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Philadelphijos ateitininke metine švente 
Phjhdelphijos ateitininkai Pravedė Renata Baraitė. Progra-

bTrželio 28 ir 29 d. atšventė savo I ma gal kai kam atrodė per ilga, 
metinę švente. 

Sekmadieni, birželio 29 d. iš
klausėme šv. Mišias šv. Andrie-

Phi ladeiphi jos ateit ininkų šventės posėd/io prezidįum;fs. Iš kairės: 
d r K. Š i rva i t i s . V Maciūnas . R. Barai tė . E d v . Skladait is . d r V. 
g a n t a i ( k a l b a ) , j . Gai la . 
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UISKAI "DRAUGUI" 

TYLIEJI JAU NF:RA BEBALSIAI! | 

N.Y. Times neseniai išaiškino, E 
kad 32 grupės, aktyvios revoliu-[ 5" 
einėje veikloje, yra gavusios iš ~ 
jvairių iondų, laisvu nuo mokės- | 
čių, 774,514 d. Y r a žinoma, kad: 
jos gauna dideles sumas iš užsie-| 
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C O O K OOUU.V. i i i m o i s 
Kitur JAV 
Kanadoj ii kitur užsieny 

bet turėkime meilės mūsų jauni
mui ir leiskime jiems nors per! — . 
šeimos šventę pasirodyti. O jie!Hamilton 22, Ont., R. Laniausko 'Šiais metais nepaprastai daug at

jaus bažnyčioje. Jas atnašavo ir j pasirodė gražiai . V y t Bakanasj—jjg Kulys, Chicagos. Iii. N 
pamokslą pasakė dvasios vadas | ir Alė Surdėnaitė padeklamavo, j p a lubinskienės — O. Petronis 
Jfcuri. dr. K. Širvaitis. Moksleiviai [ Algis Šaleiūnas klarnetu pagrojo Į Delran N. J. J. Paukštienės -R. kūmo vadovybei 
dalyvavo šu savo vėliava, keletą lietuviškų dainelių,Kristi- į Bražukas, Toronto, Ont. ,A. Ta - j tojų skaičių maži 

Po pamaldų visi rinkomės j 
parapijos salę posėdžiui. Iškil
mingą posėdi atidarė sendraugių 
pirm. A. Juzaitis. jfnešus ateiti
ninkų vėliavą, prisiminėme mi
rusius ateitininkus, ypač arti
muosius: Ant. Bendorių, Kęst. Ku 
džmą Ir kun. dr. Norių. Su giliu 
liūdesiu sugiedojome "Marija. 
Marija 

kų ir kitų moksleivių ukregistra-
vo i šią stovyklą ir dėl vietų trū-

teko stovyklau-
nti. Daugiausia 

na Juzaitytė pašoko. Aušra Kana- j m ošaičio, aukotas p. M. Ramūnie I nukentėjo vėliausiai užsiregistra-
vičiūtė paskaitė savo kūrybos,) n ^ . ĄJ. Baliūnas, Cleveland, O - , vę. Džiugu, kad tėvai vasaros 
Danutė Stankutė ir Renata Barai- j h j 0 ? §. Smalinskienės - P. Zaran- ! stovyklų reikšmę vertina ir jauni-
tė paskambino pianinu. Mergai- į j . a > Detroit, Mieh. . S. Šetkaus - \ mas mielai ten stovyklauja. Dė
čių penketukas: D. Bakanaitė,įH. Szpako\vski, Washington, D. ja, tėvų pranciškonų patalpos da-
Ing. Gudėnaitė, D. Juzaitė ( S U J Q 1, šimkevičiaus - P. Balys,: rosi perankštos. 
gitara). Rasa Makarauskaitė ir j Cleveland, Ohio, P. Vaškio - D. ; Primename, kad stovykla pra-
Zita Štarkaitė padainavo prita-į Maglieienė, Toronto. Ont,, A-! deda darbą sekmadieni. 3 v- p.p. 
riant gintarai: Norėčiau aš kėliau Į Vekterytės - K. Ralys, Cleveland, j Prieš tai stovyklautojai i miega-
ti. O. Ramunėle ir partizanų dai-j o h i o , R. Viesulo - O. Urbaitie- į mąsias patalpas nebus įleidžia-'taktiką ir aptarti būdus pasipire-, 

Garbės pezidiuman pakviesti: | ną Nemune ledus išplaus. P a - į n e , Hamilton, Ont., G. 2umba- i mi. Stovyklos adresas ir telefonas: į sinti prieš keliamus sąmyšius ar ' 
kienės - K. Klimauskas, Cicero > Camp "'Ateitis", Franeiscan Mo- j revoliucinius veiksmus. Chicago-1 

111. inastery, KennebunkDort. Maine i ie tokie kursai bus rugpiūčio 2-3 
T . ... , . j 04046, Tel. (Area code 207) d. 
Laimėjimų paskirstymas lv>'" 0^7 0771 

ko moksleivių ateitininkų stovyk-i 
T 

G. 

nio ir iš vadinamų liberalų, ku
rie iki pastarojo meto buvo taip 
pat moralinis užnugaris. 

Kai kurios iš tų organizacijų 
bef joms priklausą asmenys yra 
globojamos net federalinės val
džios agentūrų, kaip pvz- Kovos 
prieš skurdą. Liberalų scenines re 
voliucijas reikia laikyti užbaigto
mis su didžiausiomis jų pačių žai 
zdomis. 

Nuosaikiųjų studentų organi
zacija Young Americans for Free-
dom šią vasarą neatostogauja. Ji 
įvairiose vietose ruošia vadovams 
kursus. Kursų tikslas yra pažinti 
komunistų vadovaujamas orga
nizacijas, jų subversyvių ėjimų 

2 * kedancija straipsnius tai 
5 30 savo nuožiūra. Nesunku 
S aotų straipsnių nesaugo, juos 
S Jrrj>: na u& is oilKStO SUSlta-
S rus. Redakcija už skelbimų 
5 turinį neatsako. S*>-iGirnu 
s kainoj prisiunčiamos gavus 
s prašymas. 

* Redakcija dirba kasdien s 
8:30 — 4:30. šeštadieniais S 
8:30 12:00. 

• Administracija dirba Kas S 
aien 8:30 — 5:00, sestadie = 
oidi« — 8u*0 — 12:00. 5 
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kun. K. Širvaitis 
J. Degutis, dr. V 
Rytinės apygardos pirm. J. Gai
la, studentu atstovas Edv. Skla-
daitis, moksl. pirm. V. Maciūnas, 
jaun. moksl. pirm. R. Baraitė. Iš
kilmingą posėdį gražiai pravedė 
Ed. Skladaitis. 

Studentų įžodį davė Vyt. Ma
ciūnas ir Danutė Vaškelytė, mok-

klebonas kun. (baigai moksleivių orkestarėlis, 
Vygantas. Mas kurį sudaro Rimas Juzaitis, Ka

zys Ramanauskas, Virgus ir Vy
tas Volertai ir Petras Vaškys pa
grojo porą melodijų. Posėdis baig
tas Lietuvos himnu. 

Po programos buvo bendri už-
kandiaf. 

Birželio 28 d. šventės išvakarė
se moksleiviai turėjo puikų lau-

StovyH< 

sleivių - Renata Baraitė, Rasa į žą p. Gasparėnų sodyboje ant e-
Makarauskaitė ir Alė Surdėnaitė, j žero kranto tarp didelių medžių 
jaunučių — Diana S\voyer. į j ir gėlių. Laukui programą paruo-
moksleivius pakelta Ramunė Ši- še ir jam vadovavo Vyt-Muraš-
leikaitė. Visus įžodžius priėmė į ka. Susirinko visi moksleiviai ir 
dvasios vadas kun. dr. Širvaitis, dalis tėvelių. Vakaras buvo tikrai 
ženklus įteikė dr. V. Vygantas. Į gražus. Suliepsnojo laužas ant 
Pakeltuosius pasveikino kun. dr. [vandens užkurtas Krivio Krivai-
Širvaitis. Įžodininkų vardu pakai-įčio (Vyt. Volertas), padedant vai 
bėjo Vyt. Maciūnas. Įdilutėms (D. Bakanaitė ir D. 

J. Gaila pasveikino visus atei-i Stankutė) Paaiškinta apie joni 

Būdamas kontakte su šia pui-
los uždarvmo metu, liepos 5 d.! stovyklautojai atvykdami pn- j i , j a prieškumunistine organizaci-
MAS sąjungos centro vaIdvba š i r - l v a l ° atsivežti sveikatos pažymėji- ^ g a v a u g ]Vjs p i r m A l a n M a c . ; 
dingai dėkoja visiems meninin- j m*> b e kunxi n e b u > pnimami. Be Į K a y įagką kuriame rašo apie 
1 i . .- _-i 1 _ • k a s d i e n i n i u rnil?t»ipnii n r a š n m i i _ r • * <t 

Kams, auKOjUSiems paveiKSius, ir i "7-7-7 '.!'" ' "" ' ' "."'" i planuojamą orenzyvą pnes nau 
visai visuomenei, taip gausiai p a - j l s i d e t l umtormą: baltas bliusku- i jqgįflp kairės" destruktyvius veiks-
rėmusiems mūsų veiklą. Laimėto-! . l r r n e l > n u s sijonėlius mergai-j m u s j r a p j e milžinišką organiza-
jams paveikslai bus pasiųsti. Vi- , tems ir tamsias kelnes ir baltus 
sais laimėjimu reikalais prašom į marškinius berniukams, taip: 
kreiptis į J. Pleinį, 137 Gladstone i P a t a t " k o Juostelę ir ženkliuką, j 
Ave, Hamilton 22, Ont. , Canada. \ Patariama pasiimti: sporto ir žai-1 

MA.Si ° ! r a n ki u s > rr.uzikos instru-j 
! mentus, rašymo reikmenis. Kuo- j 

prašomos atsivežti savo pas yra 
vėliavas 

ATEITININKU STOVYKLA 
KENNEBUNKPORTE, MAINE 

Ateinantį sekmadienį, rugpiū
čio 3 dieną, prasideda Rytinio kiškų idealizmu ir su lietuviška 

nams su mokykla, ligonine ir 
kitais reikalingais pas ta ta i s . 
Tuo pačiu laiku vietiniai gyven-

| tojai bus mokomi darbo, higie-
1 nos ir švaros. Kelionės, s t a t y 
bos darbų, ir ki tas išlaidas ap 
moka patys jaunuoliai su ka t a 
likų jaunimo organizacijų pa
galba. Tai jau trečia panaši I t a 
lijos jaunimo ekspedicija j B r a 
ziliją. Ekspedicijas organizuoja 
Romos saleziečių jaunimo a p a š 
talavimo centras. 

cijos pažangą, nepaisant, kad li
beralinė spauda garsina kairiuo
sius, ignoruodama ar peikdama 
dešiniuosius. 

YAF globėjų eilėse yra nuosai
kieji senatoriai, kongresmanai, 
gubernatoriai. Organizacijos idė- j metų laikotarpyje buvo nužudytos 

Eastern Michigan u n h e r s i t e t o stu
dentėms dniudžhim;! vaikščioti pa
vieniui. k;si šioje apylinkėje poros 

jaunatviška 

tininkus, baigusius aukštąsias ir nių laužus Lietuvoje. Prie laužo Į p a k r a ^ i 0 moksleivių ir jaunučių j dvasia. Iki greito pamatymo. 
vidurines mokyklas, ir įteikė do
vaną Laimai Surdėnaitei. baigu
siai lituanistinę mokyklą. 

D r Vyganto paskaita buvo la 

kiekvienas turėjo pasirodyti, kad 
nebūtų įmestas į vandenį. Visi 
vaidino, dainavo, net ateitį prana
šavo. Gražiai nuskambėjo ben-

at-kų stovykla Kennebunkporte. 

Tikime, kad vKi atvyksime su j J o m s i r darbams pritaria pamirš-
enereija, a te i t in in - ' t a a r D a tylioji amerikiečių dau

guma. Ji yra didžiausias globė
jas, rėmėjas ir jėgos bei pasiseki
mo šaltinis. 

jau 8 merginos. 

MAS Rvtų Atstovvbė. 

bai prasminga ir gili. Ji girdėjo-; droš lietuviškos dainelės, paly-
me Philadelphijoje pirmą kartą. ;dimos R. Juzaičio akordeonu. 
Jis palietė šių dienų ateitininką, 
kaip jis turi ruoštis gyvenimui, 
kaip priimti naujus bažnyčios pa
keitimus ir kaip turi išlikti atspa
rus ir ugdyti savo asmenybę. 

Menine dalį atliko jaunes-
kieji ir vyresnieji moksleiviai. 

Po laužo visi pasivaišino,pasiso-
ko ir išsiskirstė su puikia nuotai
ka. 

Visa Šeimos šventė praėjo jau
kioje nuotaikoje ir paliko, ypač 
jaunimui, gražius prisiminimus. 

Koresp. 

Dal is Philadelphijos jaun. a te i t in inkų Vyt. Muraškos <. :pažindint: su For t 
Miftin ka r iu , dėvinčiu istorine uniformą bei ginkluoti, istoriniu šau tuvu . 

K A R I N G I J U O D I E J I M A T O 
" B A L T Ą J Į R A S I Z M Ą " 

Philadelphi jos moksleivių a te i t in inkų Jon in ių laužas . Veda V y t . Muraška 

Švietimo taryba liepos 23 d. 
atsakė JAV-ių teisingumo žiny
bai, pateikdama sušvelnintą mo-

Karingų juodųjų organizaci- k y t o j ų ^ ^ y ^ p I a n ą i r 

j a J A \ - i ų teisingumo žinybos ? i u i y d a r n a S 1 . 0 0 0 a l g o s D a k ė i į . 
įsakymą Švietimo tarybai su mą daugiau kaip 200 mokytojų, 

Nors mūsų visuomenės vado
vai nuolatos ragina dalyvauti pla 
taus masto prieškomunistiniuose 
sąjūdžiuose, tačiau mes vis dar te 
besame toje tyliojoje daugumoje, 
nuolat besirikiuoją gynimuisi 
prieš vis naujas komunistines o-
fenzyvas. Dalyvavimas YAF pa
stangose padėtį gali pakeisti, y-
pač esant duomenų, kad ši orga
nizacija jau artimu laiku gali bū
ti tiesiogiai naudinga rr.ūsų pas
tangoms dėl Lietuvos laisvės. Pra 
syti na informacijų rašant: Young 
Americans for Freedom. 1221 
Massachusetts Ave.. N.W. Wa-
shington, DC, 20005 

P.F. Lukas. 
Chicago, 111. 

reikšti, kad ir kiti žmonės, ku
rie gyvena ki tur , kurie gyvena 
vėliau, galėtų jų teikiamomis 

ITALŲ JAUNIMAS 
BRAZILIJON 

60 "katalikų jaunuolių iš Ro
mos išskrido j Braziliją su tiks
lu suteikti pagalbą vietiniams 
gyventojams. Savanorių tarpe 
yra studentų, jvairių amatinin
kų, ligonių slaugytojų, mokyto
jų, ir jaunų gydytojų. Italijos 
katalikų jaunimo grupė yra nu 
mačiusi Brazilijoje pastatyti 
t r is kaimus Matto Grosso indė 

Daugiausia žmonių kasmet 
susituokia Japonijoje, ant rą ją 
vietą užima JAV, trečią J u g o s 
lavija. 

jungti mokomąjį personalą Chi- k u r i e n o r ė ^ ^ mQ_ p a s i n a u d o t i ^ ^ 
cagos viešose mokyklose praejii k y k l a s . k u r d a u g i a u s i a m o k i n i ų J^J^'JĮjJj* P * " 
sių ketvirtadienį pavadino 
tuoju rasizmu' 

oal- yi-a kitos rasės. 

Šis kaltinimas pareikštas laiš
ku, rašytu United States At iy 
T. A. Foranui. kuris šių metų 
liepos 9 dieną pranešė švietimo 

RAŠTO REIKŠMĖ PHILADELPHIJOS JAUNUČIAI mės namo. 
IR JAUNIAI Philadeiohiios jaunučių vai-

dybą sudaro: pirm. Renata Ba-
Philadelphijos jaunučių ir jau : raitė, vicepirmininke Ramunė Ši- Į tarybai, kad ji baigtų mokytojų Bet ką jis išgirsta, neilgai te-

nių ateitininkų susirinkimas bir- leikaitė, sekretorė Aušra Kana-1 segregaciją, gaudama daugiau galį atsiminti, ilgainiui daugel] 
želio 1 d. įvyko pas Vytenį Ba-, navičiūtė. iždininkas Algis §al- baltųjų mokytojų juodųjų mo- dalykų užmirštama. Nuo senų 
kaną. Susirinkimo metu P. Mu- |č iūnas . valdybos narė Alė Surde- kykloms, o negrų mokytojų ba! senovės žmcr.ės galvojo, ieškojo 
faška mus supažindino su išvy- naitė. Sargas Vytenis Bakanas. į į ^ „ ^ ^ „ ^ priemonių savo rnintims' taip iš 
kos vietove — Fort Mifflin. Po Jaunučių vadove Dana Juzaityte, 
to Virgus Volertas mums papasa-; Jaunučių vadovas Virgus Voler-
kojo apie lietuvišką gimnaziją. | tas. Aušra Kananavičiūtė 
kurią jo tėvelis yra įsteigęs jų na
muose. 

Kalbėjome apie artėjančią Phi
ladelphijos Ateitininkų šventę. 
Virgus Volertas sutiko būti jau
nių vadovu. Susirinkimui pasi
baigus aplankėme istorinę vieto
vę Fort Mifflin. Tai yra tvirtovė 
netoli Philadelphijos. Ją anglai 
pradėjo statyti apie 1773 metais. 
Dabar ši tvirtovė yra istorinė 
liudininkė nuo Amerikos revo
liucijom civilinio karo iki antrojo 
Pasaulinio karo įvykių. Kaip is
torinė vietovė gyventojams ati
daryta lankyti 1969 metais gegu
žės 30 diena. 

Grįžę iš Fort Mifflin ir vėl 
sustojome pas Vytenį Bakną. kur 
jo mamytė mus visus skaniai pa
vaisino. AplankėmeChester Par
ką, kur pasportavome ir. vaka-

KONCERTAS DAINAVOJE 

Ateitininkų Sendraugių sto
vyklą užbaigiant, ateinančio 
šeštadienio, rugpiūčio 9 d., va
kare Iz. Motekaitienės studijos 
mokiniai išpildys Įdomią koncer
tinę programą. Detroito visuo
menė kviečiama gausiai daly
vauti. 

MAS PREMIJŲ PASKIRSTYMĄ 

MAS suorganizuotas dovanas 
laimėjo šie asmenys: I. Bakio pa
veikslą laimėjo L. Butėnienė, 
Toronto, Ont. Y. Balvnienė — 
M. B^ndžiukas. Cicero. 111., T- Id-
zelytės - Saulius Eiva, Brockton, 
Mass.. V. Igno-A. Lukoševišia-
tė. Grand Rapids, Mich P. Jurkus 
Irena Yeitienė, Braintree, Mass. V 

Tuo būdu 
žmogaus įgytos žinios nepražū
va, jos užrašomos ir atspausdi
namos knygose ir lieka kitiems 
žmonėms naudotis, kad ir po 

Kai žmogus kalba, kiti jį ga- daugelio metų bei šimtmečių. 
gi: dėti ir žinoti, ką jis kalba.. į Pvz., senovės egiptiečių ir kitų 

senovės tautų prieš kelis tūks
tančius metų akmeniniuose pa-
mnkluose padarytus įrašus ir 
dabai- galima skaityti. 

J . Mškns 

ANT VILNELĖS 
TILTO 

PAULIUS JURKUS 

P a i e š k o j i m a s 
Prašau čikagiečių atsiliepti pas 

ką apsistojo kolumbietė Raminta 
Kaledaitė iš Bogotos. Rašyti — 
M. Stankien?, 18314 LaSalfe Ave-, 
Cleveland, Ohio 44119. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West <3rd Street 
Kampas 63-£ioa Ir Cali tornla 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. rak. 
Šeštadieniais 2-—4 vai. 

Frečlad. ir kitu laiku pagal •atarti 
Ofiao teUsf. 476-4042 

Rezld. teL WAlbrook 5-3048 
ATOSTOGOSE nuo rugpiūčio 3 d. iki 
17 dienos. 
Prašome kreiptis pa.s Dr. T a u r ? . 
Tclef. PR 8-122S. 

NEGCSTANTI 
ŠVIESA 

• 

PRANAS GARŠVA 

Marijonų vienuolijos 50-ties 
metų sukakčiai atžymėti išleista 
marijonų veiklos istoriia Ameri
koje. Tampriai susijusi su Ame
rikos lietuvių gyvenimu, ji įdo
mi kiekvienam, kuris nori atsekti 
pirmuosius mūsų tautiečių žings
nius šiame krašte. 

Tik paskaičius šią knygą susi
daro pilnas vaizdas, kok| darbą 
atliko marijonai įsteigdami čia 

rui atėjus, pilni įspūdžių skirstė-1 Krikštolaitytės — L. Leparskas, 

26 legendos apie Vilnių, tą sva 
jonių miestą, kuriame mėnesie
nos naktį atgyja visa jo praeitis j savo vienuolijos padalinį. 
<u karaliais, kunigaikščiais, het- Knygos lengva, sklandi kai 
monais ir paprastais žmonėmis— i gyvas stilius ir intriguojančiai 
dailininkais bei elgetomis. Į pasakojami įvykiai skaitytoją pa-

Savo vaizdinga, gyva kalba, j gauna ir visa istorija atsistoja 
'eiigvu, maloniu stiliumi ir šir- ' prieš jo akis ne kaip sausa moks-
Jies stygas virpinančiomis legen Į line praeities registracija, bet 
domis, knyga palieka gilų ir ma- j kaip gyvas gyvenimo fragmen-
!onų įspūdį. Tinka seniems ir jau | tas. 
niems. Išleido Lietuviškos Kny-1 Patartina kiekvienam perskai-
gos klubas. 

Gaunama 
52.50. 

'Drauge." Kaina 
'Drauge", ka ina 

Illinois State gvyentojai prie kainos 
turi pridėti 5Cfc takso. 

tyti. Gaunama 
$3.50. 

Illinois gyventojai turi pr 
prie knygos kainos 5 p roc m o 
kesčiams. 

Erdvių centre Houston, Tex., mokslininkai uždarose p alposc tiria mėnulio uolienas. Kitos uolienos bus su
smulkintos ir padalintos 142 mokslininkams pasauly. Jos vertos apie 1 bil. dol. 

iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiHinii 
Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris višuS 

traukia, bet kartais ne visiems prieinamas. 
' . • 

Pigiausias būdas keliauti, yra pasiskaityti kitų žmonių ke
lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui plačius pasaulio var
tus. Todėl įsigykite šias knygas: 

-ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. 

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ, 

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ 

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE 

KELIONĖS ISPŪDZIAl 
Kun. ]. A. Pauliukas 

KELIONĖ PO EUROPĄ IR ĮSPŪDŽIAI 
Kun. Pr. Vaitukaitis 

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinimiiiinimimmnimnimiinir 

Don Kuraitis, 

Don. Kuraitis 

A. Vilainis 

A. Vilainis 

2.00 
• • 

» 

2.00 

0.90 

1.50 

3.00 

1.00 

3.00 



Į lietuvių kongresą 

IŠ TOLO ŽVELGIANT 
Jau septintas lietuvių kon

gresas šaukiamas Amerikos 
Lietuvių tarybos, kuri rūpina
si šiame krašte Lietuvos lais
vės bylos judinimu. Kongresas 
bus Detroite rugpiūčio 30— 
rugsėjo 1 d. Kolonijos pajėgu
mas y ra palankus tokiam su
važiavimui, nors nebūtų gali
ma t ikėtis didelio dalyvių per
tekliaus. Tačiau organizaciniu 
požiūriu Detroito lietuviai sa
vo vieningumu yra pajėgesni 
už kai kurias didesnes lietuvių 
gyvenamas vietoves. Tadėl ir 
vietos šiam kongresui pasirin
kimas laikytinas vykusiu. Ki
t a s klausimas — lietuvių kon
greso apimtis, kuri nėra aiš
kiai nubrėžta net Altos val
dybos. 

Amerikos Lietuvių tarybos 
s t a tu t a s nurodo tokio kongre
so t ikslus: "pademonstruoti 
Amerikos lietuvių vieningumą 
kovoje už Lietuvos išlaisvini
mą, pareikšti padėką už para
mą, pasisakyti dėl JAV veda
mos politikos Lietuvos išlaisvi
nimo reikalu..." Toliau kalba
ma, kad kongresas išklauso 
ALT valdybos pranešimus ir 
teikia sugestijų jo ateities dar
bams. Jeigu šis lietuvių kon
gresas būtų t ie eilinis suva
žiavimas, tai to visko pakak
tų. Bet šiuo atveju juo siekia
ma daugiau. Įvairių lietuviškų 
organizacijų, spaudos, radijų 
valandų atstovai turėtų čia iš
girsti ne tik tai. ką jau yra gir
dėję a r savuos^ laikraščiuose 
skaitę. J ie turėtų bendromis 
jėgomis sucementuoti vienin
gumą pavergto krašto laisvės 
bylai kelti, vieningumą ren
kantis laisvinimo darbui nau
jas priemones ir aptarti gai
res, kuriomis ateityje bent 
dauguma galėtų vadovautis. 

Šiuo požiūriu kongresas ne
gali lflcti tik demonstracija, bet 
turi. būt i darbo, »giiesnių studi
jų, dabart ies tautinių ir politi
nių reikalų aptarimas. Dabar
ties politinėse painiavose ne
galima laukti didelių rezulta
tų iš kelių asmenų darbo, bet 
reikia jungti visas jėgas, ku
rios savo įnašais prisidėtų prie 
kovos už laisvę. 

* 
Laisvinimo reikalai kaskart 

vis sunkėja, nes pradeda įsise
nėti pokarinė padėtis ir prade
damos užmiršti pereito karo 
daugeliui tautų padarytos 
skriaudos. Politikų dėmėsi nu
kreipė nauji karai . Dėlto ir 
mūsų pastangos išlaikyti lais
vinimo bylai reikalingos naujų 
pramatymų, naujų jėgų ir lai
kui t inkamų priemonių. Neuž
tenka pasikliauti tik negaty
via politinių viršūnių laikyse
na pavergtųjų kraštų atžvil
giu, o reikia rasti būdų pozi
tyviai kelti komunistų okupa
cijos ir vergijos blogį. Šiuo 
atveju kongresas būtų dides
nė vieningos jėgos demonstra
cija, jeigu aiškiau pristatytų 
savo nepalaužiamą ryžtą poli
t ikams, turintiems itakos šio 
k raš to užsienio politikai. 

Dėlto kyla klausimas, ko
kias teises kongrese turės dau 
gelio organizacijų atstovai, 
kaip jie galės atiduoti laisvės 
bylai vadovaujantiems savo 
duoklę ir pagelbėti jiems tiks
lingiau atlikti prisiimtas parei
gas. Jeigu kongreso atstovai 
sudarytų tik klausytojų minią, 
tai kongresas nepasiektų savo 
tikslo. Jie turi savo ištekliais, 
paskatomis, pritarimu ir nu
rodymais sudaryti užnugarį. 

kad t a ryba pilna prasme ga
lėtų kalbėti bent daugumos 
vardu ir rodyti bent daugu
mos giliausius troškimus. I r 
tai turėtų pajusti ne tik pat i 
ALT valdyba, bet ir svetimie
ji, gal j mūsų laisvės bylai 
duoti pozityvesnį pobūdi. Mes 
žinome, kad mūsų balsas nėra 
stiprus pasaulinės politikos 
arenoje, nes šiuo metu lemia 
skaičiai ir jėga, bet jis turėtų 
būti bent tiek stiprus, kad jį 
išgirstų šio krašto vyriausybė 
ir tautos atstovai. 

Kiekvienas atstovas, vyks
tąs į šį kongresą, iš anksto 
turėtų išmąstyti bent tai. kas 
jo apylinkėje būtų galima Lie
tuvos ir lietuvių vardui pada
ryt i . Kiekvienas atstovas ten 
turėtų vykti su pasiryžimu 
atiduoti savo pajėgume dalį, 
kad vadovaujantieji veiksniai 
lengviau galėtų nusmaigstyti 
gaires ateities darbams. 

* 
Kad nėra visiškai aiškus 

kongreso tikslas, tai pasako 
ir ALT pirmininko išsiuntinė
t a s raštas, kuriame prašoma 
"sumanymų ir pageidavimų 
kongreso sėkmingesniam pra-
vedimui bei tolimesnei A L T 
veiklai". Nuoširdžiai norint 
šiam kongresui pasisekimo, 
negalima iš akių išleisti, kad 
jo programa permažai teliečia 
konkrečius Lietuvos laisvini
mo uždavinius. Trijų dienų 
programa yra daugiau pasi
svečiavimo nuotaikų, negu po
litinių gairių nubrėžimo ar 
naujų kelių ieškojimo. Kai ku
rie pramatyti svarstyti reika
lai yra daugelį kartų aptar t i , 
spaudoje nagrinėti ir mažes
niuose sambūriuose apkalbėti. 
Išskyrus labai 3varbų, gal ne t 
svarbiausią ateities uždavinių 
aptarimą, visa kita jau nei a 
nauja. 

Galima suprasti, kad n ė r a 
lengva ALT vadovybei suras
ti visus patenkinanti sprendi
mą temų pasirinkimu, bet. kol 
iki kongreso yra d a r visas 
mėnuo laiko, reiktų pasvarsty
ti, ar nebūtų galima kongrese 
pasvarstyt i ir aptarti daugiau 
konkrečių laisvės bylos kėli
mo priemonių, atsakančių į 
dabart ies laiko balsą. Tai tu
rė tų liesti ne tik politinę sritį, 
bet ir iš viso lietuvišką gyve
nimą išeivijoje. Juk laisvinimo 
byla bus tiek aktuali, kiek ji 
b u s susijusi su daugelio lietu
vių troškimais. Ji bus tiek pa
veiki, kiek jon sugebės įsi
jungt i ne tik savo darbus jau 
atidirbusieji, bet ir jaunoji 
kar ta , kurios gyvenimas ir dar 
bai Lietuvos labui dar yra tik 
pr ieš akis. Mažiau mums šiuo 
metu reikia demonstratyvi g 
pasirodymų savo tarpe ar su
sibūrimų pasikalbėjimams, o 
daugiau kaip tik svarstymų 
pri taikyti savo veiklą besikei
čiančioms politinėms sąly
goms, kad mūsų politinė veik
la būtų naudingesnė paverg
tiesiems ir išeivijos vieningu
mui. 

Į šį lietuvių kongresą žvel
giant dar tik iš tolo, reikia 
mėginti jungtinėmis jėgomis 
jį padaryti didžiuliu kongresu 
ir vienybei pagrindo bei naujų 
veiklos būdų suradimu. Dar 
y r a laiko kongresą t inkamai 
paruošti ir jam duoti politinį 
turinį, kad jis taptų mūsų po
litinės veiklos atnaujinimu. O 
juk tai ir yra pagrindinis }y 
tikslas. Pr. Gr. 

Spaudoj ir gyvenime 

JAV-bių DABARTIES PROBLEMOS 

HONDŪRO - SALVADORO KARAS 
Futbolo varžybos privedė prie diplomatinių santikių nutraukimo 

GEDIMINAS GALVA Pietų Amerikoje dažni visuo
meniniai ir politiniai neramu
mai, bet reti karai . 1928—35 j &&• Hondūras pradėjo varžyti 
metais vyko vadinamas Chaco j Salvadoro prekių įvežimą. Sal-
karas ta rp Bol iv i ja ir Paragva- i vadoras birželio mėn. iškėlė by-
jaus. Centrinėje Amerikoje ne j H Amerikos valstybių organi-
reta valstybinė tr intis , bet ji j zacijoje, kaltindamos Hondūrą 
tik š. m. liepos 14 d. įžiebė ka- j genocido vykdymu, t. y. perse-
rą tarp Salvadoro 
dor) ir Hondūro. 

(EI Salva-

Valstybių panašumas 

Hondūras ir Salvadoras daug 
kuo panašios. Abiejų valstybių 
t as pats tropikinis klimatas. Jų 
gyventojų netoli 90 r r yra indė
nų ir ispanų mišinys — kreolai. 
Abiejų kraštuose gyventojų dau 
guma verčiasi žemės ūkiu. Sal
vadoras išveža kavą, Handuras 
— bananus. Vienur ir k i tur vy
rauja skurdas. Gyventojų dau
guma nemoka nei skaityti, nei 
rašyti. 

Hondūrą ir Salvadorą valdo 
kariai. Abiejų kraš tų vyriausy-

kiojimu Salvadoro piliečių. 
Abiejų valstybių futbolo ko

mandos sutarė daryti trečias 
žaidynes nešališkoje Meksikoje. 
Honduriečiai pralaimėję įniršo. 
Hondūras pasiuntė karo lėktu
vus Salvadorui eąsdinti Diplo
matiniai santykiai buvo nu
traukt i . 

Salvadoras, teturėdamas žy
miai silpnesnį orinį laivyną, pa
siuntė seną transportini lėktuvą 
C-47 išmesti sprogmenims, ku
rie pataikė į Tegucigalpos prie
miesčio pelkes. 

Karas sausumoje 

vadoro kariai juos persekiojo. 

Karo priežastis 

Šių metų pradžioje santykia i 
pablogėjo dėl Salvadoro emi
grantų persekiojimo Hondūro 
valstybėje. Daugelyje vietovių 
salvadoriečiai buvo honduriečių 
užpulti. Hondūro vyriausybė 
nutarė įgyvendinti žemei; refor
mą, apgyvendinti tuščias sr i t is . 
Salvadoro emigrantams žemės 
nedavė. Įtampai prasidėjus. 14,-
000 salvadoriečių. vyriausybei 
įsakius, apleido Hondūrą. Kai 
kurių vietovių salvadorieč'ai bu
vo vietos gyventojų nr<versti 
tuščiomis rankomis grįžti į tė
vynę. 

Karo priežastis yra ne futbo
lo žaidynės, bet nepaprastas Sal 
vadoro gyventoių prieauarlis. 
negalis savo krašte išsimaitinti. 

Rimties valandėlei 

AR ATPA2JSTU 
EVANGELIJOJE? 

Esu krikščionis ir sakau, kad j džiai: "Teesie Tavo valia, kaip 
Kristų pažįstu. Ar ištikrųjų? ' danguje, ta ip ir an t žemės." 
Ne, negaliu drąsiai to pasakyti , j Mes visi galime daug padary
nes jei tikrai Jį pažinčiau, kitaip ti. gyvendami pilnu krikščioniš-
Jį ir artimą mylėčiau. Jei mano ku gyvenimu. O tai reiškia nešti 

Į Dievo ir art imo meilę bei tiesą 
į pasimetusi pasaulį. "Teeul jū
sų šviesa taip šviečia žmonių 
akivaizdoje, kad jie matytų ge
rus jūsų darbus ir garbintų jū
sų Tėvą. kuris y r a danguje" 
(Mato 5.16). 

meilė tokia nuskobusi, tai reiš
kia, jog ir mano pažinimas vi
sai negilus. 

Kokį vaidmenį manyje vaidi
na Jėzus K r i s t u s 0 Kas Jis man 
y r a ? Ar jis man yra Kelias, Tie
sa ir Gyvenimas? Ar aš Ji ne 
tiek pažįstu, kiek Jį sykį pažino 
apašta 'ai . pamatę Ji tirštoje 
rytmečio mieloje? Pažistu Jį tik 
kaip kažkokį vaiduokli, bet ne 
kaip savo hr-o'į. savo Išganyto
ją ir savo Dievą. 

Vienas nuoširdus Lincolno 
bičiulis, norėdamas padrąsinti 
prezidentą sunkiose jo proble
mose, pasakė : 

Liepos 15 d. rytą Hondūro 

T 4 „ . , , - . P r e r i d e n ^ ^ W a l d o L ^ z A r e - ' v a l s t " v b ^ T l 2 . 0 8 8 kv. kl. jrvve-
bes perka J A V ginklus, kuriais į llano įsakė kariniam oro laivy- n a t i k 2 6 mil gyventojų ^Ap^e 
vykdo savybes žudynes. Per į nui smogti Salvadorui. Pr ieš ; 3 0o,000 salvadoriečių Hondūre 
pirmąsias penkias karo dienas | ketvirtį šimtmečio gaminti, y e r t ė s i ^ ^ ^ Aj)ie 
spaudoje skelbtomis žiniomis nu j bombonešiai puolė amerikie-' 
žudyta 2,000 honduriečių ir 700 ; čiams priklausančius nafto tan 

| kus Salvadoro uostuose Acajut-
Į ia ir Cutuco. Jau pačioje karo į 
; pradžioje Salvadoro orinis karo Salvadoro monokultūrinis že-
| laivynas pasirodė esąs bejėgis. ' m ė s ūkis nepajėgus išmaitinti 

Salvadoro valstybės ter i tor i - — Aš tur iu vilties, kad Vieš-
ja tesiekia 20,877 kv. km., ap- i pa ts yra su mumis, 
gyventa 3.3 mil., kai Hondūro J Lincolnas mandagiai , bet kar-

i tu ir tvirtai, a t s akė : 

salvadoriečių karių ir civilių gy 
ventojų. 

Futbolo varžybos sukėlė 
ftampą 

emigrantų, pasak Hondūro vy-
i riausybės, neteisėtai įsikūrė ka:-

mvniniame krašte. 

— Aš nesu susirūpinęs Dievo 
buvimu su mumis, nes žinau, 
kad Dievas visada yr i teisybės 
pusėje. Mano kasdieninis rūpes
tis yra. kad aš ir visa tauta bū
tumėm su Dievu. 

Ateinančiais metais įvyks 
Centrinės Amerikos valstybių 
futbolo komandų varžybos dėl 
pirmenybių. Paruošiamosios Sal 
vadoro ir Hondūro futbolo žai
dynės įvyko honduriečių sosti
nėje Tegucigalpa. amerikiečių 

Šiuo metu valstybė ir Salvado
ro turčiai deda pastangas nu
pirkti naujus bombonešius su
stiprinti kariniam oro laivynui. 

Salvadoro sausumos kariuo
menė buvo žymiai pranašesnė. 
Ji prasiveržė trijose vietose į 
Hondūro valstybę. Salvadoro ka 

vadinamoj "Tegoose". Varžybas riuomenė tvirčiau smocė Hon-
laimėjo honduriečiai. Kitos var- Į duro pietvakarinėje srityje, ne-
žybos įvyko San Salvadore, j toli Guatemalos. Honduriečiai 
Honduriečiai, pralaimėję žaidy- j kariai ir civiliai gyventojai trau-
nes, ėmė daužyti krautuvių lan- i kėši a r pabėgo į Guateroalą. Sal-

rasiškai, kriminališkai) prievar
tos... Pvz. gydytojų sąjungai gali
ma apriboti medicinos studentų 
skaičių, nors ir stinga krašte gy-
dytojų.Galima viešose mokyklo
se nutildyti malda, nors daugu
ma ir norėtų melstis. 

Galima keliems unijos ponams 
rodyti kaprizus, nors ir visas 
miesto judėjimas paraližuoja-
mas. Galima biznieriams išpūsti 
kainas kelis kartus, nors nuo to 
nukenčia neturtingieji. Kur pini
gas įkeliamas į vertybių pirami
dės viršūnę, ten atsiranda pavo
jus žmogui virsti daiktu- Užtat 
kai krikščionys, sekmadienį at
kalbėję liturgines maldas, ramiai 
miega per savaitę, tai radikalai 
triukšmauja. Jei mes tylėsime, 
akmenys šauks. Prisiminimas, 
kad už geležinės uždangos daug 

j blogiau, šio krašto žaizdų dar 
neužgydysi". 

Daugelio viltys kryptų į jauną
ją kartą, bet ir čia susiduriama 
su problemomis: "Dejuojame, 
kad jaunoji karta negerbia auto
ritetų. Bet ar dabarties autorite
tai tos pagarbos užsitarnauja? Ar 
galima žavėtis tokiu autoritetu, 

kuris vienoj vietoj 
muša, kitoj vietoj jį remia, kuris 
neturi drąsos^kovos laimėti nei 
iš jos pasitraukti; kuris nepajė
gia sudrausti vandalų nei gatvė
se, nei mokyklose; kuris daro pa
žadus, žinodamas, kad negalės jų 
išpildyti. Ar gal jaunąją kartą 
žavėti "viešosios" nuomonės su-
paraližuotas. pragmatizmo mig
lose paskendęs autoritetas, Var
gu, ar patrauks dabarties genera
ciją ir dvylikto šimtmečio kate
gorijom galvoją ar dienos madas 
besivaiką dvasiniai autoritetai". 

Autorius reiškia viltį, kad ši 
krizė privers "peržiūrėti apdul
kėjusias vertybių skales". 

Pažymėtina, kad Šis "Aidų" 
numeris gražiai turiningas. Ja

me randamas anketinis simpo
ziumas apie studentų maištus, į-
domūs prof. Ivinskio komentarai 
Lietuvos ir SSSR santykių dvide
šimtmečio aptarime, dr. J. Gri
nius kalba apie Lietuvių literatū
ros perspektyvas, o L. Dargis bai
gia studiją apie naują ekonomi
ką ir jos kūrėją Keynes. Visvydo 
eilėraščiai, apžvalgos, recenzi
jos daro "Aidus" įvairius ir įdo
mius. J. DaugL 

didesnio gyventoių prieauglio. 
Pramonė menka. Ūkis reikalin
gas didesnio kapitalo pramonei 
kurti ir žemės ūkiui intensy
vinti. 

Nevykusios paliaubos 

Salvadoro kariuomenė įsiver
žė nuo nuo 25 ligi 45 mylių į 

j Hondūrą. Amerikos valstybių 
| organizacija pareikalavo nu-
i trauk karą. Abi valstybės sut i-
, ko, bet vėl atgijo senas ginčas. 
| Hondūras reikalauja a t i t r auk t i 

komunizmą i Salvadoro kariuomenę iš užim
tų sričių. Salvadoras a t k e i t a : 
kariuomenė bus a tšaukta , jei 

Mes negalime reikalauti, kad 
Dievas prisitaikytų prie mūsų 
bet priešingai, mūsų ant žemės 
gyvenančių pareiga yra prisitai
kyti prie Dievo, kuris yra išmin
ties ir tobulybės šakims. Ypač 
šiais neaiškiais ir pasimetimo 
laikais tur ime daryt i , kad išsi
pildytų Tėve mūsų maldos žo-

Honduras užt ikrins gerbti 300. -
000 salvadoriečių Hondūras 
tar ia nesileisiąs j kalbas, iki 
kaimyno bent vienas karys lik
siąs jo žemėje. Salvadoro prezi
dentas pulk. Fidel Sanchez Her-
nandez neatšauksiąs kariuome-

(nukeita į 5-tą puslapį) 

Bukarešte Rumunijos moterys sodina specialiai gėles, 
atrodytų pasitinkant JAV prez. Nixon. 

kad gražiau 

Šiandien noriu tar t i Louis 
Evely žodžiais (žiūrėk "Visi 
mes broliai, 23, 24 ps l . ) : 

— Evangelija y ra žmonių 
tarpe gyvenąs Dievai. Dievas 
gyvena žmonių tarpe. "Aš visa
da esu su jumis' ' . I r Dievas vi
sada tas pats — mylintis, kant
rus, diskretiškas, neužsimetąs. 
Jis pasiūlo, pašnabžda, pašau
kia. Ir taip lengva apsimesti, 
kad niekada jo negirdime. Taip 
lengva Dievą nebyliu palaikyti. 

Žmonija visada tokia grubi, 
nerūpestinga, storaodė, kurčia. 
Ji prikiša Dievui tylėjimą, ta
čiau pati nerūpestinga jo kal
bos klausytis. 

Evangelija mums pasakoja 
apie tai, kas visą laiką vyksta 
— kaip Dievas veikia į mus, 
kaip mes į Dievą, kaip Dievas 
elgiasi su mumis, kaip mes el
giamės su juo, geriau sakant, 
kaip negerai mes su juo elgia
mės. 

Evangelijoje esame aprašyti 
mes patys. Atskleiskime ją ir 
susipažinkim. Patirkim, kaip 
mes naudojame savo laiką. "At
leisk jiem, nes jie nežino, ką da
ro". Mes nežinome, ką darome, 
bet mes galime ir turėtume ži
noti. Leiskime Evangelijai su
pažindinti mus su mumis pa
čiais. Evangelija y ra veidrodis. 
Mes juk žinome veidrodžio pa
skirtį. Pažvelkime j jį. 

Keista, bet niekas tam tiks
lui Evangelijos nenaudoja. Kai 
mes jon pažvelgiame, tai ten 
matome ne save. bet kitus. Pra
dedame piktintis žydų užsispy
rimu netikėti. "Tik pagalvak! 
Pats Dievas jiems kalbėjo, bet 
jie jo neklausė. Kristus buvo jų 
tarpe, bet jie jo neatpažino. 
Kaip galima būti tokiu abejin
gu ir užsispyrusiu". 

Kai frankų karalius Klodvi-
gas iš.girdo skai tant Kristaus 
kančios istoriją, sušuko verkda
mas: "Jei aš ten būčiau buvęs 
su savo kariuomene, reikalas 
būtų kitaip pasibaigęs". Tuo 
tarpu jo paties ir jo kariu dar
bai buvo daug blogesni už 
anuos žydiškuosius. Jis plėšė 
miestus, skerdė žmones, skriau
dė našles ir našlaičius, bet kai 
jam buvo paduotas Evangelijos 
veidrodis, kad save pamatytų 
ir savo elgesį su Evangelija pa
lygintų, jis ten matė tik kitus 
ir pasipiktino... 

Jei nori pasikeitimo, ieškok 
Evangelijos ir savęs... 

K. Baras 

Aš pradedu nekęsti savęs už savo bejėgiškumą. I tautos tragedijos žymes į jo veidą. O gal jo rankos tik 
Monika! Monika! Kad bent išgirsčiau tavo balsą, į prieš kelias valandas, 0 gal tik prieš keliolika minu-

kad dar nors kartą pamatyčiau tavo skaistu veidą, dar 
IR TOKIŲ REIKIA 

Novelė 

AURELIJA BALAŠAITIENĖ 

Pagaliau mano vienutę aplanko aukšti svečiai. 

kartą pajusčiau tavo plaukų šilkinį švelnumą. 
Koridoriuje neįprastas judėjimas. Žingsniai artina

si prie mano durų. Ar tai jau paskutinioji mano sau
lėtekio valanda? Sekundei mane apima džiaugsmas, 
kad dar vieną kartą mano veidą palies gaivus anksty-

Pats kalėjimo viršininkas, lydimas kelių enkavedistų,' vo ryto vėjelis. O virš mano galvos plauks abejingi 
man. sovietinės santvarkos ir liaudies priešui, skaito 
mirties sprendimą. Mirtis sušaudyti sekantį rytą. Kada 
jis bus? Ar dabar naktis? Ar gal diena? O gal beliko 
tik kelios minutės? 

Jaučiu malonų palengvėjimą, kad jau nebeveš ma
nęs tardymams, nedaužys mano skaudančių sąnarių. 
Staiga nebėra jokio skausmo. Man atrodo, kad mano kū
nas jau nepriklauso man. Aš jame tik kaip tas keliau
jantis klajūnas savo palapinėje, iš kurios rūstus dyku
mos samūnas gali kiekvieną akimirką išvyti j dykumos 
negailestingas platumas. O gal ten, horizonto papėdėje, 

Turiningame "Aidų" naujau-j šiam teismui svarbiau konstituci-j manęs laukia gaivi oazė? 
šiame (6) numeryje A. Paškusja, o ne teisingumas. Jo skundas 
taip apibudina dabaitinius JAV galioja ir šiandien. Amerika ir 
pagrindinius rūpesčius: "Ameri-'šiandien yra linkusi labiau res-
ka užtarnautai didžiuojasi savo į pektuoti konstituciją, o ne tei-
technika. konstitucija, dosnumu. Įsingumu paremtą moralę, fstaty-
Tačiau, šalia šypsos yra daug 
šešėlių. Jau Thoreau karčiai 
skundėsi, kad Amerikos vyriau-

m o raidės ar demokratija be tu 
rinio lengvai veda prie stipres-
oiuju. Xfinan,sjškaį politikiškai* le ir ilgesiu, 

Matysiu dar vieną saulėtekį. 
Ir vėl visame grožyje matau savo Moniką. Bet ša

lia jos kyla Jono paveikslas. Uniformuotas, galingas, 
laisvas, jis savo išdavikiškomis rankomis glaudžia ma
no Moniką prie savęs. Jos balta kakta taip ryškiai at
sispindi tamsiame jo uniformos fone 

Gyva mana Širdis skausmu ir pagieža. Ir gvva mei-

baltasparniai debesys, tie patys, kurie dabar ilsisei pa
kibę ties mano Monikos stogu. 

Užraktas sugrigžda duryse. Dar nenoriu atmerkti 
akių. Nejaučiu baimės, nei siaubo. Kartais mirties lau
kimas gali būti malonus. 

— Drauge Stepai Rimgaila, prašau keltis. 
Sukaupęs paskutines jėgas, beveik mikliai pakeliu 

savo skaudančius sąnarius nuo kietos kalėjimo lovutės. 
Tai Jono balsas! Tai mano pabernio, mano kelegos, 
mano tardytojo balsas! 

— Laikas. Steponai. — nežiūrėdamas man į akis, 
laikydamas rankose baltą popieriaus lapą, kalba Jonas. 
Aš stoviu, lyg prirakintas cementinėse grindyse, ir nie
ko nesakau. Mano mintys sustingo. 

— Stepai, — lyg ir švelniau kartoja jis. Jo lūpose 
mano vardas skamba taip svetimai. C) įo rankos nežy
miai virpa, laikydamos mano mirties sprendimą. Seku 
jo veidą. Tur būt. jau beveik metai praėjo nuo to va- ,. 
J i • J i- »- ., . •* - j D . i kusią kalėjimo tvlą 
karo, kai mudu stovėjome Monikos tėviškes sode. Bet i 

cių glamonėjo mano Moniką? Norėčiau turėti jėgų ir 
pulti jj ir savo silpnomis rankomis suspausti iki pas
kutinio atsikvėpimo jo mėlyna apikale apsaugotą gerklę. 
Jo mirtyje ir savojoje matyčiau dalinį savo tautos pri
sikėlimą. 

Bet mano skaudantis sustingęs kūnas stovi ramiai. 
Mano rankos paklusniai ir pagarbiai nukarusios abi
pus mano šonu. Aš darau pirmuosius žingsnius. Tik 
norėčiau paklausti ką nors apie Moniką. Bet jos var
das jo lūpose būtų šventvagystė. Ir gal geriau mirti 
nežinojime, nes jau nebepakelčiau naujo skausmo. Tu
riu mirti su Monikos vardu lūpose ir jos nesuterštu 
paveikslu atmintyje. Neleido man parašyti nė vienos 
eilutės, neleido gauti jokios žinutės iš pasaulio. Tik vie
ną kartą jau prieš geroką laiko tarpą, mano prižiū
rėtojas atnešė nedidelį ryšulį, kuriame buvo įdėta šil
tu baltiniu ir drabužių. Ilgai prie veido glaudžiau 
šiurkščią vilną, nes žinojau, kad taip neseniai Moni
kos švelnios rankos ją buvo palietusios. 

Einu j savo paskutinę kelionę, nešinas skausmin
gomis mintimis ir prisiminimais, kurie iau nebepana
šūs i tikrovę. Žingsniai aidi tuščiuose koridoriuose. Kai 
k u r girdėti dejavimas ar klaikus šauksmas, lyg peilio 
ašmenimis praskrodžiantis skausmu ir neviltimi prino-

įtrodo, kad šimtmečiai įraše visus mŪMj gyvenimo n į iBu* daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1909 m. nffiia&O 2 d. 

BRIGHTON PARKE Švarus 2 bu
tų mūr. po 6 kamb. Liet. apyl. arti 
krautuvių, bužnyč Nauja veranda. 
2-auto garaž . gazo šild.. kaina 
S26.500. Tel. VI 7-470-'. 

Nuostabus pasiūlymas 
Labai žavus, labai didelis ir ištai-
kingas svajonių namas. Didel. 5 ^ 
kamb. mūr. su 3 dvigub mieg., 
"Holl\"wood" ištaikingos vonios, 
graži virtuv. "dinette". pilnas ply
telių rūsys su lentomis iškaltomis 
sienomis, poilsio vieta. 2-auto gara
žas, j vakarus nuo Austin. j pietus 
nuo 55-tcs gatves. Savinin pirko 
kitą namą. atiduoda labai pigiai. 
Skambinkit vyrui turinčiam šį nuo
stabų pasiūlymą. 

SKAMBINKITE MICHAELS 
2 5 4 - 8 5 0 0 

CICERO. Geras investavimas į 
nuosavybe. 6 butų mūras, pilnas 
rūsvs. gazo apšild.. pilna kaina tik 
$34*500 SVOBODA. 3739 W. 26th 
Street. LA 1-7038. 

Mūr. 9-iu metu 5 kamb 3 mieg 
Kabinetų virtuvė. Graži vonia. 
Sausas rūsys. Geras. Pigus 

TeL — PR 8-6916 

j iy2 aukšto moderniškas kampinis 
mūr: namas: 5 kamb apačioj, 4 
viršuj. 2 mieg. kiek aukšte. Nėra 

į garažo. Kreipkitės 
3300 West 63rd PUu-e 

Apyl. 66 ir Rockvvell, pard. l 1 ; 
aukšto "bungalow 5 kamb apa
čioj. 4 viršuj — tinka dideliai šei
mai, įrengtas rūsys, kilimai, už
uolaidos. I1^ - autJ garaž. 

Tef 434-9032 

S T A S Y S S U L A 
rc I N T E R C O N T I N E N T A L R. E 

P A L M D A L E . CALIFORNIA 93S50 

Narni} tel. (21S) 479-3»Jl.">. West L.A. 
Pirkite žem.^ Palmdale. kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— iš savininku, akrais ne sklypais: 

CICERO. Parkholme pard. 3 mūr. ' 
namai: bungalow su 4 mieg.. 2 po Į 
5 ir 2 po 6. Visi namai su puikiau
siais įrengimais. Dėi smulkesnių in
formacijų skambinkite 652-4343. 

LIMARTAS REALTY 
4036 Wesi I5th St. 

Pard. modern. 3 aukštu butas, 
• geros pajamos, Marąuette parke, 
skambinkite 776-7183. 

R E A L E S T A T E 

St. ILS ies ,•!-. VC i i i W ; tradicinės tėvų ir sūnų beisbolo rungtynes. Cia 
matyti žinomo beisbolininko Davalillo sūnus begaudąs sviedinį. Rungty
nes laimėjo sūnūs. 

TIKISI TOS PAČIOS LIM-JOS 

Čekoslovakijos bažnytiniams 
reikalams sekretoriato direktorė 
prof. Erika Kadlecova buvo at
leista iš savo pareigų, š ias pa-Į 
reigas Kadlecova pradėjo ei c: 
praėjusių metų sausio mėnesi. ' 
Nuo pat pradžios ji ryžtingai 
siekė ;aistatyti Bažnyčios lais
vę Čekoslovakijoje ir ieškoti I 
nuoširdaus dialogo ta rp katali-, 
kų įKrlfti Ksistų. Spaudos atsto- j 
v a a s paklausius kokios bus šio • 
atleidimo iš eitų pareigų pašė- : 
kos, prof. Kadle-vcova pareiškė:; 
"•Manau. k.°d asmens pakeiti-] 
mas nepakeis tos linijos, kurios '• 
buvo laikomasi pastaraisiais 
metais". 

RELIGINIĮ Kf R I M Į 
KONKURSAS 

Vengrijos vyskupų konferen
cijos paskelbtas religinių kny
gų konkursas pilnai pasisegė' 
Komisijai buvo prisiųsta 80 
veikalų, pradedant knygomis 
prieš mokyklinio amžiaus vai
kams ir baigiant teologiniais 
traktatais . Speciali jury komi
sija skaito kūrinius. 

Maldininkai Fatšmoje 

F ATI MA. — Gegužes mėn. 
kelios dešimtys tūkstančių mal
dininkų iš viso pasaulio atvyko j 
Fatimą dalyvauti 53-.se metinėse 
nuo Sr Mergelės Maruos apsi-
reškimo trims Fatimos piemenė
liams. Iš trijų regėtojų dar tebe
gyvena sesuo Lucia dos Santos 
Coimbros karmeličių vienuoly
ne, gi šventumo garbėje mirusių 
Pranciškaus ir Jacintos Marto 
šruo metu vedama palaimintai
siais paskelbimo byla. 
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— Amerikoje dabar 10 mil. 
žmonių gyvena iš valdžios pa
šalpų. P e r pastaruosius 10 m. 
prisidėjo 3 mil. šelpiamųjų. 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Prie vieno vyro išimom, gražus 
kamb. nebrangiai, vyrui ar mote
riai ar vedusiai porai. Pamatyti ga
lima po 4 v p.p. 6046 So. Campbell. 
Tel. 471-0442. 

Išnuomojama* kambarys vienam 
asmeniui. f>635 So. Campbell Ave. 

TEL. — 778-5158 

3t 'TAI. naktiniams nuomininkams. 
Be-t Agency, 2925 W. 63. PR S-6032 
Nelaukit — užsiregistruok it dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus Savininkai kreipkitės d§l pa. 
tarnavimo nemokamai 

SAUS • M0RT6A8ES • MANAGEMENT 

Members of M.L.S. 
A L E X Š A T A S - R E A L T O R 

Main office 5727 W. Cennak Rd., Cicero, I1L TeL OL 6-2233 
Turime šimtas narna Oceroje, S©rwyne, Riversūde, La Grange Park 
ir kituose vakariniooae priemiesSooae. Prašome afeokti i mūsa ištaigą 
ir išsirinkti H katalogo 
llllllllimillllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllillllllilllllllllllillllltiillillllllllllllllllll 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle į naujas patalpas 

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321 

I used to stand up and say 
uie woiid was ą miserable place. 
Then I would sit down and jpr 
do nothing about itT W 

— Amerikoje pirmas šulinys 
alyvai gaut į išgręžtas 1859 m. 
Perinsyl varu joj . Įgręžto 69 pė
dos ir pasiekta alyva. 

Atsiminimai iš Baito 
veiklos 

Prel. S. B. Končius 

Šioje knygoje rasite Balfo įsi
kūrimo istoriją, lietuvių gyveni- > 
mą tremtyje ir naujakuriu būk-1 

le Amerikoje. 
Veikalas, iliustruotas 144 nuo : 

traukomis, tinka dovanoms ir 
taip pa t susipažinti su senųjų; 
lietuvių ateivių veikla Balfe. 

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina— 3.00. 
Platintojams duodama nuo
laida. Ulinois gyventojai prie 
knygos kainos turi pridėti 5 pr. 
mokesčiams. 

Let's face it. 
Ali is not perfect in this land 

of ours. 
Amerira has taken some 

lumps and quite frankly it hurts. 
But maybe we should step 

baek and take a long hard look 
. . . take inventory of how we 
are and how we got here. 

Maybe we should inspect our 
brighter side as well as some 
of our ills. 

And mavl)p. just maybe, v e l i 
come out thinking this country* s 
pood ?ide far overshadows • 
its bad. 

Then mavbe we*ll start to do 
something to make it better. 
Rather tban knocking it, which 
ends up making it worse. 

Now comes the big ątiestion. 
"What can you do? You're 

only one little individual among 
over 200 million people. How 
can you help? ^ ^ 

For one thing, you might *^p 
think al>out investing in your 
country. Showing your faith in 
its future, 

That's exactly what you do 
wben you sign up to buy U. S. 
Savings Bonds. You're simply 
buying a share in America. 

You're also socking away 
some money for yourself. 

Money that grows at a guaran-
teed rate, to pay you baek $4 
at maturity for every $3 you've 
saved. 

Of eoorse, Savings Bonds ar*; 
not going to eure all our hea<i-
aches. But they'll help to pro-
vide the economic strength we"il 
need for the job. 

And at the šame time. they 
can eure a lot of your financial 
beadaches in the years to come. 

Any way you look at i t they 
make good sense, o, «• 

And that's just 
what we need in 
this country 
right now. 

Take stock in America 
Buy U.S. Savings Bonds & Freedom Shares J 

71st ir St. Louis 
Didel 51 j kamb. mūr su 3 dvigub. 
žaviais mieg.. didele virtuv. "di
nette". geros kokybes statyba. 2 
kamb. su kilimais nuo sienų iki sie
nų, iškelta kanalizacija ir pompa 
dideliame rūsyje, nuostabiai žema 
kaina. Tik $22.900. Apsigalvokite 
ir paskambinkite Skambinkite vy
rui turinčiam šį nuostabų pasiū
lymą. 

SKAMBINKITE MICHAELS 
2 5 4 - 8 5 0 0 

OAK LAWN 4508 W. lOlst SU 
6y2 kamb. mūr., 3 mieg.. I14 kerą-1 
mikos plytelių vonia. įrengtas rū-: 
sys su dušu, gazo apšild.. 2-auto | 
garaž.. susitarus su savininku tel. 
499-0130, kaina S40.000. 

Pard. 1 butų namas Marquette 
parke. Prie 67-tos ir Western Ave. 
Tel. 376-1385 

Pard. &IĄ kamb. mūr. jrengt. rū
sys. 2-auto garaž.. 3 mieg.. netoli 
72nd ir Damen, PR 6-2801. 

Pard. labai geram stovy 6 kamb.. 
2 mieg. mūrinis namas Gazo karš
to vand. šiluma, mūr. garaž., kai
na $19.900. apyl 65-tos ir Kedzie 
Teirautis tel. PR. 8-2233. 

Parduodama taverna su na
mu Roselande prie biznio gatves. 
Antrame aukšte 6 kamb. ir apačioj 
virtuvė ir kamb. Garažas ir visi į-
rengimai. Turėtumėt pamatyti sa
vininką vietoje, 10813 So Michi-
gan Ave. Tel. 468-4726. 

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybes dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitokį 
patarnavimai 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

4259 S. Ma<>tewood Av„ CL 4-7450 

5'4 kamb. mūro bangalov, 9 me 
tų. be garažo. 62 ir Kedzie. 

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge ir garažu 43 ir Rockwel1. 
$23.000. 

18 vienetu mūr. atnaujintas room-
ing house prie Linooln Parko. 2 
bloką iki ežero. $17,500 pajamų. 
Kaina $70,000. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insaranoe — Income Tax 

Xotary PubUc 
2737 W. 43rd S t — CL 4-2390 

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Batu nuomavimas — Income Taz 

Norariartaa — Vertimai 

Apdraudy Agentūra . 
BELL REALTY 
4. B A C E V I Č I U S 

6435 S. Kedzie Ave. — PB 8-2233 
Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raž-

HELP WANTED — MOTERYS 

SECRETARY 
MatUT-c laiiy to type «>0 to 70 wpm 
on eleotric type\vriter. Dictaphon-. 
Ambitioui, ami \ «-rs;itU«> in perform-
iu^ duu<-s ii! our .snall U-tfii I "oirti 

NEPTŪNE SYSTEMS INC. 
65 Scott, Eik Grove. 439-5510 

Sleno - Secretsry 
Young Lad>' 

Pleasant Peisonality 
Interesting Work 
Liberal BeneHts 

MUSEUM 0F 
SCIENCE & INDUSTRY 

MRS. CONNOR 
ML 4-1414 

EXPERIENCED KEYPUNCH 
OPERATORS 

^'eai- Around Steady Kjtiployment 
Top liaU^s 

YVONNE'S KEYPUNCH 
SERVICE 

PHONK 07Š-1277 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

VEIDU PRIE ŽEMĖS 
K. GRIGAITYTĖ 

Novelių rinkinys, kuriame pie
šiamos gyvenimo problemos ir 
vaizdai, daugumai tremtinių pa
žįstami ir net patirti. Lengvu sti
liumi, paprasta vaizdinga kalba 
parašyta knyga maloniai skaito
ma ir jautriai išgyvenama, nes 
joje kiekvienas randa savęs dale-
lę. 

Išleista Liet, knygos klubo. 
Kaina 2.00 dol., galima gauti 

DRAUGE. Illinois gyventojai tu
ri prie knygos kainos pridėti 5 
proc. mokesčiams-

HELI WANTEB — VYRAI 

IIIIIIIIIIIIIIIISIHIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIH 
JOBS \VTTH A FUTURE! 

EMellent Lamediate Openings! 

E X P E R I E N C E D 
CATERPILLAR 

MECHANICS 
Work with new mo<lern shop with 
the latost shop equipment. Top pay. 
liberal retiroment pro;;rani. paid va-
cation-s ari'! holiOays. out.stan<lins 
Insurance program for employve;* 
anJ dependjeots. Goo<l -.vorking: con-
ditions. stea<iy employmt-nt. 

Vvrite or Wire Harvev Shulte 
F0LEY TRACT0R C0MPANY 

Caterpillar Dealer 
1550 :*>uth \Vest Street 
Wichita Kaušas 67213 

Phont- (316) \\H 3-4211 
Ar Equal L.jj,.ortunity empioyer 

iiiiiiiiiiiiiiMiiHiDiiiiii'iiinnimimiiiini 
TIRED 0F LONG H0URS ? 

Tr>- us. 42 hrs. per week. Salary 
plūs commission free demo. paid 
vacation. Christmas bonus. 

We at BO\VERS DODGE need 
2 good salesmen who want to work 
and want to make money. Auto 
experience not necessary. We will 
train. Come in today. No calls. 
please. 

7340 So. Westem Rve. 

MIGLOTAS RYTAS 
V. RAMONAS 

Tai apysakų rinkinys, kuris 
patraukia ne tik savo tematika, 
bet ir išimtinai gražiu stiliumi 
bei kalba. 

Autoriaus išleistų knygų skai
čius nėra didelis, bet kiekviena 
jų yra kruopščiai išmąstyta ir ap
dirba, kas yra charakteringa ir 
šiam rinkiniui. Juo pasidžiaugs 
kiekvienas jį įsigijęs ar gavęs do
vanų. 

Liet. knygos klubo leidinys, 
gaunamas DRAUGE, kaina 2.00 
dol. Illinois gyventojai prie kny
gos kainos prašomi pridėti 5 pro
centus mokesčiams. 

Reikalingi patyrę 
plieno detaliuotojai 

ir 
tikrintojai 

(Steel detailers & Checkers) 
Kreiptis tel. 922-6684 

VVANTED: 
Y O U N G M E N 

Dependable and energetie machine 
helpers. Good starting pay, shift 
work All benefits Will train. 

Call 625-0690. Ask for John 
Brogni or Chuok Ording 

INTERNATIONAL 
ANODIZING CORP. 

3827 Willow Street 
SCHILLER PARK. ILLINOIS 

OFFICE MGR. 
Experienced level-headed person to 
receive and process orders, furnish 
liason between salesmen. ware-
house & home office. supervise too. 
handle credit & collections for Els-
ton Av. branch office of nat'I firm. 
PITONE >fR. RANSOM 777^900 

O.IPSA) 

MISCELLANEOUS 

72 ir Talman. Mūr. rezidencija — 
S kamb. pirmam aukšte ir 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. S2S.OO0. 

Prie Nabisco mūr. 5 kamb. bun-
gaJow. 13 metu senumo. $21,200. 

Mfir. 2 batai po 4 kamb. ir raš
tine. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900 

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. batas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis, $35,000. 

V A I N A R E A L T Y 
2617 W. 71st St. — RE 7-9515 

1% aukšto, 10 metu mūr.: 5 kamb. 
(3 mieg.) ir 4 kamb. Prie 69 ir Ca-
lifornla. Gazo karšto vandens atski 
ri šildymai. Alum. langai. 2 auto ga
ražas. $41,000. 

4 kamb. švaros modernizuotas me
dinis. Prie 89 ir Western. Taksai 
$150. Alumin. langai. $10.000. 

6 kamb. moderniroota.s mūr. bon-
gakro prie 71 ir Caiifornia. 23.500. 

514 kamb. 9 metą. Geran mūr. 
bunjralow. prie 67. j vakarus nuo 
Kedzie. Gazo kas-Sto vandens šiluma. 
Alumin langai. Garažas. $29.500. 

11 buto, 10 metu. 2-ju aukštų mū.r 
namas prie 71 ir Caiifornia. $152.000. 

31 p. tinkamas statybai sklvpas 
prie 72 ir Maple>wood $.10.600. 

6 kamb, 20 meto mvr. Cape Ood 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTARIATAS 

MKSACUA 
27S5 W. 71«t St. TeL 925-601.1 

Namii Apšildymas 
HE.*TT>G SERVICK 

įdedu naujus pečius ir vandens 
šildytuvus. Išvalau ir sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvo.s pečius perdirbu del du
ju. Dirbu Chicag-oje ir prie 
miesčiuose. 

Darbas atliekamas su lietu-
DRAUGE galima gauti vidų-i v iAk" ^žinins*nm. 

tiniško formato Aušros Vartų ALBINAS BANYS 
Marijos p a v e i k s l u , kur iu k a i n a : 4 0 2 7 ^ S. Anna Ave.. Lyons. 
„., o - rZ Illinois. Telef. 447-8806. 
tiK po 2o et. 

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento-
vės Vilniuj& GARBAGE DRUMS 

WITH COVERS AND HANDLES 
S0 and 50 gal. Free delivery 

Papildomai gautas ribotas skai- ^ 6 2 2 So. R a c i u e , 4 3 4 - 1 1 1 3 
čius 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ 
Šalia pagrindinio žemėlapio 

vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie
tuvos etnologini stovį paskuti
niais laikais, čia yra dar septyni 
mažesni žemėlapiai, kur chro
nologiška tvarka paduodami visi 
teritoriniai pasikeitimai nuo prieš 
istorinių laikų. 

Žemėlapio kaina tik 50 cen
tų. Užsakymus siųsti į Draugą. 

J E I G U J U M S R E I K I A 
GRAŽIŲ VIZITINIU KORTELTŲ, 
kreipkitės j "Draugą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina. 

D R A U G A S 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS 

< mGmmmtttZ 

NAUJAS DERLIUS 
Dvaras lietuviškam Lernonte. 2-jų 

metu. 7 kamb. mūras. Daug ž«mės 
paskirta sodni ir alPjoms. Pamatv-
kite. 

2-ju hutu mūras. Garažas, alumin. 
langai. Plsitus lotas. Marqnette plcc. 
SDl.SOO. 

5 kamb.. apie 10 metu. irelsvas 
mflras. Garažas. Karpetai. Alumin. 
langai Marquette pke. $23,900. 

4 kamb. nedidelis medinukas, apy! 
59 ir Pulaaki. Pirkite už $11.900, 
įmokoje SS.SOO. 

I-.iKonb naslC turi labai gera 2-ju 
butų mūro narna. Naujas era*o Šildy
mas Prie vienuolyno. S 27.700. 

4 butų mūras. Gage parke. Gert 
graiūs butai. Garažas. $41,600. 

M p. Manjuette Parke 

VALDIS REAL ESTATE 
2458 W. 69th St. BE 7-7200 

D fe M E S I O 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag-
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: BaJtic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0488. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis "Drangas". 

Heatina Contractor 
Įrepgriu naujus ir perstatau se
nus visų .-ūšių namo apšildyme 
pečius ir air-conditioning — 1 
naujus ir senus namus. S'togų 
rinas (gutters). vandens Sildj-
mui boilerius. Turiu ir leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
I>arbas atliekamas greitai ir sa. 
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HKATTNG & SHKF7T METAL 
4444 S. Westorr, Chicago 9, DL 

Telefonas VI 7-3447 

M O V I N G 
Apdraustas perkraostymas 

Įvairia atstumų 

A. V IL IMAS 
823 WEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882 

http://53-.se
file:///vtth
file:///Vest


DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. rugpiūčio 2 d. 

X Jurgis Šmulkštys, sulau
kęs pensininko amžiaus, iš Wa-
terbury, C<mn., persikėlė gyven
ti į Chicagą, kad galėtų būti ar
čiau lietuviškos kultūros centro. 
Jis y: a buvęs ilgametis lotynu 
ir vokiečių kalbos mokytojas 
Rokiškio kan. Tumo Vaižganto 
gimnazijoje, todėl ir dabar mie-
iai duoda vokiečių kalbos pamo-

x Janina Cikotienė su sūne
liu iš Albuquerque, N. Mex.. 
a tvyko atostogų į Chicagą pas kas lietuvių vaikams. 
savo tėvus. Savaitę pialeis Atei 
tininkų sendraugių stovykloje 

x Dr. K. ir L. Alminai tu'i 
netoli 

Dainavoje. Ji taip pat buvo už- L o o p a t y , Xebr. Retas kuris iš P 
sukusi į Draugą įsigyti naujau' 
siu lietuviškų leidinių. 

x Danutė Rožėnaitė jau ant
ras mėnuo kaip gyvena Madri
de, lankydama ispanų k. kur
sus. Ji ten išvažiavo per Inter
national Student Travei League 
drauge su kitais amerikiečiais 
studentais. Labai susižavėjusi 
kraš tu ir žmonių nuoši: durnu. 

CHICAGOS ŽINIOS 
ATMESTAS OGILVIE 

PLANAS 

Cairo nuėsto Jungtmio fron
to vadas Cha: les Koen atmetė 
praėjusio ketvirtadienio vakare 
Springfielde susirinkime Illinois 
gubernatoriaus Ogilvie penkių 
milijonų dolerių namų statybos 
planą, numatytą triukšmaujan
čiam Cairui. 

Koen gubernatoriaus Ogilvie 
pasiūlymą pavadino "melu ir ap- darban. 

i buvo susitarę baigti streiką, pri
imdami naują s u t a i t į 

Autobusų vairuotojai ir tech 
nikai balsavo už uždarų durų 
Evanstone. 

Autobusų vairuotojų streikas 
pradėtas piaėjusį pirmadieni 
ir apie 30,000 keleivių kasdien 
turėjo ieškoti kitų priemonių 

i nuvykti darban. 
Kai kurie autobusų vaduoto

jai vakar cuvo pasiruošę grįžti 

naujųjų ateivių taip plačiai ver
čiasi žemės ūkiu. Pas L. ir K. 
Alminus svečiavosi kun. V. Bag 
danavičius ir V. ir K. Kleivai, 
grįždami ;š Roeky Mountain. 
Colo. Dr. K. ir L. Alminai ši 
šeštadienį atvyko į Chicagą da
lyvauti savo giminės vestuvėse, i . 

X "Draugo"' kultūrinio prie- į Vysk. A. Deksnys lankėsi Clevelande liepos 27 d. Tą pat dieną 10.30 vai. Šv. Jurgio parapijos salėje atlaikė 
A i L<- •" K D , j f i n , s ' pamaldas; gi vakare 5:30 vai. naujosios parapijos saiev vysk. A. Deksniui pagerbti buvo surengti pietus. 
d. r.*uiLw.)ri::> K : i ' . - i>< .,..-„....-. ^ JOt rauko]-į : v v s k . Antanas Deksnys, atvykstąs į jam pagerbti surengtus pietos, pasitinkamas Clevelando 

gaule". Jis taip pat ragino Illi
nois gubernatorių atsiunti savo 
asmenišką atstovą P. VTisnerį 
iš Cairo miesto, nes, girdi, šis 
jo atstovas nesupranta juodųjų 
ir nemokąs su jais dirbti. J is ii 

BAISUS IR ŽIAURUS 
|VYKIS 

Keturiolikos metų amžiaus 
mergaitė buvo išniekinta ir su
mušta penkių jaunuolių praė-

P o t o ap l ankys Por tugal i ją , rugpiūčio 4 d. išvyksta dviejų j i e t u v ; g visuomenės atstovų. Iš kairės: L B ' l apyl" pirm.F. Eidimtas. LB II apyl. pirm. K. 2iedonis, PLB pirm 
P r a n c ū z i j ą ir Italiją. Danu tė savaičių atostogoms. J a s su St. Barzdukas. kun. Gailevičius, vysk. dr. Ant. Deksnys. prel. J. Končius, kun. K. Žemaitis ir Alto skyr. pirm. 
yra Marijos aukšt. mokyklos šeima praleis p. Pr . Prankienės inž. R. Kudukis. Nuotr. V. Kizlaičio 
baigiamojoje klasėje. Jos sesuo sodyboje. Lakeside, Mich. Dar-i — 

gi pareiškė, kad Paul Wisner jusį trečiadienį namo keltuve, 
bandė sujungti "baltaskrybėlių" 1160 Sedgvvick gatv., einant jai 
organizaciją, kad suskaldytų aplankyti draugių. 
negrus. Nukentėjusi meigai tė nuvež-

Apie 350 asmenų dalyvavo ^ - ^ ^ ę . j į pareiškė, kad 
penki jaunuoliai įėjo į keltuvą susiiinkime, kuris įvyko St. 

Paul A. M. E. bažnyčioje Spring 
fielde. 

Aldona taip pat rengiasi visą ban grįš iugpiūčio mėn. 18 d. 
rugpiūčio mėnesį su ekskursija x Liet. Tautiniu šokių insti-
praleisti Maioke, Ispanijoj ir tuto valdyba Chicagoje prieš-j 
Portugalijoj, kur ypač nori ap- atostoginiame posėdyje švais tė ' 
lankyti Fatimos šventovę. Al- ; ateinančių metų programą, ku-
dona šį pavasarį baigė Marijos rioje numatyta praplėsti valdy-
aukšt. mokyklą, būdama ga:- tą. suorganizuoti taut. šokių mo CQ : v , - , , . : , o s d u k r a , : < U : i & ' . ~ — ;; ;• 
bės sąraše ir rudenį pradeda kytojų kursus ir tautinių drabu- ^ p a v a s a r j b a i g i a g tanford C a M - *"** ' ' wmeMšm-
studijas Lojolos universitete. ž'ų parodą su paskaita Ohicagc- u n i v e r s i t e t a > susižiedavo su inž. — Mirė Marija Aftukienė. 
Abi seserys mokykloje piiklau- je ir pradėti ruošti naujus so- A l m i u y i t ėnu iš Washington, Liepos 25 d. Lorg Beach ligo
se lietuvaičių "Rūtos" rateliui, kius IV-tajai Taut. šokių šven- ~D c J ų v e s t u v ė s D u s ateinantį ninėje mirė Marija Oželytė - Af-
o už mokyklos ribų — ateitinin- tei. Posėdyje dalyvavo Bruno „va<?a„: T^_ Angeles š v Kaži- tukienė, darbšt i lietuvių o 

I S ARTI IR TOLI 
Moterų armijos dalinių vete-

kai. Regist iuotis iš anksto pas Hammonde, kurią baigė per 3 ranių draugijos suvažiavimas 

KARO VETERANIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

J. A. VALSTYBĖSE 
reikalų vedėją 

Birutė Kazlauskaitė, Vin- 3 7 3 - E v a n g -
Julių Jodelę,, metus. Per trejus metus jis ta ip įvys 14r—17 d. d. 

7-tame namo aukšte ir privertė 
ją važiuoti į 17-tąjį aukštą. Mer
gaitė buvo sumušta iki sąmonės 
netekimo. 

NAUJI MOKESČIAI 

Vakar Illinois valstijoje įsiga
liojo naujos pajamų mokesčių 

kų Lipniūno kuopai. Shotas, Leokadija B;aždienė. 
Irena šilingienė, Bronė Jamei-

X Dr. Justinas Dėdinas. kienė ^ vaidybon pakviesta Ja-
daug metų vertęsis bendrąja; d v y g a Matulaitienė iš New Yor-
gydytojo piaktika Bervvyne, 111.. ^ 
neseniai baigė "phvsical medi-
cine- rezidenciją Hines, 111., V. i X P " i k i a » » ™ ^ i supelyja 
A. ligoninėje ir š. m. birželio d r ė š n a m ™sy. Tvarkykit orą 
mėn. 13 d. prie American Board f** S f * - * sausintuvu (de-
of Phisical Medicine išlaikė spe- h u ™ d i ^ ) O a a a Įs:gykit 

, .K~. ~ 0 „ „,;„„* p 0 erzami- G r a d i n F < 0 vėsintuvų. TV ir ra
dijų krautuvėj. 2512 W. 47th 
St.. FR 6-1998. (sk.) 

pavasari Los Angeles Šv. Kazi-
deio bažnyčioje. Almis yra — nizacijų veikėja Chicagoje, o 

Juozo ir Onos Pal tarokai tės — paskutiniu metu Los Angelyje, 
Yitėnų sūnus. sen iau Vitėnai Calif. Marija buvo gimusi Egliš-

St., Los Angeles, pat baigė ir universitetą. Tai Sherton . Chicago viešbutyje. įstatymas paskiriems asmenims 
nepapiastų ga'cumų jaunuolis, Ta proga bus madų paroda, ir 400.000 valstijos korporaei-
kuris turi daug galimybių aukš- vandens baletas Downey ligoni- jų. 
tai pakUti mokslo kopėčiomis, nėję. pietūs buvusioms draugi- Naujam įstatymui įsigaliojus, 
Rolando tėvai _ Michalina ir jos t e i skyrių vadovėms pagerb mokesčiai pakilo nuo 6 ik 7 % 
Bronius Ginčauskai yra lietu- ti. cento gazolino galonui. Taip 
višku organizacijų ir spaudos A U T O B l ^ VAIRUOTOJAI * a t . P a b r a n g ° <*&****< a l U S * 
lėmėjai. BALSAVO 

ŽURNALAS AKLIESIEMS 

ga-

ciaiybes egzaminus, 
nų jis pasiliko dirbti toje pačio
je Hines V. A. ligoninėje, stu
buro smegenų sužeidimo (Spinal ŽAVINGA VASAROS KON-
Cord Injury) skyriuje, kur jam C ERTĄ rengia At-są šendrau-
tenka kartu mokyti Loyolos gių vasarotojai Dainavoj š. m. 
Universiteto medicinos studen- iugpiūčio 9 d., šeštadienio va
tus. Dr. J. Dėdinas kilimo yra ka:ą. Programai pildyti yra pa-
sūduvietis. Medicinos mokslus kviestas jaunas gražiabalsis te-
sėkmingai baigė Vokietijoje — noras Juozas Aleksiūnas. ku-
Koeino universitete ir nuo stu- ris paruošia specialiai to kon-
dentavimo laikų atsidėjusiai ir Į certo progai dar lietuvių koncer-
stropiai seka naujuosius medi- tuose negirdėtų lietuviškų bei 

pasaulinių dainų ir operų arijų 
programą Jo koncerto pertrau-

AUTOBUSŲ VAIRUOTOJAI 
BALSAVO 

— K u n - *>nas Tamulis, daug Streikuojantieji Evanstone 
vra gyvenę Los Angeles, o da- k « s kaime, Mariampolės apskr. metų besidarbuojąs amerikiečių a u t o b u S ų bendrovės vairuotojai W. Clement Stone, apdraudos 
bar _ Washington, D. C. ^96 m. Jx buvo iš vieno kaimo : pa:apijoje Cadillac, Mich., gavo 6 3 b a l s a i s ( p r i e š 6 1 ) n u ta : ė ket įstaigos egzekutyvas ir filontro-

su prel. Krupavičiumi ir kai tu liūdną telegramą iš okupuotos v i r t a d i e n į tęsti streiką. pas, davė $51,000 čekį Diologue 
lankė pradžios mokyklą. Gyven- į Lietuvos, kad liepos 28 d. Ju r - j streikuojantieji vahuotojai Publications bendiovei, 3100 
d a m a Chicagoje ji dirbo sočia- barke mirė jo motina Julija Ta- s a V Q r u o r . ) 0 ' n ę p a r e i š k ė . kai au- Cak Park Ave. Benvyn, kad ji 

'] listų pažiūrų organizacijose. Los mulienė. Palaidota liepos 30 d. tobusų bendrovės, kuri patarnau pagamintų akliesiems rekordue-
Angelėse įsijungė į bendi ines \ Jurbarko kapinėse. J a šešiems North Shore prie- tą ir Braille žurnalą. Stone pa-
org2nizacijas: Aitą, Balfą. SLA, *ufr'OŪIUJfc Liū.~l U*-JO- l ^ e se i ams . ir The Amalgamated žadėjo šių merų piadžioje duo-
Piliečių klubą ir k. M. Aftukie- Į "" | Transit unijos atstovai beveik ti pinigų Dialogue bendrovei. 

— Vilniuje leidžiamo 

cinos mokslo laimėjimus 
Dr. Vv tau t a s Bieliauskas, 

x Stephanie Jonutienė, Drau 
go skelbimų skyriaus vedėja, 
su vyra atostogauja Baltimorė-
je ir lanko istorinius muziejus. 
Nors ten yra jos gimtinę, bet 
atostogų metu turi progą ne tik 
pasilsėti, bet ir pavažinėti po 
Baitimoiės apylinkes. 

x "Draugo" skaitytojai re
mia savo dienraštį. L. Biliūnas 
atsiuntė 2 dol.. kun. J. 5vi:skis 
1 dol. 

x Reikalinga tarnautoja ben
dram Įstaigos darbui. Pašauki
te telefonu VI 7-7747 (sk) 

x Arūnas Vasys, dirbąs 
Howe, Bames & Johnson, Inc.. 
telf. 782-9600, patarnauja kaip 
stockbrokeris. akcijų pirkimo 
ir pardavimo reikalais. Suinte 
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu. fSk.1 

x NAMAMS PntKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road. Telefoną? 
VT 7-7747 fak.) 

X RAŠOMOS I M M U H 
visokioms progoms nuo mažiau 
šios iki 92 z.. Ket.-angį. raidynu. 

kų metu s u gaziais. taip pat Navier univeisi teto psichologi-
naujais duetais pasirodys dvi jos katedros vedėjas, penktojo 

vardu padėkojo ir pakvietė už
kandžių į Tautinius namus, čia 
Juozas Aftukas padėkojo vi-

dalvvavima ir 

jaunos 

Tarptautinio medicinos — psi
chologijos kongreso (ACIEMP) . 
kuris įvyko liepos 20—25 dieno
mis Paduvoje, Italijoje. buvo 
išrinktas tos mokslininkų drau
gijos p:ezidentu. Dr. Bieliaus
kas trejus me tus t u r ė s išrink-

" . , irt -j pase^oima io žmonos Marijos, 
to — prezidento fPresident — l ^B 

Eiect) titulą ir jo pareiga bus 
suda:yti programą šeštajam 
Tarptautiniam Katal ikų Medici
nos — Psichologijos Kongresui, 
kuris įvyks Salzburge, Austri
joje, vasarą 1972 metais . Tuo 
metu jis t ap s prezidentu i: jo 
kadencija tęsis t re jus metus. 

ACIEMP yra ta rp taut inė 
mokslininku organizacija, kurią 
sudaro medicinos dak ta ia i , psi
chiatrai, psichologai ir teologai 
ir ji yra globojama kardinolo 
Giovanni Urbani, Venecijos pa-

nė buvo palaidota Rose Hilis — Vilniuje leidžiamo "»vei-
Memorial parko kapinėse, liepos katos Apsaugos" žurnalo šių 
29 d. Pamaldas laikė buv. Lietu Įmetu penktame (gegužės) na
vai ministeris kun. Ovven O. ; meryje yra straipsnis vardu 
Norem. Jis pasakė pritaikytą "JAV lietuvių gydytojų moks-
pamokslą modei niekoję kapinių line veikla". i traipsnio auto-
Memorial koplyčioje. Prie kapo ; rius J. B:ėdikis, Kaune jau pa-
atsisveikinimo žodį pasakė: sižymėjęs širdies bei kraujagys-
Amer : :os Liet. piliečių klubo : iių chirurgas, profesorius. Pi a-
p i r m. C. Kiriiouckas, ?LA 75 ėjusių metų sausio — kovo mė-
kuopos pirm. A. Petraitis, Bend. nėšiais lankėsi Amerikoj (uni-
apygaidos pirm. K. Liaudans- versitetuose, ligoninėse), susi-
kas . Alto pirm. C Čekanauskas, pažino ir su eile lietuvių gydy-
Balfo pirm. V. Pažiūra. Long į tojų. Po 14 mėnesių nuo giįži-
Beach Liet. klubo pirm. Br. Mor mo medikų žurnale pasirodė 
;kis, LB L.A. apylinkės vardu straipsnis ir apie lietuvius gydy-
S. Paltus, K. Uinežis giminių tojus Amerikoj. Pradžioje t rum

pai pažymėjo tai, k a s Lietuvo 

dainininkės — Danut. 
Eajalytė sopranas ir Zita Bur- t l i a r c h o i r i t a 1 ^ l į * 1 * ' k o n " 
neikytė - mezzosopranas. Abid- j ferencijos pirmininko. 
vi dainos menininkės duetus į-! šiame suvažiavime dalyvavo 
scenizuos ir dėvės atitinkamus i 284 delegatai iš 22 pasaulio 
duetams kostiumus, šią progia- j Kraštų, a ts tovaudami Aziją, Af-j Roland C\ č auskas °v- ' d a i n i i i l i b e i k a i ^ " ^ s t ra ip 
mą paruošia Iz. Motckaitienės riką. Pietų ir š iaurės Ameriką1 ,. <-.-).'_> „ . , »&" matvt i . kad šis žurnalas užsii , j - - » - . JL ' . . . . .venantis ' 2 . . Kentucky Ave.. -. _ ._ _ - . dainavimo studija. Akompanuos u Europa. Tos organizaciios is- ' T . . . „„ . ma ir politika. Biuietenvje on-f. — _ 1 ^ , . *z - , . . .Hammonde. Ind., neseniai gavo ' ^ , . . -J. ir soio paskamoins Man įgirdas to rijoje, kurios tikslas y ra mes- . . . ,^; __. _ T l i ;„^ ; ( :. „„;_ gmalių mouslmių straipsnių y ra 
Motekaitis. At-kų 
stovykla vyksta nuo 

Taip pat Radio. TV ir b iznio! 3 i k i ™ST>- 1 0 d- V i s a i s : e i k a " į truktyv 

. . . . _ „ j . „ - „ Ponios ats:lank.u&ios i Baizeko Lietuvių kultūros muziejų Chicagoie. Ii k. 
je apie lietuvius gydytoju., • ± . P ; k k , 2 m w \ ^ s t S h u k j s

 ų
m 9 & M a p i e % ^ d a v e . i I aS(>n> 

Ameiikoj gal net įdomiau, ne- 9 2 2 2 s Long^-ood dr. :r Kuzas. 6840 S. Artesian ave. 
gu jų mokslmiai pasižymėjimai.; 
Būtent : "Gydytojų daugumą tį ir gyd. Birutę Biskienę iš kėjo dirbti miškuose prie me-
jungia Ameril<os lietuvių gydy- Chicagos. dr. V. Vaitkevičių iš džių kiitimo. Kai vaikai paau-
tojų draugija. Stambesniuose Detroito, biochemiką virusolo- go, vaikai dirbo miškuose, mo-
miestuose (Chicagoje, Xew - gą Margerj Jasaitį iš Xew Yor- tina rūpinasi jų aptarnavimu, 
Yorke, Clevelande) y ra lietuvių ko, dr. V. Pavilanį iš Montiea- nes miške jau nebegalėjo dirb-
g\-dytojų draugijos. Didžiausią iį0. gyd. rentgenologą A. Palu- ti. nes sveikata nebleido. Per 
dėmesį šios draugijos skiria ben tinską iš San Francisco. bioche- didelį vargą buvo įleista į savo 
dram lietuvybės palaikymui, o rniką gyd. A. Butkų iš Cleve- gyvenamus namus, negalėdama 
ne mokslinės veiklos organizavi- lando, pagaliau dr. J. Urbaną. dirbti kolchoze dėl prarastos 
mui. Panašiai ir užsienio lietu- krūtinės ląstos chiru:gą Xevv Sibire sveikatos, vėl buvo iš-
vių gydytojų spaudos organas Yorke. Tai pirmas toks šiais mesta namų kolchozo pirminin-
"Lietuvių gydytojų biuletenis", laikais, kad ir pro nedidelį ply- ko. Vyras, gyv. Kanadoj, dėjo 
leidžiamas Chicagoje, labiausiai šį. betgi viešas lietuvių gydy- daug pastangų atsitraukti į Ka-
atspindi J A V lietuvių gydytojų te jų Amerikos parodymas Lie-1 nadą. bet be pasekmių. 
g\-venimą. Čia yra nemaža duo- tuvoje. (E.) „ . .¥ _. . . . . . 
&- : -. v-mr r - — Okup. įLetuvos prekini lai 
menų apie aukas kultūriniams . . • K • 

— Mirė .'įbiro tremtine. Ma- vyną dabar sudaro 19 laivų, 
ryte Vyšniauskienė, gim. 1911 bendro tonažo 80.000 tonų. Šie 
m. spalio 29 d., mirė Utenos Ii- laivai yra ne tik griežtoje msų 
goninėj liepos 21 d. 1948 m. priežiūroje, bet ir jų kapitonų 
buvo išt :emta į Sibirą su paaug- bei vyresniųjų jūrininkų vado-
liais vaikais ir per didelį vargą' vaujami. Į laivyno tarnybą įsi-
grįžo iš tremties tik 1959 me- leidžiamas tik mažas lietuvių 
tais su palaužta sveikata. Rei- jūrininkų skaičius. 

lituanistiniams reikalams, lab
darybės balius, kelionių įspū
džius, vedybas, vaikų, anūkų gi-1 
rrimus. mirimus ir pan. I š ve-

sniu 

dialogą su kataliku 
mašinos. Reikalaukite ka t a logų . ; l a i s — ***** \ * * * " J JJ" ^ologais. ta! y ra p u m a s įvykis, t ėdamas 
J. L, Giedraitis, 10 Bair>' Dr., k a i I^- 2 4 3 3 4 ^ ^ Ave.. South- ; kad psic.iologas būtų išrinktas b ū d a m a s v ; r , ' 
E. Norhtport, N. V. 11731. Chi- ! f i e l d - Michigan. 480,5. Telef. I prezidentu. 
r . . „ n i _ informamins vakarais 3 1 3 - 352-1983. Kviečiami sa • Į , , , • - - . - • • - . 
^«»s;oje mrormacijos vahara.s . . . . . 4 — M o k u m u i atettimnkn 
f_i i - c ' o o o („u i'Viei! ir svečiai j stovykla bei * a_ 
tei. 4<(w.#w. < s k ^ i J . . , • ., 2 \}k\:x pvyksta iugpiučio 17 

K 
NEALTHY FOOD RESTAURANT 
L I E T U V I Ų V A L G Y K L A 

3236 South Halsted Street 
Telef : D\nuhe 0-9837 

, koncertą iš visos Amerikos. 
x Dovanų siuntinius i Lietu-; (sk.l 

vą su užtikrintu pristatymu, ga- . 
įima pasiųsti per Ba'tic Stores, 
Ltd. (Z. Juras ) . 421 Hackney! — JAV karo departamentas 
Rd., London. E. 2. Eng'.and.! įsteigtas 1789 m. iugpiūčio 7 
SHH 8731 (sk.) .ti.ną. 

vo mikrobi giia. Pažvmėtina. *"-~*~* ®f~J" J "7,"°* x | £ 
jog jis universitetą baigė tetų- v e r c i a s i P " v a o a praktika. Jau- | 

o Ztų amžiaus. r o s l o s &W* k a r t o s a t s t o ' ^ 
a jauniausiu iu >"ra i r < i i r b a n ^ įvaniuose uni-
. . , . ^ ''• versitetuose ar jų Klinikose, o baigiančiu jų -: ;-..-;eje. Jis vra pn . Jy . . . » 

sto- imtas i Ind anos universiteto t a i P P a t , r mokslinio tyrimo )- | , „ , i j a a Ričiūnienė Chira^o. 111. BÔOR 
„ , . , , . . . . , , , T ,. „ „ ^ staigr>se. JAV lietuviai medixa; • 

DIUCIO i i—24 Medicinos - -r.kla Indianapo- &. . . 
d. d. Mii • H& Resort . Tvvin Ivje. kur v .esutė Aurelija ga- ^ t t g a i M a dnha onKologijos ir 

.aktarės laipsnį, ' ^ r fo log i jos srityje. 
•94Q m . Bo^to 

Peaks. Calif.. toje pačioje vieto- vo medienv s 
je kaip ir- pernai. Stovyklauja Rolandas ^ >; 194P m. Bo*to- ; Po šins įžangos, autorius pa 
jaunieji at eidininkai nuo 8 iki 13 ne. o prad': - mokyklą lankė pasakoja apie keletą asmenų, 
metų amž. ir to paties amžiaus Eas t Ch 71. Ind. Viduiini ryškiau pasireiškusių Amerikoj 

' j ų u i a u ^ . u k a l b a n t i e j i iu-tuvL4- ^ moks l ą ėjo Mot toB l l i g h SchooL mv*lkuiiw taokdv: d r J , Vala i -1 

N0HMAN 6URŠTEINAS, kailiu krautuvė 
IR SIUVYKLA 185 No. VVabash (kampas Wabash 
ir I/nke Street'). 2-as aukšta^. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak : pirm ir ketv. iki 8 v. v., lest . iki 4 vai 
ir kitu laiku susi'arus te!. 263-5826 ir bute 677-8489-

K a l b a r a e l i e t u v i š k a i 

• • « 
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