliau jis atsiminė, kad 

taip sakant, pro Vyriausybės žinias, tada atšvęsim, galėjo būti išmestų plauti baltinių kišenėlėj. Taip, čia 
— suabejojo ankstyvos šventės prasme Butkus. jis atrado degtukus ir priėjęs prie krosnies brūkšteiė-

— O tada tai naujas kapitonas laistys savo jo. Prisipildžiusi gazo aplinka šoko stipria ir staigia 
laipsnį, nėra čia ko dabar budėti, — neprarado liepsna. Draskydamas rūbus išbėgo į gatvę, per 
entuziazmo Džiordžas; jo žodis šiandien buvo svar- minutę kažkas pašaukė greitąją pagalbą, ir Pilypas 
biausias. atsidūrė ligoninėj. 

Kitą rytą Butkus viską persvarstes nutarė, kad — Kas įvyko? — paklausė daktaras, žvelgdamas 
nieko gudraus nepadaryta. Kvaila ir viskas. Pietų į gavo pacientą, kuriam dar taip neseniai skolino 
metu jis norėjo paskambinti į redakciją, bet įmonėj pinigus. 
prie telefono buvo eilutė. Butkus nutarė, paskambinti — Daktare, liepsna, liepsna, dega, ačiū už raštą, 
grįžęs iš darbo. Niekas taip greit neišspausdins. Bet bet velniai mane degina. 
kai iš vakaro nusipirko laikraštį, žinia jau buvo Daktaras apžiūrinėjo jau aptvarstytą ir jautė. 
išspausdinta ir reikėjo laukti komentarų ir laipsnio kad 6 a ne apdegimo kliedėjimas, bet delirium 
laistymo šventes. tremens, išrašė truputį alkoholio ir Pilypas ap-

O Pilypas į darbą nenuėjo. Rytą jis sutiko dar siramino. Vėliau jis vėl pradėjo šūkauti, specialistas 

daktaras patarė perkelti į psichiatrinį skyrių. 
Lietuvis daktaras abejojo, bet nusileido ir ten, 
kovodamas su velniais ir hepsnomis, Pilypas mirė. 
Lietuvis daktaras jautė, kad reikėjo kitaip pasielgti, 
reikėjo dar kartą išrašyti alkoholio, kol palengva 
visa būtų praėję. J is Pilypą geriau pažinojo negu 
specialistas ir taip pat žinojo, kad šeimos daktaras 
turi daugiau patirties už specialistą. Po trijų dienų 
klebonas sūnėną Pilypą gražiai palaidojo, o 
gyvenimas nebuvo kitiems sustojęs net ir tada, kai 
jis gulėjo ligoninėje. 

Tą penktadienį Tarnas užėjusiam viršilai parodė 
laikraštyje žinią ir pasakė: 

— Sveikinu kapitoną. 
Viršila perskaitė ir atkirto: 
— O ką, manai, aš nevertas? 
Šveplys Kaziukas, abejojęs savo bendradarbio 

verte, dabar tylėjo, nes į vidų įėjo Džiordžas, 
sėkmingai spėjęs atsikratyti visų už nykštį gautų 
pinigų, ir pasakė: 

— Kapitone, dabar laistom už pakėlimą j laipsnį. 
— Aš sakiau, kad vertas kapitono laipsnio, — 

traukė suskeldėjusiais ir apdegusiais nuo įvairių 
galvanizavimo rūgščių pirštais dešimkę naujasis 
kapitonas. — Prašau visiems. 

Jeigu kas sakytų, kad garsas ir gandas neper-
•iduoda oru, tas klystų. Per pusvalandį jau visi 
žinojo, kad Ignas laisto savo naująjį laipsnį. Net ir 
tikrasis kapitonas Skripkus visai nepyko; jis beveik 
karštai sveikino savo naują kolegą, nevengdamas 
paskubinti tempo. Ir Tarnas žavėjosi šiuo pakėlimo 
baliumi, tik vargšas Douglas gėrė nieko 
nesuprasdamas, bet jis žinojo, kad jei muša, tai 
reikia klausti už ką, bet jei perka alų, tai nieko 
neatsitiks, jeigu ir nežinosi, kodėl perka. Gerk ir 
norėk. 

(Bus daugiau). 



4 DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. rugpiučio mėn. 30 d. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
LEGENDARINĖS VIZIJOS 
Vieną dieną sostinėje pasiro

dęs solistas Algis Grigas atvežė 
ką tik išėjusį visoje Amerikoje 
plačiai žinomo žurnalo „Ameri
can Artiste" rugpiučio mėnesio 
numerį. Ir koks malonus jausmas 
apėmė, kai, bevartydamas tą me
no žurnalą, radau eilę puslapiu 
skirtų lietuviui dailininkui Arvy
dui Algminui, gyvenančiam Ci
cero mieste. Straipsnio antraštė 
„The Mythical Visions of Arvy
das Algminas". Salia dailininko 
fotografija ir eilė skilčių keliuo
se puslapiuose skiriama dailinin
ko biografijai, jo studijoms, kū
rinių aptarimui ir dailininko pa
reiškimams apie jo požiūri į me
ną. Kitam puslapyje per visą pus
lapį išsitiesusi spalvota dail. A. 
Algmino kūrinio reprodukcija, 
trečiam puslapyje vėl spalvota 
reprodukcija, o ketvirtam du ne
spalvoti kūriniai. Straipsnis at
skiromis skiltimis tęsiamas dar 
per kelis puslapius. Tiek vietos 
lietuviui dailininkui skiria visos 
Amerikos masto meno žurnalas, 
pasiekiantis ir kitas šalis. 

Nežinau, kas paskatino straips
nio autorių John Williams susi
rasti lietuvį dailininką Cicero 
pramoniniam rajone ir jam pa
skirti tiek vietos meno žurnale? 
Galbūt, tai, kad, dailininkui bai
gus antrąją meno akademiją, 
1971 m. American Academy di
rektorius Irving Shapiro jį pa
kvietė dalinį laiką dėstyti toje 
pačioje akademijoje. 

Kaip minėjau, ilgame straips
nyje apie dail. Arvydo Algmino 
legendarines vizijas paliečiama 
daug įvairių aspektų, ypač pabrė
žiant, kad dailininkui artimiau
sias esąs lietuvio dailininko P. 
Puzino požiūris į meną. Būda
mas tikras, kad įdomesnės to 
straipsnio vietos bus ištisai iš
verstos ir paskelbtos mūsų spau
doje, čia tik norėčiau pabrėžti, 
kad straipsnio įžangoje apie dai
lininką duodama ne tik biogra
finių, bet ir Lietuvą liečiančių 
žinių. Primenama, kad A Alg
minas gimė 1933 m. Klaipėdoje, 
kuri dabar yra Sovietų Sąjungos 
uostas, kad Rusija per šimtmečius 
buvo užvaldžiusi Lietuvą ir ji 
laisvam gyvenimui prisikėlė 1918 
m. Algminai pergyveno pirmąją 
sovietų ir nacių okupacijas. Karo 
audrose atsidūrė Vakaruose, kur 
gyveno Ingolstadte, V. Vokietijo
je. Kalbėdamas apie likusius Lie
tuvoje, A. Algminas pastebi: „Ne
maža mano giminiu buvo išvežti 
į Sibirą ir ten kankinami". 

Retai kada tokie politiniai— 
ntartirologiniai įvykiai būna mi
nimi meno žurnaluose. Dail. A. 

Algminas tai papasakojo, ir 
straipsnio autorius John Williams 
istorinių faktų neišbraukė. Po to
kio pristatymo lieka laukti, ka
da dail. A. Algmino kūriniai pa
sirodys žymiosiose Amerikos me
no galerijose, o menu ir apla
mai kultūra besidomintiems lie
tuviams reikėtų įsigyti „Ame
rican Artist" žurnalo š.m. rug
piučio mėn. numerį- Žurnalas 
leidžiamas New Yorke, bet pla
tinamas visur. 

Jaunimo kongresą. Jo vaikai kal
ba lietuviškai. Jis buvo juos at
sivežęs! 

Pasirodo, kad maj. J. Liūdžius, 
baigęs savo tarnybą V. Europoje, 
vėliau buvo paskirtas Britanijos 
konsulu Šiaurės Vietname. Da
bar, išėjęs į pensiją, neužmiršta 
lietuvių ir net išmokęs savo vai
kus, trečios kartos Britanijos lie
tuvius, lietuviškai kalbėti. O 
kiek savo metu pokaryje maj. 
Liūdžius gero yra padaręs ang
lų zonoje gyvenantiems lietu
viams. 

VL.K 

"GETTING AROUND 
WITHPAT" 

From the practical... to the exotic - --InMerchandise and Service --
Ali Over Chicagoland!! 

Ž I E D A S 

Photo Seymour Maunce. Chicago 

Advydas Algimantas 

Kas VVashingtone, Baltimorėje 
ir eilėje kitų vietovių, net ir St 
Petersburge, nepažįsta amžinai 
bėgančios ir visur sūspėjančios 
Elenos Dambriūnierės, a.a. kal
bininko L. Dambriūno našlės, 
Altos CV pirmininko dr. K. Šid
lausko sesers. Jei kas susirgo ir 
į ligoninę paguldytas, ji pirmo
ji su gėlėmis atvyks aplankyti. 
Jei Washingtone ir apylinkėse 
gyvenantieji vyresnio amžiaus 
lietuviai, neturintys savo automo
bilių, nori nuvažiuoti į bažnyčią, 
į kapines savo artimųjų kapų ap
lankyti, E. Dambriūnienė juos 
nuveš. Kai nuvažiuoji į Šiluvos 
koplyčią Amerikos tautinėje ka
talikų šventovėje ir ant altoriaus 
randi padėtą gėlių puokštę, taip 
ir pagalvoji, kad jau čia buvo 
atvykusi E. Dambriūnienė. Štai 
Washingionui paskirtas naujas 
arkivyskupas ir etninės grupės 
rengia jam sutikimą. Kas tokiuo
se karščiuose keps pyragaičius 
sutiktuvėms? Washingtono Atei
tininkų sendraugių skyriaus pirm. 
J. Vitėnas paskambino E. Damb-
nūnienei, paprašė, ir ji jau kepa. 
Kai visa tai pamatai ar suž'nai, 
kitaip jos ir negali vadinti, kaip 
darbščią j A bitele. 

Vieną popietę vėl aplankėm 
Dambriūnų namus Washingtoro 
pašonėje, Marylande. Kaip gra
žu čia vasarą, sodas ir gėlės, ku
rios iš čia nukeliauja ir į Šiluvos 
koplyčią, ir į ligonines, ir į pa
žįstamųjų namus. Viduje tebe-
prikrautor, knygų, žurnalų ir 
rankraščių lentynos — tai a.a. 
kalbininko L. Dambriūno paliki
mas, rūpestingai žmonos ir vaikų 
ssugomas. Kai kuriuos rank
raščius pasipuošęs išleisti Litua
nistikos institutas. Tikėkime, kad 
pasirodys keli tomai. Kol pajėgė, 
pomirtinį kalbininko palikimą 
tvarkė — redagavo St Bar iu
kas. Dabar darbą tęsia kiti. 

Pas E. Dambriūnienę atvykę 
svečiai iš V. Vokietijos: dukra 
Marytė ir jos vyras Andrius Smi
tai. Andrius — V. Vokietijos LB 
krašto valdybos pirmininkas, pra
ėjusių metų Jaunimo kongreso V. 
Europoje rengėjų komiteto buvęs 
pirmininkas. Marytė — Vasario 
16 gimnazijos bendrabučio vedė
ja, šimtaprocentinė lietuvaitė, iš 
kurios lūpų plaukia taisyklinga 
kalba, įžiebta jos tėvelio kalbi
ninko ir jos mamytės. Taip pat 
ir Andriaus Smito lietuvių kalba 
pavyzdys jaunimui. ~~H 

Mūsų ilgo pokalbio, sakyčiau, 
pagrindinė tema tai Vasario 16 
gimnazija V. Vokietijoje, kurios 
labui ir tolimesnei egzistencijai 
abu Smitai, kaip ir visa eilė lie
tuvių tiek V. Europoje, tiek ir 
Amerikos žemynuose, skiria ne
mažai jėgų. Abu Smitus džiugina 
naujojo gimnazijos direktoriaus 
J. Kavaliūno paskyrimas. Jie tiki
si, kad su J. Kavaliūno atvykimu . 
gimnazijoje prasidėsiąs naujas 
laikotarpis, kad į mokinių eiles j 
įsijungs eilė V. Europoje gyve
nančių jaunuolių, taip pat atva
žiuos ir iš kitų kraštų. Ir mes, 
washingtoniškiai, galim pasidi

džiuoti į gimnaziją mokytojauti 
išlydėję mūsų kolonijos atstovę 
Joaną Vaičiulytę, Joanos ir ra
šyt. Antano Vaičiulaičių dukrą. 
Šiais mokslo metais gimnazijoje 
dirbs 13 pilnų mokytojų ir de
šimt talkininkų, tarp jų du prieš 
kurį laiką atvykę iš Lietuvos. R. 
Tesnava ir lituanistė V. Pance-
rienė. 

Prisiminęs V. Vokietijoje prieš 
daugelį metų praleistas dienas, 
A. Smitui paminėjau ir Anglijos 
lietuvį, buvusį pokaryje Flens-
burgo miesto butų komendantą 
ir ėjusį įvairias kitas aukštas pa
reigas majorą J. Liūdžiu. 

— O, taip, — prabilo A Šmi
tas, — pernai <jis buvo atvykęs i 

Dr. Bruce C. Gronner , D . D . S . has 
dental patients of all ages. Speak to any 
one of them — all are satisfied. For 
appointment call 6 4 2 - 0 0 6 6 . Dr. 
Gronner'8 at 46 E. Oak, #350, Chicago. 

The best dressed women we know shop at 
Entre-Nous Des igners Resale Shop. 
Join them! Find fabulous fashions at a 
fraction of their original price. 

On the 2nd floor - 1051 N. Rush. 
De 7 -2919 

FRANK'S PIZZA & RESTAURANT 
Apen during remodeling. The world's 
best pizza and sandwiches, Italian and 
American dinners. 

EVERYTHING HOME MADE 
5723 West 63rd S t — TeL 585-6144 

Vienas Danijos teisėjas, na
grinėdamas smulkią radybų by 
lą, paklausė kaltinamąjį: 

— Kodėl gi rasto žiedo nenu-
nešėte į radinių biurą? 

— O kodėl aš ji tarėjau ten 
nunešti? — nustebo kaltinin
kas. 

— 2iede labai aiškiai išgravi
ruota: "Amžinai tavo!" — tarė 
teisėjas. - Jm. 

iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

CARPENTRY 
S T A T Y B O S D A R B A I 
Namų pataisymai — Priestatai. 

Nauja statyba 
Apdraustas ir sąžiningas darbas. 

PETRAS GRIGALIŪNAS 
TELEF. — 9251518 

uiiiimiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiii 

Headaches? Dizzy? Tense? Back 
ache? See D R . MICHAEL LOTITO for 
these and other prcblems. Graduate and 
teacher from Palmer Chiropractic 
College, waa on the staff of two of the 
largest clinics in the country. 

7 3 1 8 W. Madison , Fores t Park. 
Cal l 3 6 6 - 3 0 0 0 , 2 4 h r s 

Likę magic! S h e r w o o d Kitchen tuma 
old kitchens into new by laminating new 
frontą on old metai or wood cabinets. 
Completely new look at half the price! 

Free estimates — Call: 6 2 0 - 0 1 7 9 

Want 11%% to 12% on your regular 
savings? A call to Gene Sparing, the 
insurance man, will be most profitable. 
He's expert at tailoring a program to 
your specific needs. 

J u s t phone 748-6888. 

Breakfast, lunch and dinner, the place 
for home cooking is the Home 
Restaurant. Both Bohemian and 
American. Open 7 days a week. 

6831 W. Ogden Ave. , Berwyn. 
P h o n e 788-4104 

T B A V E L - E E Z 
KELIAUKITE RAMIAU 

KELIAUKITE NEBRANGIAI! 
Mūsų ekspertai suplanuos jums kelionę. 
4638 W. 63rd St. — TeL 767-3338 

Newest way to send a measage? On a 
balloon! A balloon in a box, that is.] 
B a l l o o n s A w a y will do it for you. And 
they have many colors and messages 
(Great party idea, too.) 

Just call 9 5 1 - 1 0 8 5 . 

Mateo's is the place for great Mexican 
and American dining. And the every 
Wednesday special is fantastic! A whole 
red Bnapper with vegetable and salad, 
only 5.95. 

5451 N . Lincoln Ave. 
2 7 1 - 3 3 5 0 

All of Michigan Ave. looks to Alper-
Richman Furs, Ltd. for value and 
ąuality. 57 years in the šame place, and 
3 generations of experience. The shop 
for impressive furs! 

Nemokamai įvertinsime jūsų 
namą. Jokio įsipareigojimo. 

Centnry 21—Erwin i. Michaels 
4637 S. Archer Ave. 254-8500. 
Ray VVertelka kalba lietuviškai. 

You'll want more and more when you eat 
V ince ' s P i z z a . Enjoy it there or pick it 
up. Vince even delivers — in a limited 
area. For a treat try it today! 

6 2 1 7 W. 63rd St. 
Cal l 5 8 6 - 8 6 5 0 

645 N . Michigan Ave. 266-1800 

V/inter's ahead. Get set! Call Midway 
Heat ing & A i r Conditioning Ser
vice for cleaning and repairing your 
fumace and boiler. Fast service, fine 
work. 

5619 W. 63rd. P h o n e 735-1291 

AR GALVOJATE PARDUOTI? 
Kreipkitės į mus nemokamam apskai
čiavimui. Jokio įsipareigojimo. Mes spe
cializuojame namų ardavimams jūsų 
apylinkėje. MIDWAY REALTY 

4632 W. 63rd S t — TeL 582-4646 

kas*K: 

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus. 

Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina St. 
(TOTVB of Lake) 

Skambinti 927-9107 

For an understanding ear, its Laurie A. 
Shatsoff, the woman attorney, concen-
trating in family law casea such as 
divorce, separation, child custody. Free 
consultations. 

Cal l 782 -5978 . 

Play safe! Be secure! Have D'JOY 
ALARM SYSTEMS, I N C . burglar 
proof your property. They're dealers for 
Ademco, Chapman, Maxi Guard security 
systems. 

5 7 9 4 S . Archer . 2 8 4 - 2 6 3 3 . 

SKYVIEVV RESTAURANT 
Atdaras 24 valandas. 

Salotų baras. 
Pietvakarių kampas 68 ir Cicero Ave. 

TEL. 767-1896 

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO 
Minėjimą atidarė dieninių šnekučiavimas, šokiai ir pasku-

programų vadovas dr. Algis 
Norvilą. Jis pristatė šiame mi
nėjime dalyvaujančius svečius: 
buvusius federacijos vadus dr. 
Juozą Girnių ir dr. Petrą Kisie
lių ir buvusį Federacijos tarybos 
pirmininką prof. dr. Vytautą 
Vardį. Tada dr. P. Kisielius bu
vo pakviestas skaityti paskai
tos. Buvęs Fed. vadas kalbėjo 
apie sendraugių uždavinius tau
tai ir jų paskirtį. 

Po paskaitos meninė dalis. 
Ją sklandžiai pravedė Rasa šo-
liūnaitė. Cia solistė Vita Poli-
kaitytė padainavo Ramunėlę, 
Na laikas, angliškai dainą apie 
lietų ir vaivorykštę ir žiemą ir 
vasarą. Bisui — žvaigždutę. 
Pianinu palydėjo Vitas Neve-
rauskas. Po Polikaitytes dai
navo vadovų grupė: Kur gimta 
padangė, Liūdna be tavęs ir Tė
vynė Lietuva Minėjimą užsklen
dė Oevelando lietuvių kanklių 
menininkė Mirga Bankaitytė, 
paskambinusi porą A- Mikulskio 
kompozicijų. Bisui dar teko jai 
išpildyti A. Mikulskio Mergaitės 
svajonę. 

Po to vatfės, malonus pasi-

tinis miegas stovykloje. 
Sekmadienis, rugpiūdo 10 d. 
Diena čemodanams krauti, 

pasiruošti kelionei. Pusryčių 
metu komendantas V. šoliūnas 
padėkojo visiems pareigūnams 
už darbą, o taip pat ir Daina
vos stovyklavietės administra
cijai, t. y. kun, V. Dabušiui. 

Po šv. Mišių automobiliai vie
nas po kito slinko pro Daina
vos vartus namo, užleisdami 
vietas kitiems stovyklautojams. 

A. Badžius 

AABAL— 24 VAli. PATARNAVIMAS 
Centr. krosnys & Boileriai išvalomi 
ir pataisomi. Naujos dalys {dedamos 
visų iSdirbysCių krosnims: Gaao — 
Alyvo*—Anglių. Per 27 metas atlie
kamas geros kokybes darbas už pri
einama kaina. DCNLAP HEATING 
CO. 423-2270 ar 224-7212. 

WAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja Parduoda, Taiso 

Virš 50 metų patikimas jums 
patarnavimas. 

5619 So. Pulaski Rd., Chicago 

Phone — 581-4111 

I1IIIIIIIII11I11MIII3II1II1IIIII1IIII1111I111II1IIIL 
C & W ALUMRTCM rNSTATiiATIONS 
Namams dedame aluminUa.ua 4'sid-
ing", "soffit" ir "fascia" ir "seamleas 
aluminum" nutekamuosius vazdžius. 
Nemokamas apskaičiavimas. 

Kreiptis į CHUCK tel. 445-4872 
IllllIllIIlIlIIIIIIIIIIlIllIIIIIllIlIlIlIlilHllllIII 

Want to play piano in 7 weeks? Organ in 
12? At MUSIC DYNAMICS C E N T E R 
you can leam to sight read and play that 
fast! It's a new concept Have a free 
interview. 

4 1 0 S . Michigan Sa i t e 9 2 2 . 
3 4 1 - 1 2 7 9 

WANT MORE CASH? I. Harris & 
Son Co . gives it to you for old gold 
jewelry - diamonds, too. 3 generations' 
experience, 40 years in the šame loca-
tion. Aak for Brian. 
5 S. Wabash, Suite 1306. Chicago 

2 6 3 - 5 5 5 2 

Your family will love American and 
Bohemian dishes at the PELIKAN 
R E S T A U R A N T . And hosts, Laddi and 
Hana, will make you right at home. 11 
a.m.—8 p.m. except Mon. 

5 6 3 9 Cermak, Cicero. OI 2-4105 

NEW GOLD COAST INN 
Family Fish Fry Friday Nlghts. 

Lovely Banąuet Room. Weddings, 
Showers. Birthdays, Funeral Lunch-
eons. etc. Every Wed.: Spaghetti Nite 

Vonr Hosts, RON and SAM. 
2525 W. ?lst St. 434-414* 

"ATErHES" 
JAUNIMO KONKURSAS 

1979-1980 m. "Ateities" žur
nalo skelbiamas jaunimo (iki 
30 m. amžiaus) konkursas bai
giasi rugsėjo 15 d. Konkursas 
apima poeziją, prozą, straips
nius, rašinius, veiklos aprašy
mus, iliustracijas, menines bei 
dokumentines fotografijas. Iki 
tos datos medžiaga turi pasiek
ti "Ateities" redakciją: "Atei
tis", % K. Trimakas, 850 Des 
Plaines Ave., Apt. 409, Forest 
Park, IL 60130 

ALL NEW FURNTTURE 
Sočiai Sec. — ADC — Short Time 
on Job? You can open a credit acc't 
ivow! No co-siarner needed. Fast 
Free Delivery. 

SHOWCASE FURN1TURE 
«51« So. Halsted TeL 848-1882 

P U S M E Č I U I 
$121.00 Chicagoje 

$93.00 
C i c • r o j e 

(10/»/5/UW> 
Pensininkams auto apdrauda 

Amihs K iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Aveirae 

J. BACEVIČIUS — 778-2233 

MT. GREENWOOD F C N E B A L 
HOME persikėlė i 

5570 W. 95th S t , Oak Lawn, DL 
TEL, — 445-3400 

Joseph A. Doiik, įsteigėjas 
Robert B . Kuenster, direkt. 

For eye care mformation 
Oall SIGHTLINE — 425-6644 

TMs te a public serrice o* 
DR. JAMES G. CCSTARD and 

ASSOCIATES, Optometrtets 
25S7 V*. »5th SC, Evergreen Park 

MAROUEnE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

VVEDDLNGS & BANQLTETS 
G R A N D M A N O R 

Oa Archer % biock W « t of Cicero 
Reasonable Prlces and Packagrea. 
Large Dance Floor in Bar Areas. 
Hiįfhest Quality of Food & Cocfctails 

CALL. — 767-2300 

HUfnmnuminnnnimmnimmmHimn 
SpecUi: Profe«sk)nal 

Carpet Cie«nin|c by 
CARPET CARE SYCTEMS 

Any size Living Rnv •& Hali $29.95. 
LivW & Dinin? Rm. A Hali $39 95 

Authorized appllcation: 
Seotchgard Garpet Protector 

Call Jospph E. VVrtght (312) 445-8982 
IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIHHIIII1IHII! 

DR. THEODORE F. WF3ER 
announcea the relocation of hls Of
fice, podiatric medicine, surgery, and 
Injurlea of the foot. to 

Dodg« Tt-mg A Medlcal Bklg-
3235 W. l l l t h (1 M. W. of Kedxle) 

TKL. 312—238-7270 
• • » • • * • < 

Dauf sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtu foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

STRONG CO. can boast of over 50 years 
and 3 generations in remodeling and 
home improvements. Their public spirit 
and fine work makes many friends. 

3 9 2 3 S. Kedzie . 8 4 7 - 5 5 8 8 
(Free estimates.) 

Everything's at Dol ly ' s Res taurant ! 
Full menu — liąuor, wine, mixed drinks. 
Central gyros! Weekend special: prime 
rib, $5.95! A family spot. Carry outs, too. 
Bring this for free glass of vrbe. For 
adults only. 9 6 6 3 Frank l in , Frankl in 

Park . 4 5 1 - 0 2 5 2 

Save money - and your back - at B i l l 
Gr i ce F u r n i t u r e , Carpet ing & 
Appliances. Try their King Koil 
"Spinal Guard" mattress. Chiropractors 
helped design it! 

6540 S. Pulaski Rd. 
4 3 6 - 4 3 6 3 

Imagine! A menu with over 80 delicious 
items - plūs aandwiches! That's what 
you'll find at BIMBO'S. COMFOR-
TABLE LOUNGE, too. Open every day 
except Sunday. 

1580 Rand Rd., Palatine. 
359-6171 

Old fashioned hurary - modern con-
venience. ALTĄ VISTA V I E W S 
C O N D O HOMES have it' 5 to 7 rooms. 
Suhstantial brick and stone. 
Only $44,900 to $63,900. See them! 

1 0 1 4 - 1 0 5 0 W. Byron . 
8 7 1 - 4 5 8 8 . 

Meet S Y L V I A OF SOPHIE'S first 
female barber licensed in Chicagoland 
since 1974. Men and women, enjoy a 
woman's touch with the most flattering 
hair styling! 

2 5 E . Waahington. Su i te 8 1 6 . 
7 2 6 - 0 1 3 0 

Get relief from tension, improve circula-
tion! See LARRY C. CLEMMONS, 
Registered Reflexologist. Backaches, 
headaches will vanish as body fanctions 
nonnalize. 

17 N. S t a t e , Suite 1502. 
368-0140 

For magnificent macrame, go to the 
M A C R A M E W O R K S H O P A 
G A L L E R Y . Get o r i g i n a l w a l l 
hangings, or make your own. Complete 
supphes, classea with excellent instruc-
tion. 

2 2 1 5 W. L a w r e n c e . 
5 6 1 - 4 4 9 9 

Planning an award event? It's easy with 
trophiea, certificates, bronze platės, 
plaąues, etc. ordered at SCOTTIE'S 
SCROLL S T U D I O INC. Fine em-
bossers and illuminators! 

53 W. Jackson Blvd. 
786-1894 

For the fine prime rib, steak, roast, duck, 
lobster and other treats - THE PRIME 
M I N I S T E R R E S T A U R A N T & 
COCKTAIL LOUNGE. Business -
men's Lunch, special sandwiches, too! 
3 3 6 6 N. Mi lwaukee , Northbrook. 

296-4423 

Looking for satisfying food and ąuick 
service? Try COZY CORNER for 
breakfast, lunch and dinner. You'll 
enjoy ordering from their fountain, too. 
Very pleasant! 

15917 S. Harlem. Tinley Park. 
429-4111 

£:UIIIHlll lI l l lf l lHllintfHimitni1inillI1IHt1tltl l l l l lI l l! l lt l l l lI!lIin!II111l!!!l lMUt!ft1lll!^ 

A. T V E R A S 1 
^/+4£ 
^įį^ 

LAIKRODŽIAI \R BRANGENYBES 5 

Pardavimas ir Taisymas 5 
1 2646 W «9th Street _ TeL RE 7-1941 

TifnitiiiiiiimfHiminiJiiiiiiifiiniiiHtiuiiimniiiniiiiiiiniiifnnHiiiHiiinnnitHitm, 

*An>bcr H©* idays" 
1980 M E T Ų E K S K U R S I J O S I LIETUVĄ U B O S T O N O / N r w Y O B K O 

D A R Y R A V I E T Ų Š I U O S E G R U P Ė S E : 
R u g s ė j o U d. — $899.00 Spei io 8 d — $879.0t 

GraodUo 28 1 - $77»JOO 

KEUONfiS I LIETUVA 1981 M. PRASIDEDA KOVO 25 D. 
Registracija* MEM8EB 

'V 

TRANS-ATLANTIG TRAVEL SERVICE, INC. 
393 West Br<»dw»y, P.O. Boz 116, So. Boston. Mass. 02127, TeL 617—288-8764 

įstaigai vadovauja Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZIUNIENfi. 
Norintiems, atsikviesti gimines ii Lietuvos atostogoms, tvarkome dokumentus 
asmeni kai ir psitu, 
Pric«« ar* paaed on doubl* occupa.ney A are subl«ct to chAafaa, * fuai surcharrea. 

http://aluminUa.ua


LIETUVIAI CAMFORNUOJ 
GEGUŽINE PAVEIKSLŲ GALERIJOJ 

^ Telefonu skambina — „Kvie-1 niuje. Bet pasakotojas ten važi-
čiame į gegužinę!" Klausiu — nėjo vienur ir kitur, kiek per tas 

• Atsakymas - - „Pas mus", dienas gailėjo suspėti. Teisybė, tai-

Los Angeles lietuvių jaunimo suorganizuotose demonstracijose prie Sovietų Sąjungos konsulato 
mieste. Keliavo 50 automobilių protesto demonstracijose, ją vedė graboriaus automobilis su karstu, simbolizuojan 
čiu tautų pavergimą. Jis buvo padėtas prie konsulato. Nuotr. R. Ambrazaitytės 

apygardos ir apylinkių vaidyboje, 
pasireiškia nauja iniciatyva ir di
namika, kaip tai sėkmingu de
monstracijų prie rusų konsulato 
San Francisco mieste suorganiza-1 
virmi ir plataus užmojo "Viva Eu
ropa" pastatymu. 

Lietuviu Bendruomenės vado
vybė taip pat ieško naujų, pa
trauklesnių ir paveikesnių veiklos 
formų. Tai galima nesunkiai pa
stebėti ir šių metų LB organizuo
jamos Califomijos Lietuvių die
nos programoje. Jei seniau tų 
programų centre paprastai būda
vo svečio - viešnios solisro-^s kon
certas, tai šiais metais ta diena 
jagrindinai pravedama Donelai-

S o 2 0 0 metu mirties metini u žen
kle. Savo įnašais i tos dienos pra
vedamą ateina visuomenininkai , 
jaunimo ir intelektualinės pajė
gos. 

Dviejų dienų minėj imo progra
moje turėsime: rugsėjo 27 (šešta
dieni) 9 - 1 2 vai. priešpiet sporto 
varžybos Marshall a u k š t m o k y k 
los aikštėje ir salėse, 6 v.v. dail. 
J. Juodelio m e n o parodos atidary
mas Šv. Kazimiero parapijos pa
talpose, 7:30 v. v. Donela ič io aka
demiją didžiojoje parapijos salėje. 

Donelaičio minėjimas - akade
mija pravedama s impoziumo for
ma, vadovaujant (palyginamosios 
literatūros profesorei dr. Elenai 
Tumienei . Simpoziumo dalyviai: 
poetas Bern. Brazdžionis, rašy
tojas J. Gliaudą, poetas Pr. Visvy
das, mažlietuvis H . T u m a s , dr. J. 
Avižienienė ir evangelikų bend
ruomenės atstovas E. Balceris. B 

San Francisco! Donelaičio kūrybos deklamacijas 

SAUGOMI F U S B E B I I 
PAUKŠČIAI 

Prancūzijoje pastebimai ma
žėja daugelis plėšriųjų sparnuo
čių rūšių. Pavyzdžiui, i š viso 
Prancūzijoje g y v e n a trisdešimt 
š i ų paukščių rūšių. I š jų dešimt 
rūšių suskaičiuota mažiau kaip 
po š imtą paukščių ir dar de

šimt rūšių — mažiau kaip po 
dešimt porų. Beveik čia išnyko 
sakalai keleiviai. 

1969 metais buvo įsteigtas 
fondas, kuris rūpinasi paukščių 
apsauga. Per metus sakalų ke

leivių, grifų, erelių žuvininkų 
lizdų stebėjimams ir apsaugai 
išleidžiama daugiau kaip 30,000 
frankų. O Pirėnų kalnuose žie
mą dvėseliena mintantys plėš
rieji paukščiai papildomai lesi
nami. Mšk. 

i? 

šią šventę organizuoja LB Va
karų apygardos valdyba, vadovau
jama pirm. R. Dabšio. Laukiama 
svečių i š v i sur — nuo San Die
g o iki San Francisco. J. KJ. 

iiuiiiiiiuiiitiiiiiiifiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiH 

PALERMO'S 
(Steiki D e i M a r ) 

S751 W . 63rd Street 
tlecsnt aad >" 

Kiek žinau, ten nėra nei parko, 
nei miško, nei šiaip piknikams 
ruošti gamtinės erdvės. Nuvykus, 
šeimininkas kviečia į vidų. Įėjus 
pamatai, (kad kvietimas teisingas. 
Vos peržengęs slenkstį patenki į 
„gamtą", ir tai ne bet kokią. Ant 
visu sienų nebėr tuščios vietos — 
vien tik vaizdai, vaizdai. Dideli 
ir mažesni paveikslai iškabinti 
nuo pat lubų iki grindų. Vaizdai 
tokie lietuviški, kad eidamas nuo 
v ieno prie kito, rodos, kad vaikš
čiotum po savo mieląjį kraštą 
— Lietuvą. Prieini upelį, prie jo 
baltutėliai pasirėdę beržai. Kitur 
baloje gandras varlinėja. V ė l ki
tur tankus miškas, š imtametė pu
šis prie kelio, voverė ant šakos sė
di. O ten lapuočių miškas rudens 
spalvomis dega. Eini toliau, su
tinki vilką žibančiom akim, pa
ežerėj sėdi namie rūpesčius pali
kęs meškeriotojas. Žydinčios pie-

ImSL, vos, krūmai 
kur 

Taip ir rūpi sėsti 
pne upelio beržų pavėsy ar 

miške ant minkštučiuko samanų 
pakloto: geresnių vietų piknikau-
ti niekur pasauly nerasi, ypač kai 
palygini su gana šiurkštoka Ame
rikos gamta. Keli paveikslai vaiz
duoja jūrą. Yra ir patriotiniais -
religiniais motyvais: Gedimino 
pilis, Aušros Vartai, Trijų kryžių 
kalnas Vilniuje, Čiurlionio repro
dukcijos — Rex, Auka ir kito
kios temos. 

Visas butas tai tapybos galeri
ja. Perėjęs pagrindinį kambarį, 
salioną, erni į koridorių, ir čia 
nėra vietos nei kepurei pakabin
ti — visos sienos užpildytos pa
veikslais. Paveikslai visuose kam
bariuose. Parupo juos skaičiuoti: 
virš šimto, ir skaičius susimaišė. 
Jei tuos paveikslus išdėstytum 
laisvai, jie užimtų bent porą ne
mažų salių. Be to, šio dailininko 
paveikslus rasi daugelio losange-
liečiy namuose. Ir tai laisvalai
kių darbas asmens, pagal profesi
ją kariškio. Tai buv. Klaipėdos ko
mendantas, pulkininkas Jonas 
Andrašūnas. Čia išeivijoj duoną 
pelnęs darbovietėj, išėjus į pensi
ją, jo mėgiamiausias užsiėmimas 
— žuvavimas. Kaip gamtos mė
gėjo, ir tapyboj pagrindinės te
mos —natūrali gamta. Ji vaiz
duojama šviesiomis, nuotaikingo
mis spalvomis. 

Pobūvis turėjo ir programą. 
Seimininkė neseniai grįžusi iš ke
lionės po Europą turėjo daug k o 
papasakoti. Lietuvoj ji lankėsi 
prieš porą metų. Šiuo kartu do
mėjosi daugiau istorinėmis vie
tovėmis. 

Siame pobūvy dalyvavo Los 
Angeles lietuviškosios Sv. Kazi
miero parapijos vikaras kun. dr. 
Vincentas Bartuška, kuris trk ne 
seniai grįžo aplankęs Lietuvą. Jis 
susirinkusiems labai vaizdžiai ir 
įdomiai papasakojo ten patirtus 
įspūdžius. Vyko su ekskursija. 
Tokios kelionės, pagal tenykš-
čias taisykles, paprastai būna api-
ribojamos 5 dienų pabuvimu Vil-

syklės reikalauja sėdėti Vilniuje 
Surašius aktą, pagautam pasisve
čiavusiam keliauninkui liepiama 
grįžti į Vi lnių. Anksčiau kai k a m 
tekdavo sumokėti ir nedidelę pa
baudą. 

Kun. Bartuskos žodžiais, apsi
lankymas Lietuvoje yra neapsa
komai mielas, džiaugsmo ašaro
mis aplaistomas, ir ten visokių su
varžymų varginami žmonės sve
čių labai trokšta, juos tas padrąsi
na ir sustiprina. Reikia žinoti, 
kad tenykščiam režimui tas su
daro daug nepatogumų — griau
n a jų falsifikuotą propagandą, 
ant kurios remiasi visa sovietinė 
imperija. T a d jie tokių lankytojų 
nenori, daro visokias kliūtis ir 
skleidžia gąsdinimus. 

J. Kuprionis 

L I E T U V I U DIENA 
D O N E L A I T I M I N I N T 

Lietuvių Bendruomenė Califor-
nijoje, atsidūrusi daugiausiai vi
durinės kartos vadovybėje, yra iš
ėjusi į platųjį bendruomeniškąjį 
kelią, nuženklintą Lietuvos lais
vės rūpesčiais ir lietuvybės puose
lėjimo išeivijoje pastangomis. Jau
noji karta, turinti integralią vietą 
visoje struktūroje — LB taryboje, 

atliks Karilė Baltrušaitytė ir dr. 
J. Skirius. Muzikinę dalį tvarkys 
VI. Gilys. 

Rugsėjo 2 8 (sekmadienį) 10:30 
vail. pamaldos Sv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje (Mišių metu 
giedos vyrų kvartetas), 12 vai .— 

i rašytojos Alės Rūtos žodis, trum-
! pi LB tarybos narių — A. Gra-
kauskaitės ir V. Vidugirio — pa
reiškimai, stud. R, Polikaičio 
pranešimas iš jaunimo suorgani
zuotų demonstracijų S a n Fran
cisco mieste prie rusų konsulato, 
sporto varžybų rezultatų paskel
bimas ir laimėtų dovanų įteiki
mas. 

Meninę programą atliks Los 
Angeles vyrų kvartetas. 

Cfefca*o»a 

PARTIES TO 200 — 2 ROOMS 
P H O N E — 585-5002 

ITALIAN CUISINE SUFKEME 
Open weekday» from 4 p. m. UU 
11: S C p. m. Fridaya A Saturd&y* 
from 4 p. m. till 1 ». m. Sumišys 
open from 2 p. m. tUl 11:30 p. m. 

Cioaed Tuesdays. 
lllUlIllIIIlIIlIlHllIlIllllIIIflIUUIlIllIIIIIIllt 

1 A M B E R 
The Golden Gem oi the Ages 
By PATTY C. RICE. Ph.D. 

(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėsimą už savo darbus. Šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dalį iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE-
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato, 290 pusi. kieti viršeliai. 

Pubtished by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York, 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melboume ir kitur. Kaina su 
persiuntimu $28.10. Illinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos 
mokesčio. 

^ 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, ^5Jf5 West 6Srd St.} Chicago, IL 60629 

j* 

INSTANT 
MONEY 
Turn old gold, 

diamonds, 
other jeuuelry 

to cash! 
See the reputable com-
panie8 listed belotu. 

Ready Cash! 
W E P A Y TOP PRICES 

FOR 

GOLD 
DIAMONDS 
JEWELRY 

A visit to us will make your money 
grow 

R O Y A L REDEMPTION 
4 4 0 S. State St. , Chicago 

P h o n e 427-6542 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllinil 

A NEW A N D VITAL PRIVATE SCHOOL FOR 
CHICAGO NEAR WRIGLEY F I E L D 

THOMAS JEFFERSON 
ACADEMY 

1126 W. GRACE STR., CHICAGO, IL. 60613 

SUBSTANTIAL SCHOLARSHIP AID 
AVAILABLE 

GRADES 6-7-8 
OPENING SEPTEMBER 15 

DEMANDING COLLEGE PREPARATORY 
CURRICULUM 

GIFTED EXPERIENCED FACULTY 
90 STUDENTS-CLASS SIZE 15 
NEW CLASSROOM BUILDING 

EIGHT AND ONE-HALF ACRES 

THE ACADEMY WILL BE STRUCTURED THROUGHOUT 
TO HELP CHILDREN ACHIEVE STUDY SENSE 
OF LIFE PURPOSE AND CAREER DIRECTION 

LONG BEFORE GRADUATION FROM HIGH SCHOOL. 
THIS WILL BE ACCOMPLISHED BY WORKING 

WITH INDIVIDU AL STUDENTS AND THEIR PARENTS 
THROUGH COURSES IN THE FAMILY A N D LN 

CAREER CHOICĘS AND VOCATIONAL PLANNING. 
QUALTTY PROGRAMS IN MUSIC, ART, A N D DRAMA. 

STRONG SPORTS ACTIVITIES. 

F O R B R O C H U R E P H O N E 2 4 8 - 2 2 2 4 O R W R I T E : 
S T E P H E N P . S E W A L L M . A . M . A . T . , H E A D M A S T E R 

W I L L I A M G R A H A M C O L E P H . D . , D E A N 

[ 248-2224 
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J U O Z A S B R A Z A I T I S 

RAŠTAI 1 
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SBSfCEREST LABOR DAY GREETINGS 
G R E E T I N G S ON LABOR D A Y T O T H E F I N E 
A M E R I C A N S WHO H A VE B U I L T T H I S F R E E 

A N D MIGHTY N A T I O N 

RICHARD J ELROD 

SHERIFF OF COOK COUNTY 
GREETINGS ON LABOR DAY TuTHE FINE AMEKICANS 

WHO HAVE BUILT THIS FREE AND MIGHTY NATION 
COURTESY 0F THE 

A - 1 TOOL DIVISION 
PHONE: 345-5000 

1 4 2 5 ARMITAGE AVE. MELROSE P ARK, ILLINOIS 

Best Wishes To Our Friends 
And Patrons For a Safe And 

Joyous Labor Day 
Courtesy of 

MIDWAY PHARMACY. INC 
Now Filling Prescription 
Records Formerly Held 
By Park Lawn Pharmacy 

Phone 767-9155 
4324 W. 63rd St.. Chicago. III. 

GREETINGS ON LABOR DAY TO THE FINE AMERICANS 
WHO HAVE BUILT THIS FREE AND MIGHTY NATION 

COURTESY 0F THE 

MURPHY MOTOR EXPRESS 
2 9 2 0 SO. 19TH A VENDE, BROADVIEW. ILL 

MIRRAY 1-1150 

GREETINGS ON LABOR DAY TO THE FINE AMERICANS 
WH0 HAVE BUILT THIS MIGHTY NATION 

COURTESY Of THE 

MIDWAY VISIT1NG NURSĖS SERVICE 
PHONE: 767-3800 

4324 WEST 67TH ST. CHICAGO, ILLINOIS 

GREETINGS ON LABOR DAY 
TO THE FINE AMERICANS 

WHO HAVE BUILT THIS FREE 
AND MIGHTY NATION 

Courtesy of the 
K E L L Y - C A R R O L L 
F U N E R A L H O M E 

Mr. Joseph Minich, Direetor 
2616 West 38th Street, 

Chicago, Illinois 
Phone LA 3-0980 

Top Pricea paid for 

DIAMONDS 
JEWELRY 

GOLD 
POCKET WATCHES 

Take your old jewelry out of that 
drawer! We'll tum it into money! 

J A M E S & S O N S L T D . 
W e n t w o r t h W o o d s S h o p p i n g 

C e n t e r 
C a l u m e t Ci ty , 111. 

C a l l 8 6 2 - 3 8 0 0 

- Vaižgantas. 
Donelaitis. DankaaitM. 
Baranauskas. Pietaris. 

Redagavo A L I N A S K R U P S K E S J E N * ir 

ČESLOVAS ORINCBVieaTJS 

Išleido Į Laime Fondas lietuviškai kultūrai ugdyt i . A p 
lankas ir viršelis Ado* Korsakaitės 

GREETINGS 0N LABOR DAY TO THE FINE AMERICANS 
WH0 HAVE BUILT THIS MIGHTY NATION 

MAROUETTE NATIONAL BANK 
PHONE: 476-5100 

MAIN BANK H0URS: MON. TUES. & THUR. 9:00 AM TO 3:00 PM WED. CL0SED 
SAT. 9:00 AM TO 2:00 PM - FRI. 9:00 AM TO 7:00 PM 

6316 S0. WESTERN AVE. CHICAGO. ILL. 
PULASKI FACILITY 
PHONE: 838-3300 

HOURS: 8:00 AM - 7:00 PM MON. TUE. THUR. 8:00 AM • 2:00 PM WED. & SAT. 
ALL DRIVE IN OPEN 8:00 AM • 7:00 PM MON. TUE. THUR. & FRI. 

WED. & SAT 8:00 AM - 2:00 PM. 
62nd K PULASKI CHICAGO. ILL 

BEST WISHES TO OUR MANY 
FRIENDS FOR A SAFE AND 

JOYOUS LABOR DAY 
Courtesy of the 

A R C H E R - C A L I F O R N I A 
R E N T A L S 

TRUCKS-VANS-TRAILERS, 
ETC. 

PHONE: 847-0630 
4051 SOUTH CALIFORNIA 

CHICAGO, ILL. 

GREETINGS ON LABOR DAY TO THE 
FINE AMERICANS WHO HAVE 

BUILT THIS FREE NATION 
Courtesy of the 

LEITZA DIE & TOOL CO., INC 
Phone - 271-1408 

5462 N. Damen Ave., Chicago, Illl 

Best Wishes To Our Many Friends 
For a Safe And Joyous Labor Day 

Courtesy of 
DOLORES 

HAIR STYUNG SAL0N 
Phone:585-1199 

4320 W. Marquette Rd.. Chicago. IN. 

Best Wishes To Our Many Friends 
For a Safe & Joyous Labor Day 

Courtesy of 
SLUDGE REMOVAt 

AND K P I SERVICE 
Phone: 889-6175 

5316 W. Dtvsrasy. Chicago. III. 

BEST WISHES TO ONE 
AND ALL 

FOR A SAFE & JOYOUS 
LABOR DAY 
Courtesy of 

A FRIEND 

Best VVishes For a Safe 
And Joyous Labor Day 

Courtesy of the 
PAINT BUCKET STORE 

Phone: 284-9870 
Complete line of wall coverings 

QUALITY BRAND PAINTS 
PITTSBURGH - ELLIOTTS 

6097 S. Archer Ave. Chicago. III. 

BEST WISHES TO OUR MANY 
FRIENDS FOR A SAFE & JOYOUS 

LABOR DAY 
Courtesy of the 

H A N K I N S O N LUMBER 
A N D S U P P L Y CO. 

Ogden Avenue, Lisle, Illinois 

GREETINGS ON LABOR DAY 
TO THE FINE AMERICANS 

WHO HAVE BUILT THIS FREE 
AND MIGHTY NATION 

Courtesy of 

AFRIEND 

Spausdino "Draugo" spaustuvė. Kieta is viršeliais, 5 6 2 
- pusi. Kaina s u persiuntimu $16.10. Ulinois gyventojai dar 
5 prideda 90 et. valstijos mokesčio. 

| Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 Wea* 63rd S t , 

OHeacn, I L 00629 

r<iMMMHIllJMMUIUli|1IIIHMinilflt1lfHlIUflHfllHUfSIHI1llllltllinnillimmillllHM1tt^. 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS FOR A SAFE 
AND JOYOUS LABOR DAY 

From th« 
SOI THWEST FEDERA1. 

SAVINGS ANO LOA!S ASSN 
PHONE 436-4nOO 

3525 W. 63rd St., Chiras:o. III. 

Be*t Wį»he» To Our Many Friond» 
For A Safe And Jovou« 

LABOR DAY 
CourtMy of ihe 

JA MAR J E W E L E R S 
4915 Oakton «irwl. Skokte, III. 

PHONK 679-0010 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS FOR A SAFE 
AND JOYOUS LABOR DAY 

Courtesy of the 
F R I E N D L Y LIQUOURS 

2646 W, 83rd. St., Chicago, IU. 
P h o n e - P R 8-9318 

GREETINGS ON LABOR DAY 
TO OUR MANY FRIENDS 

FROM THE 
P & P CARTAGE CO. 

PHONE: 434-0552 
7338 SOUTH BEI.l AVE 

CHICAGO. ILL 

GREETINGS 0N LABOR DAY 
TO THE FINE AMERICANS 

WH0 HAVE BUILT THIS 
MIGHTY NATION 

Courtesy of 
RIDGELAND NURSING HOME 

Tsi. 597-9300 
12550 RidgeUnd Avs. 

Rstos Hsights. III. 

GREETINGS ON LABOR DAY 
TO OUR MANY FRIENDS 

From the 
BF.RWY> PET SHOP 

Full line of prl nml«. al*o li*«- prm 
282*> Harlrm Ave.. B*rwyn. I I I . 

Tel. Plonrer 9-0660 

GREETINGS ON LABOR DAY 
TO OUR MANY FRIENDS 

AND PATRONS 
-From-

MING'S CHOP SI EY 
RĘSTAI RANT 

6525 W. Arrhrr Avp. 
Chicago. Illinois - Trl. 586-2<)2<» 

GREKTIN(,S ON LABOR D\Y 
TO OI R FRIENDS & PATRONS 

C.ourtrsy of 
B A R T E C K I ' S P H A R M A C Y 

'Accuralr Preoription Ser\ icc 
4 2 5 9 W. 63rH Si. (hirajto, III. 

Tcl. — RElianr^ 5-5868 



DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. rugpiūČio mėn. 30 d. 

SCENOS MENO BURTAI 
V. Žukausko atsilankymas Australijoje 

Pasaulio bibliografijos medis 
yra vešlus savo sakomis. Jo 
klasifikacija apima, daugybę sri
čių: mokslas, istorija, įvairių 
aspektų regimasis menas, muzi
ka, proza, poezija.. . Tad kiek
vienas gali rasti toje raštijos 
jūroje kas jam būtina, reikalin
ga, atitinka jo skonį. 

Beletristinius kūrinius beskai-

narių santykiai yra labai nuo
širdūs). Visa jo atliekama pro
grama pagrįsta šmaikštaus hu
moro. 

Satyrinis požvilgis trykšta iš 
jo "Paskaita apie kiaules ir 
kiaulystes", 'T)ailininkų paro
dos" ir pan. Psichologinis įžval
gumas į gyvenimo apraiškas ir 
žmones raiškiai atvaizduotas 

dar davė kiek trumpesnę links
mos atgaivos valandėlę mūsų 
tautiečiams lietuvių Katalikų 
centro salėje. 

Praskaidrinęs mūsų gyveni
mo monotoniją, išskrido į Syd-
nė jų ir Brisbane, kur dar pabėrė 
savo meno žem&ugėlius tenykš
čiams tautiečiams. 

A. Binkevičiūte-GučluNienė 

tant mūsų vaizduotėje gimsta ( "Pasveikinimas jubiliatui". Aud 
autoriaus aprašomi gamtos vaiz 
dai, įvykių grandinė, gilinamės į 
jo dėstomą filosofiją, matome 
lyg gyvus žmones ir beveik, sa
kyčiau, girdime jų balsus. 

Labai turtinga yra teatrui su
kurta literatūra: dramos, tra
gedijos, komedijos, pjesės, far
sai, vodeviliai ir t. t. Sią raštiš
ką kūrybą mums perteikia vei
kėjai scenoje, čia jau matome 
gyvus atlikėjus, girdime gyvus 
balsus. Aktorių vaidybos įtai
gojami mes išgyvename jų ku
riamų vaidmenų skausmus ir 
džiaugsmus, laimes bei nelaimes. 
Ir juo stipresnis, intensyvesnis 
aktoriaus perdavimas, juo im
lesnė jo siela ir širdis jausmams 
ir pojūčiams, juo tobuliau jis 
kuria savo vaidmenį. 

Rimtos scenos meno studijos 
ir scenos technika, be abejo, 
yra kiekvieno profesionalo pa
grindas. Scenoje jis tampa tuo, 
kurį turi atvaizduoti. Pakeisti 
išorę — problemos nesudaro; 
čia gelbsti scenos apranga ir gri
mas, bet įsikūnyti dvasiškai, su
teikti personažui reikiamą, iš
tisą, be nukrypimų charakterį 
kiekvienas vaidintojas deda 
daug darbo, daug pastangų Į 
savo vaizduojamo asmens "or
ganizmą" jis kaskart skiepija 
vis daugiau jam privalomų bruo
žų, judesių, balso pakeitimų. 
Dažnai net nemigo naktimis ak
torius ieško savyje tobulo rolės 
atvaizdavimo. Vidaus koncen
tracija dažnai tampa tiek gili, 
kad net eidamas gatve, susikau
pęs savyje, sutikęs bičiulį į jo 
pasveikinimą, vietoje "Labas, 
prieteliau" išdrožia kurią savo 
rolės repliką!.. Tokių kurjozų 
aktorių gyvenime y r a . . . 

Paminėjus visą tai, galime su
prasti, kad aktoriui, besiruo
šiant vieno vaidmens rolei būti
na didelio susikaupimo ir rū
pesčių, o ką bekalbėti, kai vie
nam tenka atlikti dviejų va
landų "kaleidoskopinę" progra
mą, dargi paremtą humoru! 

Komedija laikoma vaidybos 
mene sunkiausiu žanru. Joje 
sėkmingai reiškiasi ypač tie, 
kuriems pati gamta nepagailėjo 
vad. "humoro gysleles", o akto
riui - režisieriui Vitaliui Žukaus
kui nepagailėjo, atrodo, "storos 
gyslos"! Jo "Vieno žmogaus 
teatro" vakarai pareikalauja 
itin plačių ir gilių aktoriaus 
vaidybinių sugebėjimų. Svar
bu dar pažymėti, kad jo vaka
rų visi numeriai yra jo paties 
kūryba tiek tekstų, tiek ir inter
pretacijos atžvilgiu. Jis kuria 
vieną po kitos skirtingas sce
nos situacijas, skirtingus vaiz
dus. Lengvai persijungdamas iš 
vienos nuotaikos į kitą, imituoja 
žmones, dainininkus, instrumen
t u s . . . Jo asmenyje slypi dau
gybė "vaidintojų"'. Yra tai ap
raiška menininkui suteiktos 
gamtos didelės dovanos. 

Žmonos, vyro ir sūnaus saty
riniuose epizoduose jis panaudo
ja savo šeimos narius, (o pra
vartu pažymėti, kad jo šeimoje 

ringą juoką kėlė "Seksas liau
dies dainose". "Rengimasis į 
balių" su pantomimos introduk
cija ir pokalbis baliuje sudarė 
išbaigtą, komišką vaidybinį 
"skečą". Jo dėmesį patraukia ir 
operos, kurias jis taikliai pertei
kia į parodijas. Adelaidėje at
liko operą "Faustas", suvaidi
nęs ir "atidainavęs" ir patį 
Faustą, Mef isto, Valentiną ir 
Margaritą, net sudarė pirmojo 
veiksmo už scenos girdimo cho
ro iliuziją. Nuotaikų įvairovė 
ir jų perdavimas kėlė auditori
joje spontanišką juoką, jo įvai
riapusis talentas giliu poveikiu 
palietė tautiečius. Buvo tai reta, 
linksma prošvaistė mūsų kultū
riniuose parengimuose. 

Scenoje pristatė Vitalį Žu
kauską ALB krašto v-bos kul
tūros reikalams narė Genė Va
siliauskienė, o vakarui pasibai
gus tarė padėkos žodį ALB 
krašto v-bos pirmininkas Vy
tautas Neverauskas, įteikdamas 
simbolišką, australišką dovanėlę. 
Po to prie vaišių stalų vyko 
draugiškas pabendravimas su 
svečiu. 

Atlikęs dideliu pasisekimu sa
vo žodžio ir vaidybos rečitalius 
Geeionge (rugpiūČio 9d . ) , Mel-
bourne (10 d.) Vitalio Žukaus
ko vakaras Adelaidėje, Lietuvių 
namų salėje, buvo rugpiūČio 16 
•d., o sekančią dieną, sekmadie
nį. rugpiūČio 17 d., po pamaldų 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, jis 

Didžiuosiuose susikondensuo-
ja su didesne įtampa tos jėgos 
ir idėjos, kurios palaidai blaš
kosi visoje masėje. Juose są
moningai prabyla tas epochos 
balsas, kuris masėje tik instink 
tyviai kuteno širdį, nerasdamas 
žodžio pasakyti. Ir jų gyveni
mas bei kūryba yra tas gaub
tasis veidrodis, kuriame pama
tom sukondensuotus, išryškin
tus, paspalvintus epochos es
minius bruožus. 

Juozas Brazaitis 
——-.. . r 
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ALBINA KASIUBIEN& 

ŽIRGELIAI 
E ii ėraičiai 

Leidinys didelio formato, 228 
pusi. Eilėraščiai mažiesiems ir 
paaugusiems ir pagal tematiką 
suskirstyti į penkis skyrius — 
Lietuva Motinos diena. Pavasa
ris, Velykos, vasara, ruduo. Žie
ma, Kalėdos. Visko po truputį. 
Viršelis Viktoro Liaukaus. Išlei
do "Laisvoji Lietuva". Spausdi
no Morkūno spaustuvė, čikago— 
1980. Kaina su persiuntimu — 
$5.85. Hanojaus gyv. dar pride
da 30 et valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, *545 W. 6Srd St., 

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 

Mstųuette Parke — 2638 West Lith-
uaaia© Plaza Court parduodamas 
namas su taverna. 5 kamb. butas. 
Įrengtas beismentas. Apsauga nuo 
potvynio. 2 maš. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos 
biznio, tinka kitam bizniui. 

Skambint — 776-4956 

MARCUCTTE PARKE 
Marinis bungalow. 5 kamb. Centr. šil
dymas. Garažas. Tik $29,900. 
M&rinis. 3 butai ir bizniui ar ofisui 
patalpa. Tik $53,500. 

Mūrinis — 6 butu. Labai geras in
vestavimui. $69,000. 

Medinis — lVi aukšto. 5 ir Z-/-> 
kamb. 2 auto garažas. Tik $29,000. Chicago, IL 60629 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutiiiiiiiuiniiiuiiiitmiii VAINA REALTY—925-6565 

Perskaitę "Draugą", duokite 
jį kitiems pasiskaityti. 

B E A L E 8 T A T E 

PACKAGE EXPRESS ACiE>*CY 
MARIJA SOKEtt lENf i 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes, Maistas i£ Europos saadeUą. 
2608 \V. 69 SC. Cnlcago, IL SO02* 

TEL. — WA S-2787 

E L E K T R O S 
mUMMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chic&coa miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. TaJman A ve. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O 
SKALBIMO IR D2I0VCNTM0 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną Dečkį 
TeL 585-M24 po S vaL vak. 

Kalbėti lietuviškai 

K Y L U N G S T A D OO. 
HEATENO * COOUNG 

Since 1930 
Erpert servloe 
Oail 238-5187 

27-JO SANTAROS-ŠVIESOS SUVAŽIAVIMO 
1980 M. RUGSĖJO 4 - 7 D.D. TABOR FARM, SODUS, 

MICH. 
PROGRAMA 

KETVIRTADIENIS, Rugsėjo 4 d. 
2 vai. Vytautas Kavolis, „Pradžios ir pabaigos". 

8 vai. Bromus Vaškelis, „Keliai ir keleliai i lietuvių teatro Amerikoje istoriją". 

Penktadienis , Rugsėjo 5 d. 
10 vai. Mykolas Drunga, „Lietuvių tauta loginiu ir ontologiniu požiūriu". 

Santaros-Šviesos Federacijos ir AM & M. Leidinių Fondo organizaciniai 
posėdžiai. 

2 vai. Leonardas Gerulaitis, „Rastas ir spauda Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš
tijoje". 

Romas Misiūnas, Romas Sakadoiskis, Rimvydas Šilbajoris ir kt., 
„Pokalbis apie lietuvių ir ukrainiečių studijų centrus Amerikoje". 

8 vai. Viktoras Vizgirda, „Modernizmo ir primityvizmo pradai lietuvių dai
lėje". 

11 vaL Dokumentinis 5imas apie dail. Kęstuti Zabkų. 

ŠEŠTADIENIS, Rugsėjo 6 d. 
10 vai. Haris Perelšteinas, „Pokalbis apie Ąžuoliukų chorą ir Lietuvos muzikinį 

gyvenimą". 

2 vai. Liubomir Hajdo, „Lietuva ukrainiečių akimis". 

Jurgis Blekaitis, Bronis Vaškelis ir Rimvydas Šilbajoris, „lietuviai 
poetai svetimoje aplinkumoje: Donelaitis, Baltrušaitis, Radauskas". 

8 vai. Daugiakalbė poezija: Marija Saulaitytė, Jurgis Blekaitis ir Al Žolynas. 

Dariaus Lapinsko „Tolminkiemio kantata" pianinui, mezzosopranui ir 
smuikui: Laima Lapinskiene, Darius Lapinskas ir Aras Lapinskas. 

11 vai. „Grėsminga poezija": JoHualintakas, Liūtas Mocktmas, Rimas Vėžys, 

SEKMADIENIS, Rugsėjo 7 d. 
10 vai. Violeta Kelertienė, „Moterų proza ir moterys prozoje 1890—1937". 

Suvažiavimo metu Lino Katino akvarelių paroda. 

Norintieji dalyvauti kviečiami registruotis: Suvažia
vimo rengimo komisija c /o Mr. V. Adamkus, Tabor Farm, 
Sodus, Mich. 49126 (Tel. 616-925-6404). 
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1 Pasaulio Lietuviy Bendruomenes f 
§ IŠVYKA Į AUSTRALIJĄ I 
| Gruodžio 20 d. iki Sausio men. 10 4 , 1981 i 
| Kaina ii Los Angeles į Sydnėjų ir atgal - $1200.00 = 

5 Iš Chicagos i Los Angeles ir atgal $222. 5 

e Prte šios išvykos gali prteijungiti keleiviai iš visų kitų Amerikos s 
s miestų! Jų kainos bus atskirai apskaičiuotos iki Los Angeles. E 

1 PRAŠOME REGISTRUOTIS IR SUMOKĖTI U2 BILIETUS NEVĖLIAU | 
a RUGSĖJO MĖN. 7 DIENOS. VIRŠUJE NURODYTOS KAINOS YRA E 
§ GARANTUOTOS TIK IKI ŠIOS DATOS! 1! I 
a a 
2 Vėliau užsiregistravusiems kelionė gali kamuoti žymiai brangiau, a 

Murini*—24 metų. 3 butai. Prie 69-os 
ir Talman 
Muro geras namas. 6 kamb. 3 miega-
gami ir valgomasis. Arti 72-os ir Cali-
fomia. 
Murini*—17 butų po $10,000 už butą. 
Pajamų $35,000. Namas geras. Vieta 
gera. 

BROKERIS P. ZUMBAR1S 
7784916 

MARQUETTE PARKE savininkas | 
parduoda iy 2 aukšto, 3-jų butų mūr. 
namą. Prie parko ir mokyklų. Nupi
ginta kaina. Skambint — 

77f.l2«0 arba 608-4414 

Pardundama 27Vį akro žemės Ver-
oon County, Wiscoosm, netoli Illinois 
valstijos. 5 akrai be medžių ir 22 Vi 
akro kieto medžio — "hardwood" 
miškas. Geras kelias, elektra ir ap
tverta. Prašoma $29,500; įmokėti 
$3,000. Kreiptis į 

UNITED FARM AGENCY 
TeL 008 - 837-3305 

Lietuviška* restoranas su namu ir 
įrengimais Marąuette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

2 butai — medinis. 68 ir Maple-
wood. Labai tinka giminingoms Šei
moms. 

Mūrini* bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par-
iuoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Noiary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 

71 IR SACRAMENTO 
Parduodamas gražus mūr. "raiaed 
randi" namai 6 kamb. (2 miegami) 
ir 3-jų kamb. butas rūsy. Virimui pe
čiai ir šaldytuvai. Naujai dekoruota 
iš vidaus ir ia lauko. Naujas stogas. 
Nuo sienos iki sienos kilimai. 1 % 
ir.aš. garažas. Kampinis sklypas. Tuo
jau galima užimti. Geriausias pa
siūlymas. 

TeL —445-6071 

HELP WANTED — MOTERYS 

RECEPTIONIST 
Smali business located ta 4owntown 
Chicago needs pleasant woman to 
answer telepbones and do general 
office work. $S.50 plūs per nour. 

CAUL KATHY BAIIŪNAS 
TEL. 236-4699 

VIRĖJA reikalinga Beverly klebo
nijai. 3 kunigai. Gyventi vietoje 
ar ateinanti. Reikės apsipirkti ir 
pagaminta 5 pietus per savaitę. 
Laisvos dienos pagal susitarimą. 

Skambint — 238-4877 

Reikalinga moteris dirbti gydytojo 
kabinete nepilną darbo laiką. Chi
cagos pietinėje daly. Galėtų būti 
ir gailestingoji sesuo. Dėl infor
macijų skambint tel. 476-3319. 

IANTOMOJ AMA — FOR KENT 

Savininkas parduoda mūro ir ak
mens lVj aukšto namą. Tinka gimi
ningom Šeimom gyventi. Didelis salio-
nos su Židiniu, "eat in" virtuve, plius 
Šeimos kamb. Pilnas rūsys, 2 maš. ga
ražas. Aptvertas kiemas ant kampi
nio sklypo. $62,500. Skambint — 

582-4*18 arba 246-8327 

MARQUETTE PARKE 
parduodamas 1% aukšto mūrinis na
mas arti 71-os. Arti parko. 

Skambint — 496-10M 

Savininkas parduoda 3-jų miegamų 
mūr. namą. Naujai dekoruotas. įreng
tas rūsys. Oro vėsinimas. Naujas sto
gas. 2 maS. garažas. Arti St. Lawrence 
High School ir Queen of Peace High 
School. Tuojau galima užimti. $70,000. 
Pamate įvertinsite. Skambint 423-3947. 

IŠNUOM. 3 kamb. butas basemen-
te. 59-tos h- California apyl. Skam
bint 778-0228. 

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

o i apdraudė nuo ugnies Ir automo-
10% — 20% — V*«h pigUa mokėsit 
bitto pas a m 

FRANK Z A P 0 L I S 
8208 ̂  West 95th Street 

Tolei — OA 4 4 6 5 4 

WE BUY AND SELL 
C'sed freezers, refrtgeraior*. stove*, 
waeh«ra, drlers, cooiers, and ice ma-
kers. We also repair appliances 

QL'1CK REFRIGERA.TION 
CaU 224-1512 or 224-7878 

for qu*Utr prodneta A- espert servtoe. 

Kreiptis į: 

AMERICAN TRAVEL 
SERVICE BURE AU 

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

TeL (312) 238-9787 

§ 
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V A L O M E 
Plaonsune ir vaškuojame 

visų r&šių grindis. 
B U B N Y S — TeL R E 7-5168 

KILIMUS IR B A L D U S 
H M » M H M > t » > M t > « 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiimiitinii 
t; iTsirio prekių pasirinkimas ne

brangiai i i mūsų sandelio. 
OOSMOS PARCELS EXFRESS 

2501 W. 68 S t , Chicago, IU. 60829 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Telef. — 925-2787 

Vytautas Valantinaa 
iiiiiimiiifimimiiiiiMiiiiuiiiiiiiiiiiuiiui 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St , teL 776-1486 

MHUHiifiuilllIUttlHIIIIMIIIHHIMIHMHi 

We'ii help you make irte right movė. 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AB PARDUOTI 

Kreipkite* | 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putoki Road 

Tel. — 761-0600 
Inaependently owned and operated 

I s Į G Y K I T E D A B A R 
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VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
fraiua paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias v i» 
tinęs korteles. 

Kreipkitės { 
nacija, visais 

"Draujo" 
panašiais 

tdrnutis-
reikalaia. 

DRAUGAS, 
4M6 W. 6Srd 8 t r , 

Chleaco, DL 80629 
sii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuii i i i i i i i i i im 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAORA2INTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Juosapina Dsu£vardieae 

Šiom dienom Draugo apauatuv* 
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Dauivardie-
nė vėl patikslino ir pagražino i ią 
laidą naujais partiošknais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu, gi knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiss-
cijose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijonus. La
bai patogi vartojimui. 

iiimtiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas: 

Draudimai — Valdymas 

j INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedjrie Av. — 778-2283 
iiiiiitiimimiiii 

' K A G PLASTERINO 
New Walls and Ceilings 

Patching and Repair 
NO JOB TOO SMALL 

FREE E9TIMATES — TEL. 47IAT7» 

VVARSAVV I N N 
6250 W«t 63rd SlrMt Ttl. 586-0410 

Polith Style Smorgasbord L 1 • C B . . . . . S3.75 
L U N C H H O U R S Mooday thru Frtuay 11:30 am to 2:30 pm 
D I N N E R H O U R S Mon. thru Thurs. 4 pm to 9 pm; Fri k Sat. 
4 to 10 pm; SUN. & HOLTDAYS — Noon to 8 pm. 

Į BANCUCT ROOM Avallable For Aay Oocaakm — TeL 586-ė41» 

R E A L E S T A I S 

Perskaitę Draugi, duokite jį kitiems pasiskaityti, 

IIIIMIIIIIIHMIlIHIlIlItlHIUIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIllIlIlIlHlllllimilIlI 

2EM£ GERIAU NEGU AUKSAS 
Laike paskutinių deSttnt metų žemSs kaina pakilo 25 kartus. LIEf^ONIŲ 
OKTJE. 143 gat ir Bell Road. trys mylioa nuo Lemonto ir Orland Parko. 
Salia, OLD OAK COUNTRT CLUB grô fo laukų — parduodami namų sta
tybai sklypai 100x150 pCdų ir didesni su visais miesto (rengimais, kanali
zacija, vandentiekiu, asfaltuotais keliais. Ražu, elektra, telefonu žem*]e. 

Statybai paruosta 120 sklypų — kurių pus* jau išparduota, dalis na
mais apstatyta ir apgyventa. Namų vertS (120.000. - $156.000. 

Vietovf labai patogi susisiekimui — su Chicago* miesto centru tik JO 
mln.. 18 mylių Marq.uette Parkas. 3 mylioa Lemontas Ir Orland Parka*. 

Vienos mylios atstume randasi pradinS tr Hlgj» mokyklos. OLD OAK 
COUNTRT CLUB au erdvia banketam sale. Salia statomas Prekybos cent
ras su įvairiomis krautuvėmis, banku, teniso aikštėmis. Katalikų baanycia 
tik vienas blokaa 

Be to. Lemonto miesto ribose. Salia BIG RUN golfo laukų parduo
dami 1 akro sklypai su asfaltuotais keliais ir kitais Įrengimais. Daugelis 
Sių sklypų apaugę didžiuliais Šimtamečiais ąžuolais. 

Skrypq kaina $28,600 ir aukščiau. įmokėjus $10,000 galima pirkti iš
mokėjimui 5 metams is 12*~J-

Vlsai* pirkimo reikalais krHptU į JUSTĄ UEPONJ 
OLD OAK COUNTRY CLUB, 143rd ir Parker Road, Orlaad Parfc, IL 

TEL. 312~44»4344 

<Miiiiuuiiiuiiiiiimwiiiiuiiuiuuiiiiiiiiiiiwuuiiiiiiuiiuiuiiii!iinuiuituttiiiniuiii! 

D t K E S I O 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knyga Skyrius 
4545 W. 6Srd Street 
Cltfcaso, IUinoia 68629 

Kaina su persiuntimu $4.75 

Illinois gyventojai pridėkit* dar 
20 centų mokesčiams. 

SIUNTINIAI ! UETUV4 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4658 Areber A ve. 
Chicago, ŪL 606S2, teL 97*7-5980 

• MSJSjSjsjpSJI m i 
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M. A. i 1 M R U S 
TyOOME TAX SERVICE 

NOTARY PL'BMO 
4259 So. Mapleirood, tel. 254-7 4«0 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETTBfiS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
'IIHIIIUIIlHHHHimUIHIHIIIHlUIIIIUIlllli 
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P L U M B I N G 
Ucensed, Bonded, Insored 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuves ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavarde ir telefoną. 

S E R A F I N A S — 636-2960 
minimimiiiiitmiiimiHimimiHiiiHiim 

SKELBKIT&S "DRAUGE". 

iiiiiiiiiiiiimiHimiimiiiiiiitiimiiiiiiiiiu 

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

Apdraustas perkrauitymas 
iTaiiių atstumų 

TeL 876-1882 arts> 876-5996 
1IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIUU1IIU1II1IIIIIIII 

M OVI NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir U toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — WA 8-8068 

Perskaitę "Draugą", duokite 
j | kitiems pasiskaityti. 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

Visuose lietuviškuose namuose 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą vėliavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją s u Amerikos vėliavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų r amuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti g et. mokesčio 
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
venate Illinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd BU 
Clilcago, TL, 60629 ; 

iiuiinnrmniHiimTTTnniiiuiiiiiHimiiifti 

Tėvynės pakluonėse 
Ssflja Ambrazevičienė 

Leidinėlio dvasia patrijotinė, ku-
kurioje kiekvienas gali atrasti sau 
tinkamą eilėrašti. 

Knyga gausiai Hiustruota dali. Vi
lijos Eivaitės. Spausdino DRAUGO 
spaustuvė. Knyga gaunama DRAU
GE, MARGINIUOSE ir RAMUNĖS 
valgykloje Chicagoje. Kaina su per
siuntimu H7S. 111. gyv. prideda dar 
15 et. valstijos mokesčių. 

HMIHIIIIHIIIIIIllllllllinillllllMlllllllllllH 
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tia tiesiog į komiteto pirm. M. 
Gudinską, telef. 416 — 38T-1804. 
Norintieji užsisakyti nakvynes 
prašome skubiai kreiptis pas M 
Gudinską, 906 Upper Kenil-
vorth, Ont. L8T 4G2. Yra užsa
kyta kambarių yHoliday Ina. 
Jiems reikia pranešti prieš dvi 
savaites. Todėl paskubėkite. 

Rengėjų komitetas iš anksto 

Vyriausias skautininkas V. Vidugiris su Kanados rajono vadeiva L. 
nausku (k.) ir pastovyklės vadovu R. Spaliu, „Romuvos" stovykloje. 

Kali-

Nuotr. V. Bacevičiaus 

KANADOS ŽINIOS 
Hamilton, Ont. 

KANADOS UETUVIŲ DIENA 

Pirmoji Kanados Lietuvių 
diena buvo suruošta 1963 m. 
rugsėjo 5—6 d. Hamiltone. Tai 
buvo pirmas bandymas, kuris 
praėjo su labai dideliu pasiseki
mu. Dalyvavę šioje pirmoje 
Kanados l ietuvių dienoje gerai 
ir šiandien prisimena, su kokiu 
dideliu pasisekimu ši pirmoji 
diena praėjo. Tai buvo tuome
tinės KLB Hamiltono apylinkės 
valdybos darbas. Tą darbą ta
da atliko 7 asmenų valdyba. 
Šios buvusios valdybos du as
menys jau iškeliavo j amžinybę, 
būtent pulk. J. Giedraitis ir VI. 
Antanaitis, o kiti šios valdybos 
nariai: pirm. J. Kšivickis, K. 
Baronas, J. Mikšys, V. Subat-
nikaitė ir St. Dalius. Jų pra
dėtas darbas tęsiasi jau virš 25 
metų. gi Kanados Lietuvių die
na kiekvienais metais yra ruo
šiama vis kitoje kolonijoje. Jos 
buvo ruošiamos Hamiltone, To
ronte, Montrealyje, St. Cathe-
rines, Londone, Windsore ir vie
na buvo suruošta Vakarų Ka
nadoje, Winnipego mieste. Jos 
visada sutraukia tūkstantines 
rninigg lietuvių. Tai yra savo
tiški, lietuviški atlaidai. Mes 
visi gerai prisimename Lietuvo
je parapijos atlaidus, žmonės 
ten suvažiuodavo iš tolimų pa-

•» • "Tapijų. Susitikdavo gimines, 

10 d., poezijos ir dramos va
karu mažojoje Hamilton Place 
salėje, o jaunimui tą patį vaka
rą yra ruošiamas susipaiininio 
vakaras Jaunimo centre, 48 
Dundurn Str. N., Šeštadienį 
spalio 11 d. vyks krepšinio, sta
lo teniso žaidynės, šachmatų 
turnyras, daiL Dagio parodos 
atidarymas Hamilton Place pa
talpose. O šeštadienio vakare 
įvyks didysis susipažinimo va
karas Hamiltono karių salėje, 
200 James St. N., talpinančioje 
3000 dalyvių. Vietos užteks vi
siems. Čia galėsite atnaujinti 
ir sudaryti naujas pažintis. Gros 
Vaičiaus orkestras iš 10 asme
nų. Įėjimo bilietų kaina: 
6 dol., o studentams — 4 dol. 

Sekmadienį 2 vaL p. p. pa
maldos katalikams katedroje, 
714 King St , W, o evangeli
kams pamaldos Latvių bažny
čioje, 15 Victpria St. I. 4 vaL 
p. p. didžiojoje Hamilton Place 
salėje įvyks Lietuvių dienos 
koncertas, kurio programą at
liks pajėgiausi Kanados meno 
vienetai. Taip pat šioje progra
moje dalyvaus mūsų iškilioji so
listė G. Capkauskienė. Po kon
certo užbaigiamasis banketas 
Jaunimo centre. 

Komitetas kviečia visus iš 
anksto įsigyti bilietus į sekma
dienio koncertą, kad nereikėtų 
laukti eilėje prie kasos. Bilie
tų kaina — 10 dol. ir 8 doL o 
jaunimui iki 16 metų amžiaus 

kviečia visus lietuvius iš toli ir 
arti dalyvauti šioje 25-toje Ka
nados Lietuvių dienoje. 

Choras "Aidas" pavasarį po 
savo pasisekusių gastrolių Los 
Angeles, San Francisco, Mon
trealyje ir savo dešimtmečio 
koncerto, įrekordavo trečią sa
vo dainų plokštelę kartu su so
listu R. Strimaičiu. Įrekordavi-
mo darbas atliktas. Dabar rei
kia tik plokštelę išleisti, šiam 
išleidimui reikalinga lėšų. "Ai
do" rėmėjų komitetas, kuris 
yra plokštelės leidėjas, nutarė 
kreiptis į geros valios lietuvius, 
prašydamas tam reikalui pagal
bos. Visi, kurie paaukotų šimtą 
ar daugiau, būtų laikomi "Aido" 
rėmėjais, o tie, kurie paaukotų 
penkis šimtus-ar daugiau, būtų 
laikomi garbės rėmėjais. Visi 
rėmėjai bus atžymėti ant plok
štelės. Pirmieji paaukoję po 
šimtą dolerių, yra: St. Eimutis 
ir G. L. Vyšniauskai iš Toronto. 
Visi yra kviečiami paremti mū
sų dainuojantį jaunimą. Savo 
auka prisidėsite prie lietuviškos 
dainos populiarinimo ir jaunimo 
lietuviškos veiklos. Dainuojan
tis jaunimas visada bus jums 
dėkingas. Aukas prašome siųsti 
"Aidas", 84 Balsam Ave., S., Ha
milton, Ont. L8M 32B3 arba norį 
gauti daugiau informacijų, pra
šome skambinti (416) 549-5372. 

"Aidas" po vasaros atostogų 
pradeda savo repeticijas š. m. 
rugsėjo 7 d., sekmadienį, 1 vai. 
p. p. parapijos salėje. Choro va
dovas kviečia visas buvusias 
choristes atvykti į repeticiją. 
Taip pat mielai yra laukiamos 
naujos choristės, mylinčios lie
tuvišką dainą "Aidas" nori tin
kamai pasiruošti 25-tajai Lietu
vių dienai ir koncertui lapkričio 
15 d.Toronte Lietuvių Namų 
metiniam baliui. 1. P« 

LAIŠKAI DRAUGUI 
"Draugo" dierw. rugp. mėn. 

20 d. atspausdintoje mano atsi
sveikinimo kalboje su a. a. dipl. 
miškininku Ignu Užgiriu, pralei
dus ir pakeitus keletą sakmių, at
rodo, kad aš atsisveikinau ne 'Liet. 
Miškininku Sąjungos išeivijoje 
vardu, bet Liet. Savanorių Kūrė
jų Sąjungos, kurios rrariu velionis 
yra buvęs. Tas aiškiai užakcen
tuota mano kalbos išbrauktam 
sakinyje. "(Apie jo (velionio) ko
vas frontuose prieš visus Lietuvos 
priešus: bolševikus (rusus), len
kus, Bermonto vokiečius vaizdžiai 
apsakė, prieš mane kalbėjęs, L. 
Savanorių Kūrėju Sąjungos pirmi
ninkas gerb. J. Tamulis"). 

Vardan tiesos, prašysiu tai at
spausdinti. 

Pagarbiai dėkingas 

Vincas Žemaitis 

atnaujindavo ar užmegzdavo, _ » - - „ . -• *• Tr A T • + ! mise karnos, būtent 5 dol. u- 4 zintis. Kanados Lietu-, *, , TT. . . . . . . Unr^^.„ dol. Visus bilietus \ koncertą naujas pažini 
vių diena irgi turi tą patį prin
cipą su tikslu parodyti okupan
tui, kad mes esame jautrūs sa
vo tautos reikalams, kad mūsų 
jaunimas šoka, dainuoja ir spor
tuoja, kad mes nepamiršome ir 
nepamiršime savo tėvynės Lie
tuvos ir kovosime, kol ji bus 
laisva 

- š i Kanados Lietuvių diena 
yra 25-toji, jubiliejinė. Ji pra
sidėjo Hamiltone, ir todėl šis 
25-tasis jubiliejus yra ruošiamas 
Hamiltono lietuvių. Tam yra i 
sudarytas specialus komitetos,' 
kuris rūpinasi visos šventės 
programa. Šios šventės progra-' 
ma yra gan plati, įvairi, susi
dedanti iš sporto, šokio, dainos 
ir meno. šventė prasidės penk
tadienio vakare, t. y. spalio 

tvarko ižd. J. Stankus. Todėl 
rašykite, skambinkite ir užsisa
kykite bilietus šiuo adresu: Ca-
nadian - Lithuanian Day, 121 
Rothsay Ave., Hamilton, Ont. 
L8M 3G3, tel. (416) 545-5432. 

Nakvynių ir kitais Lietuvių 
dienos reikalais prašome kreip-

RADIOAKTYVIOS DULKĖS 

Argonne laboratorijos sargas 
ir keli kiti ten buvę žmonės ant 
savo batų ir drabužių turėjo ra
dioaktyvių medžiagų. Sargas tų 
medžiagų turėjo ir ant rankų. 
Jos nesudarančios žymesnio pa
vojaus. Tiriama, kaip tos me
džiagos galėjo atsirasti vietose, 
nuo kurių galėjo prilipti prie 
žmonių. 

Pasišventusiam lietuviškų šachmatų puoselėtojui 
tremty 

KAZIUI MERKIUI mirus, 
jo žmoną ONĄ MERKIENĘ ir posūnį GEDIMINĄ nuo
širdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Chicagos Lietuviai Šachmatininkai 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
TIK TAU VIENAI 

TĖVYKEL AUKOJAM 

AUKURAS 

įgrojo LS.T. Korp Neo-Lithuania orkestras su 
Algiu Modesto, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. — Dvi gitaros, Tau dėkoju. Negerk, 
Žali lauksi, Sapnai ir kitos dainos. Kaina $6.00 

Lietuvių Meno tn—mblls DAINAVA Kur bė
g s Šešupė, Jūs berneliai apgavikai. Lietuviai 
esame mes gims ir kitos. Diriguoja Stepas 
Sodeika. Kaina (5.00 

aJtonsss Tn"Trai«irt# — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka 
Vysk. Valančiaus lituanistines mokyklos an
samblis. Kaina $5.00 

Užsakymui nųiti fioo adregu: 
D R A U G A S 

4545 W. 63rd St^ Chicago, UI. 60629 
Ufcakaat pridėti 50 et. ui kiekvieną plokštelę persiuntimui, dtaote gyventojai 
moka 5% mokas&ų. Ulsakymui į Kanadą reikia pridėti po L Ti pešto išlaidoms 

iiiiittuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiuiiiiiiiin 

Lietuvos atsiminimai 
• 

Radijo Valanda Jau 39 metus tar
nauja New Jersey, N«w York Ir Coa-
neetieut lietuviams ! 
Kas šeštadieni nuo 4 iki 5 vai. po
piet U WEVD Stoties New Torke 
1330 kil.. AM ir nuo 7 iki 8 vai 
vak. 97.9 meg. FM. 
Direkt, DR. JOKŪBAS STUKAS 

234 Suniit Drive 
Watommg, N. J. 07060 
TEL. — 753-5636 (201) 

lllllllllllllllllillllllllllllimillllllllllllllllli 

TELEVIZIJA VIELOMIS 

Cikagiečiai negali tikėtis grei
to įvedimo naujos, vielomis per
teikiamos televizijos s u turtin
gesne programa. Dar praeis 
apie metai laiko, kol ji bus įves
ta. 

llliilllllllilllilliilllilllllllllilllllllllllllilli 

RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainoj 
Ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas Ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis į Baltic Flo 
rista — g&lių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra-
•ite didelj pasirinkimą lietuviškų kny. 
tfi-
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ųillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
ADOLFAS VENCLAUSKAS 

KOVOJE SU MILŽINU 
Knygos turinys paimtas iš oku

puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
me aprašo tuometinius įvykius pro
vinciniame miestely ir jo apylin
kėse kada vyko sunkios partizanų 
kovos su okupantais ir jų padėjė
jais. 

Išleido Akademinio Skautų Są
jūdžio Filisterių skautų sąjungos 
Worcesterio skyrius. 230 pusi. Kai
na su persiuntimu $5.75. Illinois 
gyventojai prideda 25 et. valstijos 
mokesčio 

DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. rugpjūčio mėn. 30 d. 

A. f A. 
Kun. JONUI GRIGONIUI 

mirus, jo motinai ONAI, seserims ONAI ir VERUTEI! 
NIKŠTfiNTJENEI su šeima, broliui JUOZUI, giminėms iri 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime | 

CLEVELANDO ATEITININKAI 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, Dlinois 60629 
llllllllllllllMinrTUIIIIIIIIIIIIIilIlimillllH 

Ugamečiui mūsų šachmatininkų vadovui ir propaguotojui 

A. f A. KAZIUI MERKIUI 
staiga mirus, jo žmonai ONUTEI ir SEIMAI, o taip pat 
ir Bostono šachmatininkams, netekusiems savo didžiojo 
organizatoriaus, reiškiu gilią užuojauta. 

KAZYS ŠKĖMA 

Mylimam tėveliui Lietuvoje mirus, 
CECILIJAI KAZAJCAITIENEI, 

STASIUI BARANAUSKUI irju 
šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojauta. 

POVILAS ir STASĖ JANČAUSKAI 

DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS! 
PIRMAS KSi ANTRAS SftRAšAS KNYGŲ — TAI 
PUIKI IR NEBRANGI DOVANA BET KURIA PROGA 

U2aakydami ar pirkdami visas kartu žemiau išvardintas knygas moka
te tik $10.00 ir 52.00 ui persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00. 

Siuntinys N* I 
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaučys. Anglų rašytojų novelių 

antotogiia. 460 psl. 
PIETŲ KRY2IAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaučys. Lotynų 

Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 pusi. 
VYSK. P. P. BŪCIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda

gavo-J. Vaišnora, MIC. I ir II dalis. Dvi knygos. 580 pusi. 
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala, Žmogus ir Suo ir 

kitos novelės. 213 pusi. 
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. Žvilgsnis j mūsų Laiko

tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusi. 
BRĖKSMĖS NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pusi. 

A, + A. 
LEONUI RALIUI mirus, 

brolius Stasį ir Kazimierą su šeima, gimines 
ir artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

CLEVELANDO ATEITININKAI 

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

D O V Y D A S P. G A I D A S ir 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 KOPLYČIOS 

4 3 3 0 - 3 4 S o . Cal i fornia Avenue 
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 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 en u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

t » 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tet. 422-2000 

* 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 
2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

Siuntinys No. 2 
Knygų originali kabia $25.00. Pardavimo kaina su persiuntimu taip pat 

$12.00. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudari dr. Jonas Balys. 230 pusi. 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI I d. F. M. Dostojevskis. 265 pusi 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI n d. F. M. Dostojevskis. 290 pusi. 
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 142 pusi. 
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Votertas. Premijuotas romanas. 

273 pusi. 
SŪNUS PALAIDŪNAS, Pultoa J. Sneen. 174 pust. 
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. Vacys Kavaliūnas. Premijuotas romanas. 234 pust. 
Usnakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. ft3rd SL, dseago, n , 60828 
gyvantojai dar prideda prideda 50 et. valstijos mokesčio. 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL Tel. 974-4410 

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So 5«th Ave.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 

1 
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X "DTaugo" redakcija ir ad
ministracija šiandien dirba iki 
12 vai. Pirmadienį, rugsėjo 1 d., 
dėl Darbo dienos šventės "Drau 
gas" neišeis, redakcija ir admi
nistracija bus uždarytos visą 
dieną. Po švenčių "Draugas" 
išeis antradienį, rugsėjo 2 d. 

x Sol. Roma Mastienė turės 
koncertą New Yorke spalio 5 d. 
ir Worcestery, Mass., spalio 11 
d. Koncertus rengia ir globoja 
Putnamo seselių rėmėjai. 

x "Elta-Press", italų kalba 
leidžiamas "Eltos" biuletenis, 
nr. 6-7, birželio-liepos mėnesių, 

X Liet. Jaunimo .sąjungos 
Chicagos skyrius prašo visuo
menės pagalbos padėti aštuo
niolikai demonstrantų, kurie dėl 
demonstravimo prie Sovietų Są
jungos ambasados liepos 18 d. 
buvo areštuoti Washingtone, D. 
C. Po lietuviškų Mišių bus ren
kami parašai laiškams, prašant 
JAV prezidento J. Carterio tar
pininkauti dabar einančioj jų 
teisminėj byloj. 

x Pasikalbėjimas su Vytau
tu Galinaičiu, šių metų pradžio
je ištrūkusiu iš okupuotos Lie
tuvos, bus perduotas Margučio 
radijo rugsėjo 2 ir 3 d. laidose. 

x Dariaus Girėno lit. m-la 
1980.IX.6 pradeda mokslo me
tus Jaunimo centre registracija 
ir pamokomis nuo 9 vai. ryto 
iki 12 vai. Veiks speciali klasė. 

Dailininko Kęstučio Zapkaus 
kūrybinio darbo apžvalginis do
kumentinis, spalvotas, garsinis 
filmas bus rodomas Santaros-
Šviesos suvažiavime, rugsėjo 5 
d., penktadienio vakare, Tabor 
Farm, Mich. 

Dailininkas Kęstutis Zapkus 
šiuo metu turi dvi savo meno 
studijas: vieną Manhattan, N. 
Y., ir kitą East Marion, Long 
Island, N. Y. Jo darbus re
prezentuoja viena iš New Yorke 
pirmaujančių meno galerijų — 
Paulą Cooper Art Gallery. Ši 
galerija yra suruošusi daugelį 
Kęstučio Z. darbų parodų ne 
tik New Yorke, bet ir kituose 
Amerikos miestuose, taip pat 
Paryžiuje, Europoje. Dailinin
ko darbus yra įsigiję daugelis 
meno kolektorių, muziejai ir 
įvairios kitos meno ir industri
nės institucijos JAV ir Europo
je. 

x Juozas Sudžius iš Cicero 
pasiekė redakciją. Biuletenyje Į mums rašo: "Jau daugelis me-
daug informacijos apie katalikų i tų skaitau "Draugą": pradžio-
persekiojimus okupuotoje Lie- į je tik retkarčiais, jį nusipirkda- \ Pažymėtina, kad, be daugelio 
tuvoje, panaudojama daug "Kro i mas; vėliau (ir dabar) nuolat J pasiekimų meno pasaulyje, pa
nikų" 40 nr. medžiagos ir infor- ! pasiskolindamas iš kitų prenu- j skutiniu metu Kęstutis Zapkus 
muojama apie sąžinės kalinius | meratorių. Aš jo niekad nepre -1 v r a la11116]?8 uz savo darbus 
lietuvius. Viršelis papuoštas j numeravau. Paskutiniu metu J A V National Endowment For 
trijų vyskupų — L. Povilonio, ' mano sąžinė pasidarė nerami, \Arts *r N. Y. State Grant 
V. Slatkevičiaus ir J. Steponą- j kad jau eilė metų kaip skaitau į " C A P S " (Creative Artists Pro-
vičiaus — nuotrauka, jiems kon- į Jūsų dienraštį neatsilyginda- gram). Abi premijos yra skir-
celebruojant šv. Mišias už Tel-j mas už jį. Todėl šiandien s iun - | t o s tolimesniam jo darbų tobu-
šių mirusius vyskupus. Biule- čiu Jums $100 savo, pensininko, j Knimri- Taip pat jis buvo pa-
tenį sumaniai redaguoja prel. ; sąžinės nuraminimui. Linkėda- i k v i e s t a s sukurti New Yorko į 
Vincentas Mincevičius. į mas sėkmės ir ištvermės lietu- ! L*"00111 centro sukaktuvinį pla-1 

v— u n-~ w 'viškos spaudos bare"... Mielam!ka ta- P^katų programos 15 me-; 
- - ~ "'ir sąžiningam skaitytojui "Drau i ̂  sukaktuvėms atžymėti. Šių: 

go" štabas nuoširdžiai dėkoja, j P lakatų buvo pagaminta ir iš-
platinta 11,000, originalas įam-j 

x Lietuvos Dukterų draugi- j ž i n t a s L i n c o l n centre, o pelnas i 
jos tradicinis rudens balius, s k i r i a m a s dailiesiems metams 

"Draugo" gegužinėje grojęs "Aido" orkestras. 
Darius Polikaitis. 

Iš k.: To mas ir Povilas Stroiiai, muz. Fausto Strolios sūnūs, 
Nuotr. V. Rimšelio 

ir 

CH/CAGOJ IR APYLINKĖSE 
REAGANAS PASVEIKINO 

LIETUVIUS 
Stokes, Amerikos tautinių gru-

Į pių respublikonų tarybos vice-
į pirmininkė ir Latvių respubli-

Rugpiūčio 24 dieną prie bro- konų pirmininkė, Chicago Sani-

IŠ ARTI 
IR TOLI 

AUSTRALIJOJE 
— Sietynas Kubilius, iškilu

sis poezijos interpretatorius, da
rosi ne tik lietuvių, bet ir visų 
etnikų žvaigžde. Liepos 18 d. 
ukrainiečių pakviestas Sietynas 
puikiai padeklamavo prasmingą 
eilėraštį 8:30 vai. v. kiekvieną 
penktadienį per "Ethnic radio" 
transliuojamoje etnikų valando
je-

— Vytautas Opulskis, iškilus 
abiejų Adelaidės chorų giedo-
rius, "Vaidilos" teatro vienas iš 
produktyviausių režisierių, to 
paties teatro paskutiniu laiku 
vienintelis direktorius, parapijos 
vasarvietės "Baltija" rangovas, 
liepos mėnesį net keliais paren
gimais atšventė savo amžiaus 
50 metų sukaktį. Ta proga bu
vo pasidžiaugta šakota Vytauto 
veikla ir įvairių sambūrių at
stovų palinkėta ištvermės lietu

viškuose darbuose ateičiai. 
— Česlovas Zamoiskis, nuo-

, širdus ir visiems tolerantiškas 
ALB Adelaidės apylinkės valdy-

nuo ankstybos mirties apsisau
gojimas, 565 Alvudo radijo pa
skaita šį šeštadienį, 9 v. r. So
fijos Barčus radijo šeimos va
landos metu. 

x Viktorija Kučaitė, Alė Jonu 
šaitė ir Ina Končiūtė spalio 5 
d. Jaunimo centre modeliuos 

įvyks spalio 4 d., Jaunimo cent
re, 7 vai. vak. Programą išpil
dys solistai Vaclovas ir Marga
rita Momkai. Jiems akompa-

remti. 

X Pensininko sveikatos rei-
nuos maestro Alvydas Vasaitis. i k a , a i i r kultūrinė programa So-

jaummui pritaikytus drabužius, j š o k i a m s ^ L i u b į m i r o B i c h . | dybos gėlynuose šį sekmadienį 
x Norinčių įstoti į Marąuette nevičiaus orkestras, šilta v a - Į n u o 2 f- P- P- Užkandis. Visi 

Parko švč. M. Marijos Gimimo karienė ruošta p. Norvilienės. Jaukiami. 
parap. mokyklą, mokinių regis
tracija įvyks rugsėjo 3-4 dieno
mis nuo 12 vai. iki 2 vai. po
piet Nr. 106 kambary. 

T. Komitetas 

Puikių dovanų laimėjimui. Sta-j x Paremdami mūsų spaudą, 
lus ir bilietus įsigyti draugijos j prisiuntė bilietų šakneles ir au-
patalpose skambinant tel. 925-1 ką p 0 IQ dol.: 
3211 ir vakarais pas parengimų 
vadovę Valę Rumšienę skambi-

(pr.) nant tel. 476-5059. (pr.) 
x Už a. a. Mindaugo Kryge-

rio sielą, minint vienerių metų 
mirties sukaktį, šv. Mišios bus 
atnašaujamos rugsėjo 1 d., pir
madienį, 7 vai. ryto Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioj, Mar
ouette Parke. Maloniai prašo
me visus gimines, draugus ir 
pažįstamus prisiminti a. a. Min
daugą savo maldose. 

X Akiniai siuntimui i Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio, 2437 y2 W. Li-
thuanian Plaza Ct. (69th St.), 
Chicago, 111. 60629. Telef. — 
778-6766. (sk.) 

E. Ruškienė, Clarendon Hills. 
B. Bagdonienė, Palos Hts., 
S. Gailevičius, Toronto, 
F. Andriunas, Wyncotte, Pa., 
B. Valadka, M. D., Elmwood 
Park, JL., 
G. W. Radvenis, Los Angeles, 
E. V. Sakas, Hamilton, 
J. Rugys, Ontario, Kanada. 

Maloniai dėkojame už paramą 
Terros prekyba uždaroma'ir spaudos reikalų supratimą. 

š. m. spalio pradžioje. Šiuo me-i _ _ , . „ _ _ _ 
. ~ j . . . , . . . . x Irenos Veleckytės Baleto 
tu parduotuvėje vyksta galuti-1. _. _. ,.. V. . . .- , . , . i ir Piano Studijos rudens sezo-

*T™T,O ;* ,-o5ir«<'nls prekių išpardavimas, labai' . , ' J
 v 

Žmona ir \aikai .**. * r . * n a s prasideda š. m. rugsėjo 
*,.. ^ ' nupigintomis karnomis. Asme- . « « „. . ,T .. J 

( p r - } nys, norį pasinaudoti išparda- ^en . 2 d., antradierų. Isauji mo-
x VenecuelosUetuviųdrau-vimu prašomi paskubėti, n e s * 1 ™ 1 P™a°™ ^ f P ^ l 

crii« tvnoia «««m5iin» nicrn *+' . . . . — , ,. anksto skambinant 254-4012 po 
gija rengia gegužinę rugp. 61 • pasirinkimas mazeįa kasdien. *-, 
d., sekmadienį, Vyčių salėje.! Terra, 3237 W. 63 St., Chicago, °.:0°' SOS W a s ė s Pra* 
Pradžia 12 vai. Gros šaunus or- '• m 60629 Tel 434-4660 (sk ) ; s l d e d a n u o a n t r a d i e m o - Studijos 
kestras. Bus duodami pietūs. ~ į adresas 2541 West 45th Place, 

x Jaunučio Puodžiūno Bale- Brighton Parke. (sk.) 
/_L_\ to Studija persikėlė į naują vie-1 _ . . . 

tovę. Adresas: 2418 W. Mar- . * Baagias, vasara atostogos 
ąuerte Rd. - (Buv. Noreikos i I r ^un imo centre vel užvirs gy-

R ; venimas. Cia gimsta lietuvis-

CHICAGOS ŽINIOS 
GROBIA RETEŽĖLIUS 

Chicagos vagys kasdien mies
te iš autobusų ir traukinių ke- j bos pirmininkas, sulaukė savo 
leivių pagrobia apie 10 auksinių ! amžiaus 65 metų. Ta proga 

lių Skripkų sodybos vartų Lock- tary District komisionierius Ed- j retežėlių. Vagys ypač mėgsta apyl. valdyba liepos 20 d. Lie-
porte, 111., suplevėsavo žvaigž- ward Gjersten (skandinavų kil-1 būti iš lauko prie atviro auto- \ tuvių namuose jam suruošė pa
dėta Amerikos vėliava ir Lie- j mės), State representative Phil- i buso ar traukinio lango. Vos su- j 'gerbimo vaišes. Prie stalo iš 
tuvos trispalvė, sveikindamos lip Bianco, Jr., iš 25 distrikto ; sisiekimo priemonė pradeda ju-į kviestų svečių kalbėjo Kr. v-bos 
atvykstančius svečius į metinę įteikė Illinois lietuvių respubli-! dėti. jie griebia retežėlį, o ke- Į pirm. V. Neverauskas, "Litua-
Illinois lietuvių respublikonų ly- \ konų lygai specialią vėliavą, ku-. leivis ir nuvažiuoja. Vagys — į nia" choro vadovė G. Vasiliaus-
^os gegužinę-pikniką. Šiais me- j ri sukurta prisiminimui 52 įkai- visokio amžiaus, net nuo 10 me-1 kienė, kun. klebono ir parapijos 
tais lietuviai respublikonai neri- į tų laikomų Irane. Rep. Phillip 
mavo, nes dienraštis "Draugas" Bianco labai glaudžiai bendra-
netikėtai paskelbė irgi savo ge- [ darbiauja su lietuviais ir į jo 
gužinę tą pačią dieną, bet, at- i distriktą įeina pusė lietuviais 
rodo, svečių pakako abiem ren-1 apgyvento Marąuette Parko. Iš 
giniams. 

Šiais metais buvo matyti ne 
maža lietuviško jaunimo. Vy 

Du Page County atvykęs ko
misionierius Richard Lineen 
perdavė sveikinimus iš Pat 
Trowbridge (Lietuvaitės kandi -

resni pasipylė \ didžiulę pievą L . , . , , 
, ^ v. ,., SiT ; dates į apskrities komisiome-

tų. Kartais vagys pagrobia auk j tarybos vardu — Pr. Pusdešris, 
sinius retežėlius nuo kaklo išlip- j Ateitininkų vardu — pirm. A. 
darni iš autobuso, o kartais gro- Į Kubilius. Vaišes pravedė apyl. 
bia ir nuo pėsčiųjų. Dabar va-1 v-bos vicepirm. V. Vosylius. 
gys daugiau grobia retežėlius, \ . 
kaip rankinukus. Pagrobę par->4lllllimillllllllllllllllllilllllH'/llllllllllllli 
duoda už 5 ar 10 dolerių. Advokatas 

TRŪKSTA KRAUJO j CIHTARAS P. 6EPINAS 
Kai kuriose Chicagos ligoni- Į Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 

su skraidančiom lėkštėm ar 
beisbolo sviediniu, o mažuosius 
pasitiko magiko asistentas Bill 

rius), nesuspėjusios 
atostogų. 

_ i nese, kaip Cook acsknties ligo- šestad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 
erjzti iš; . . c , . " . , ' , & . . . . . . . nmeje. gerokai trūksta Kraujo i ir pagal susitarimą. . . , Sveikinimus atsiun-' . . . . - J ! r ° 

. tė niinois gubernatorius James . p e r n e j ™ a J" S ' Tel. 776-5162 arba 776-5163 
Lange, kuris kiekvienam is b ^ L ^ pavaduotojas MOKYTOJAI PRITARĖ 2649 W. 63 Street 
nono padarė po kokį nors gyvu- ; D a y e 0 > N e } 1 į r k o n g r e s m a n a s ' Chicagos mokytojų unija di-; Chicago, UI. 60629 
liuką prisiminimui. Svečiai, įsi- \ GeOTge M o'Brien Iš lietuvių i * " b a l s ų d a u § a i m a pritarė Švie I tiiiiiiiiii!:i!lllliilllillilliilllllllllllllilllliu 

"~~* T' : pristatyta'Cicero sveikatos ko- ; a m o
 u

b i u d ž e t 0 numažinimui/ 
misionierius dr. Ferd. Kaunas ! k a i ? b u v 0 Pritarimuose nu-
su žmona, Amerikos Lietuviu' Z*** n 0 r s u n i ^ s P i rm- R ' 
respublikonų federacijos pirmi-1 H e a l e y P a r e l s k ė- kad jie tuo ne-

taisę medžių pavėsy, labai šiltai 
sutiko magiK4 Ted Trasko, ku
ris išdarinėjo visokius magiš
kus pokštus ir įtraukė u-~t da
lyvius talkininkauti. ninkas Anatolijos Milunas i r i . ."__T.^7!, . 

tumiiiiituiuiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiinniiiiii--

Bus laimės šulinys. Įėjimo au
ka 1 dol. 

x A. a. Alberto Vengrio pen
kerių metų mirties sukaktį mi-

Prie atviros ugnies darbavo-; Cook apskrities Jury komisio- • 
si respublikonų talkininkas Leo- Į nierius Kazimieras Oksas. Bai- r _ 
nas Mežinskas, kepdamas gar- ; giant oficialią dalį lygos pirmi- i L I K S V E I K A S 
siąsias A&J Marąuette Parko j ninkas Algis Regis, išreikšda-1 
lietuviškas dešras. Šios dešrose mas padėką sodybos šeiminin-1 R^ 3 * URBONIENĖ atlieka 
su lietuviškais kopūstais ir ki- į kams Kazimierui ir Vladui Pramogines dainas, kurias šu
tais priedais jau tapo lietuvių 
respublikonų tradicija. Šiais j įteikė padėkos lakštus. Pareikš

ta padėka už nuoširdų priėmi
mą ir paramą lietuviams respu
blikonams. 

foto studija prie Margučio) 
nint, šv. Mišios už jo sielą bus dens sezoną pradės po L a b o r ! k o s 0 p e r o s ; D a i n a v o s b a m b l i o 

pastatymai ir kiti muzikiniai atnašaujamos rugsėjo 5 d., 8 \ Day — rugsėjo 2 d. Naujus mo 
vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. I kinius prašoma registruoti tel. i r e n g l m a 1 ' ° . .P i a n m a s . vartoja-

(pr.) ! 778-7182 arba baleto studijoje i ^ ^ ^peticijoms nepataisomai 
I . . . . . ., 0 susidėvėjęs. Ji reikia būtinai 

x Vyto A. Lazauskas arba j *** k u r l u o l a i k u " S e m W m o " pakeisti Jeigu kas o l ė t u Da-I kinių pamokos vyks įprasta Pafe i su- Je1^ Kas gaiexų pa 
* O i l » r t f 1 T M r t n ' r i r t T n n * M « r > A / t A n t M l t Betty S. Lazauskas prašomi at

siliepti reikalu: Tax Sale Certi-
ficate. Skambint 436-7621 arba 
asmeniškai — 2835 W. 71 Str., 
Chicago. (sk.) 

tvarka. (sk.) 
X Gintaro vasarvietėje, Michi-

aukoti pianiną Jaunimo centrui 
ar duoti piniginę auką jo pir
kimui, prašome skambinti į 

gano ežero kopose, Union Pier,; Jaunimo centrą tel. PR 8-7500. 
jūsų jau laukia nerūpestingos j Visos aukos nurašomos nuo pa

jamų mokesčių. (pr.) 

St., tel. 471-1424. Taipogi bi 
lietus galima užsisakyti ir paš
tu tuo pačiu adresu. (pr.) 

X Tautos šventės minėjimas 
bus rugsėjo 7 d. Jaunimo cent
re. Sekmadienį, 11 vai. ryto 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje bus at-

tuvą, o 12 vai. minėjimas su 
akademine ir menine programa, 
kurią atliks Urugvajaus lietu-

x "DAINAVOS" ansamblio l r m a l o n j ° s atostogos. Cia gali 
statomo veikalo "ČIČINSKAS" į r " t l . m a l o m * p o U s i £ " 5 Pa" 
spektakliams lapkričio 8 ir 9 i ? ? * . a r M u l ė 8 •P^duBuo*. 
dienomis bilietus jau galima įsi-1 J į ^ ^ ^ §\ilSl^m 
gyti Gifts International ( P o n ų į J ^ V ^ ^ n ^ J ^ ° ^ • > • ' 
Vaznehų prekyboje. 2501 VV. 71 » « S S ~ I ^*TJ!SZ našaujamos šv. Mišios už lie
st *ai ATt.iAOA To.iT r̂ri Ki ' ^ P l l n u išlaikymu arba moder- Į ^ _ _in _, . . _ 

raus vasarnamius prie pat pa
plūdimio su virtuvės įrengimais 
ir patiems gamintis maistą ar-

x Marąuette Parko apyl. par- ba valgyti vasarvietės valgyklo- I v l ų J a u r u m a s Minėjimą ruošia 
duodamas 5 kamb. mūr. bun- je lietuviškam skoniui p r i t a i - ! G a g e P a r k o L B aP>* Imkės v a J-
galow. 2 miegamieji, uždaras kinta. Šviežią ir sveiką maistą. d y b a u M a I o m a i kviečiame visus 
porčius, naujos spintelės virtu- Cia yr-a lauko teniso aikštelė, k o skaitlmgiau dalyvauti, (pr.) 
vėje. Pilnas rūsys su tualetu, stalo tenisas, biliardas, krepši- x NAMAMS PIRKTI PA-
"showcr" ir miegarra kamb. rus ir kiti žaidimai. Dėl infor- SKOLOS duodamos mažais mė-
Karšto vand.-gazo šilima. Nau- į macijų ir rezervacijų prašome nesiniais įmokėjimais ir priei-
jai išdažyta iš lauko ir iš vidaus, j skambinti 616 — 469-3298 ar- namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
2 maš. garažas Tuoj pat gali- j ba rašyti: Gintaras Rasort, Mutual Federal Savings, 2212 
ma užimti. $45,900. Alex Real- 15860 Lak«*hore Road, Union West Cermak Road — Telef. 
ty, 656-2233. (sk.) Pier, Mklu«*n 49129. (»k.) ! VI 7-7747. (sk.) 

metais Du Page County 
Commissioner Richard Lineen 
su žmona specialiai priėjo ir pa
reiškė, kad savo gyvenime nė
ra valgę tokių skanių dešrų. Pa
baigus pietus su kava ir Ankų 
skaniais kepsniais, svečiai vėl 
rinkosi oficialiai programai. Ly
gos pirmininkas Algis Regis pa
sveikino susirinkusius ir per
skaitė gautą telegramą iš gu
bernatoriaus Ronald Reagan. 
Telegrama pradėta lietuvišku 
"Labas", o toliau gubernatorius 
Reagan sveikino lietuvių respu
blikonų lygą už nuolatines pa
stangas ir darbą respublikonų 
partijos labui. Tolimesniam pro
gramos vadovavimui pirminin
kas pakvietė išvažiavimo-geguži 

Skriokams. respublikonų vardu k ū r ė kompozitorius B. GOR-
BULSKIS. 

Garso režisorius Paulius Ja-
3iukonis. Išleido GINTARAS, 
filmų ir plokštelių gamyba, Hol-
lywood, California. 

Gegužinė, kaip visada, buvo 
gerai organizuota. Programa 
buvo įvairi ir neužtęsta. Sve
čiai skirstėsi patenkinti ir reiš
kė padėką organizatoriams. 
Reiktų paminėti Ireną F„egienę IIHIIIIIIIHIIHIIIJUHIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIH 
ir R. Andrijauskienę, kurios 
stengėsi tinkamai pavaišinti sve 
čius, speciali padėka "lietuviško 
barbeąue šefui" Leonui Mežins-
kui, Jurkienei, Romui Maldūnui 
ir Kaziui Balčiūnui. Svečiai il
gai nesiskirstė ir būriavosi lie- j 
tuviškai dainai. 1 

Reikia sveikinti lietuvius res- ' 
publikonus, nuolat sudarant są 

Kaina su persiuntimu $8.95 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, m5 W. 63rd St. 
Chicago, 1L 60629 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDO KIELA1 
Tel. — 434-9655 

nės pirm. Praną Jurkų, kuris su j lygas lietuviams susitikti su po-
maniai vedė programą. Prista- \ litikais ir darbuotis lietuvių rei-
tyta eilė svečių, jų tarpe Inese į kalais. Respublikonas 

Advokatas JONAS GIBA1TIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

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

JURGIS GLIAUDĄ 

BAUSMĖ 
Novelių rinkinys 

Turinys: Garbės vartai, viena 
diena pensininkės Stankuvienės 
gyvenime. Velykinis triptikas: 
amžinoji verdenė, prarastas 
džiaugsmas, Velykų kolūkis, 
bausmė, Kedro riešutėliai. 

NIDOS knygų klubo leidinys 
1980 m., 150 pusi. Kaina su per
siuntimu $8.85. niinojaus gyv. 
dar prideda 48 ct. valstijos mo
kesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, IfStf W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

<F 

Uolieji "Draugo" gegužinės darbininkai 
daite ir Jurgis Bosas 

Iš k.: Danutė Bosiene, Danutė Paje- j 
Nuotr. V. RfmieHo 

LIETUVOS BAŽNYČIOS 
1-mas tomas. Telšių Vyskupija 

B R O N I U S K V I K L Y S 
Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIŲ se

rijos leidžiamų knygų. 
"Vienas pagrindinių Šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 

palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knygos įvadoje. 

Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
-urinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.50. 
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

^ — -

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, I,51i5 West 6Srd St-, ChicagOj IL 60629 

file:///aikai

