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IŠNIEKINTAS ALKOS KALNAS 
OK. LIETUVA. — Iš okupuo

tosios Lietuvos atėjo žinios, kad 
paskutiniu metu Žemaitijoje bu
vo išniekintas plačiai žinomas 
Alkos kalnas ir jame buvusieji 
senosios lietuvių kultūros pa
minklai 

Minimas Alkos kalnas yra 8 
km j šiaurės rytus nuo Židikų, 
Dapšių kaimo laukuose, Vardu
vos i r Gūžės - Dubulio upių san
takoje. Kalnas - piliakalnis yra 
apie 80 metrų ilgio, 3 - 2 6 metrų 
pločio, iki 30 m aukščio, sta
čiais šlaitais, apaugęs medžiais 
bei krūmais . Kalno papėdėje, iš 
šiaurės pusės, yra senkapiai su 
kryžiais ir akmeninė, iškalta iš 
vieno akmens gabalo, koplytėlė, 
pas ta ty ta 1881 m. Enzelmo Gir
dvainio. Joje buvo gražių ir įdo
mių senų lietuvių liaudies dro
žinių. Netoli šios koplytėlės yra 
senas akmuo su jame iškaltais 
dviem apskritimais, š i s pamink
linis akmuo prisikiriamas seno
sios lietuvių tikybos kultui. 

1966 metais "lobių ieškotojai" 
paminklinį akmenį gerokai su
žalojo, bet akmuo ir kiti pamink 
lai tebebuvo ligi šių dienų. Da
bar pranešama, kad vieną rytą 
lietuviai, aplankę Alkos kalną, 
pamatė šiurpų vaizdą: visi kry
žiai nulaužti, Girdvainio akme
ninė koplytėlė išniekinta, visi 

liaudies meistrų drožiniai išvog
ti . Pranešime sakoma, kad ir g a r 
siojo akmens Alkos kalne ne
besą. Spėjama, kad jį okupantų 
pareigūnai kur nors išgabeno. 

Ši senosios lietuvių kultūros 
paminklų išniekinimą apylinkės 
gyventojai labai skaudžiai per
gyvena, nes žemaičiai Alkos kal
ną laikė šventa vieta dar nuo 
senosios lietuvių tikybos laikų. 

įbk) 

Irano šachas 
Amerikoj 

WASHLNGTONAS. — Irano 
šachas Pahlevi atvyko į Ameri
ką oficialiam vizitui. Jo atsilan
kymas sako, kad Iranas ir to
liau lieka palankus vakarams. 
Iranas labai svarbus strategiš
kai ir dėl savo naftos atsargų, 
taip pat vienas didžiausių Ame
rikos ginklų pirkėjų. Per pen
kerius paskutiniuosius metus I-
ranas pirko iš Amerikos už 2.5 
bil. dolerių visokios karinės me
džiagos i r ginklų. I r dabar ša
chas sako norįs pirkti Amerikos 
naujausių F-14 kovos lėktuvų. 
Vieno tokio kaina yra 14 mil. 
dolerių. 

Pabšių Alkos kalno akmuo su iškaltais saulės ženklais (Iš Tarasenkos 
knygos "Pėdos akmenyje", 1958) 

Keleivius išleido, 
lėktuvą susprogdino 

HENGHAZL Libija. — Pen-

Privers susitikti 
su Kissingeriu 

NEW YORK. — šios savaitės 

Nixonas atmetė 
komiteto reikalavimus 

Prezidento ir Kongreso kova dėl Watergate 
dokumentų aštrėja 

WASH3NGTONAS. — Prezi-i Komitetas prezidentui įteikė 
dento, Kongreso i r specialaus du reikalavimus. An t r a s buvo 
tardytojo kova jau pasiekia auk-1 parodyti tam t ikrus dokumen-
ščiausio taško. Konstitucinis tus. Komitetas i r ta rdytojas na-
konfliktas iškilo, kai Nixonas | statė terminą: iki ketvirtadie-
atsisakė duoti Baltųjų rūmų te- nio. 
lefoninių pasikalbėjimų Įrekor-j Sen. Ervin da r sakė. k a d jis 
davimus t a r p jo i r bendradar- buvo numatęs susitikti su pre-

Kas sekantis Sovietų Sąjungos aukų eilėje? 
goję liepos 21 

! S T i i ^ ^ 
Vežir tas paruoštas Pavergtųjų tautų demonstracijoms Chica-

Nuotr. P. Maletos 

r ^ ? ? SUOMIAI P A D A L I I C L P.s! EUZMIRS Pusiau laisvas 
pasaulis 

Prie to, kas jau buvo rašy ta 
apie pabaltiečių atstovų veiklą 
Helsinky, Elta surinko daugiau 
žinių, ir kai ką, ko nebuvome 
rašę, čia dedame. 

ky ta — ne. Kaltino platinimu 
nelegalios literatūros, buvo pa
neigtas kaltinimas, nes visa li
t e r a t ū r a jau prieš t a i buvo į-

I te ikta visoms laisvojo pasaulio 

licija nugabeno Į kalėjimą ir iš
skirstė po vienukes. Paėmė iš jų 
kaklaraiščius, diržus, batų raiš
čius, o iš vieno latvio ir sutuok
tuvių žiedą, kad nurydamas ne-
nusižudytų. Suimtieji tuojau pa-, jama, 
skelbė bado streiką, nes jiem 
nebuvo pasakyta dėl ko juos su
ėmė. 

Saugojo nuo rusų 

Kai JAV sekr. W- Rogers, su 
žinojęs apie Amerikos piliečių 

Irių dienų kančia ir baimė 137 ! Newsweek rašo. kad kai Kissin-
keleiviams (ne 144. kaip skelbė ; S e r is kito mėnesio pradžioje at-
pirmiau) pasibaigė, kai oro pi
ra ta i japonų lėktuvą nusivarė 
į Benghazi, išleido žmones ir 
milžinišką lėktuvą iš keršto su
sprogdino. Libiečiai oro piratus 
suėmė. Niekas nežino, ką Libija 
su j a i s darys, bet žinant anks
tesnę praktiką, laukiama, kad 
jų nebaus ir paleis. 

IŠ Dubai lėktuvą buvo priver
tę skristi į Damaską, bet ten 
nieko gero negavę, išsigelbėjimo 
ieškojo Libijoj. Vos tik lėktu
vas nusileido, keleiviai kuo ska
biausiai iššoko pro atsargines 
duris. Kai kurie jų buvo tiek 
išvarginti, kad iššokę iš lėktu
vo negalėjo paeiti ir libiečiai 
juos nešė. Keleiviai buvo dau
giausia japonai. 

Penn Central 
bankrutuoja 

PHILDAELPHIA. — Ameri
kos didžiausia geležinkelio lini
ja Penn Central gale metų ža
da visai likviduotis. Ją gali iš
gelbėti tik federalinė valdžia pi
niginėm subsidijom. 

vyks į Pekiną, premjeras ču En 
- lai princą Sihanouką su Wash-
ingtono atstovu privers susitik
ti. 

Dviguba neteisybė 
WASHINGTONAS. — Buvęs 

Vietnamo belaisvis seržantas 
Harry Ettmueiler ruošiasi emi
gruoti į Australiją. Jis negali 
pakelti vienos neteisybės; jo ko
legos belaisviai, priešui talkinin
kavo kaip tik išgalėjo ir dėl to 
pas komunistus palyginti gerai 
gyveno, ne taip, kaip jis ir kiti, 
kuriuos kankino ir badu marino. 
Jis ir kiti tuos kolaborantus bu
vo patraukę kariniam teismui, 
bet Pentagonas jų bylas panai
kino. Negana to. anie buvę prie
šų bendradarbiai dabar jį. ser
žantą, išjuokia ir tyčiojasi. 

ROMA. — Italijos policija ieš
ko ir neranda Amerikos kores
pondento Jack Begon. Jis pra
dėjo rašyti knygą apie Mafiją 
ir tam tikslui nuvyko į Italiją 
parinkti medžiagos iš pirmųjų 
šaltinių. Tie šaltiniai pasirūpino, 
kad tokia knyga neišeitu. 

Visu spėtu laiku, pabaltiečiai j konferencijom delegacijoms ir ji 
susitikinėjo su žurnalistais. d e - | d u o t a saugu no atstovams, kai 
legacijų nariais, juos inforais:. j jie v i e š b u t y suiminėjo pabal
dami apie Pabaltijo valstybes.! tiečius. Baigus apklausinėjimą 
Pažymėtina, kad dr. J . Valiūnas 
turėjo ilgesnį pasikalbėjimą su 
Danijos užsienio reikalų ministe
rijos politikos depar tamento di
rektoriumi, su Rueterio atsto
vais, su Associated Press Bon-
nos, Briuselio ir kt. direktoriais. 
Dr. Genys kalbėjosi su Švedi
jos užsienio reikalų ministeriu, 
Reuterio ir U P I atstovu i r kal
bėjo per National Public Radi
ją, kuris Amerikoje reprezen
tuoja 150 radijo stočių. Dr. Vi
leišis energingai skleidęs infor
macijas žurnalistams, kurių bu
vo apie 450, kalbėjo rusų kalba 
per Radio Liberty. E . Žilionytė, 
laisvai vartojanti t r i s svarbes
nes kalbas, turė jo ypat ingai di
delį pasisekimą t a r p žurnalistų. 
Jei ne pabaltiečių liepos 5 areš
tai, liepos 6 buvo sukviesta dau
gybė žurnalistų pasikalbėjimui. 
Deja, rusai, per Suomijos val
džią tai sutrukdė. 

Dr. J. Genys buvo gavęs spau
dos atstovo kredencialus ir lie
pos 4 vakare dalyvavo Rytų Vo
kietijos ambasadoriaus delegatų 
ir spaudos atstovų priėmime. Ja
me dalyvavo ir visi t r y s latvių 
delegatai, kurių pirmininkas Ul-
dis Grava paklausė Britanijos 
užsienio reikalų ministerį Sir A-
lec Douglas-Home dėl ko kon
ferencijoje nenumaty ta svarsty
ti Baltijos valstybių klausimas. 
Tą klausimą pakar to jo ir Gro-
mikui. To užteko. Du Rytų Vo
kietijos saugumiečiai Gravą iš
vedė už durų (svetimoje valsty
bėje Gravos areštuot i negalėjo). 

Netrukus rusai pareikalavo 
Suomijos vyriausybę, kad j i tuo
jau areštuotų visus pabaltiečius, 
nes jie. kaip teror is tų grupė, ga
linti ir kitokių t r iukšmų pada
ryti . Suomijos vyriausybė, sku
biai susirinkusi posėdžio, paklu
so rusų reikalavimams ir pavedė 
vidaus reikalų ministeriui pa
baltiečius suimti. Areš ta i pama
žu vyko liepos 5. Visus suimtuo
sius nugabeno į vyriausią sau
gumo būstinę ir ten juos apklau
sinė jo. Dr. Valiūno apklausinėji
mas užtruko pusantros valan
dos. Buvo klausiamas ar jie ne
praktikuoja teroro aktų. Atsa-

Kongresmano Dervrinskio 
pareiškimas 

WASHINGTONAS. — Kon-
gresmanas Edward Dervvmski 
(resp. iš 111.) liepos 18 Atstovų 
rūmuose kalbėjo apie Paverg
tųjų tautu savaitę. "Pasaulis ne
gali egzistuoti pusiau vergiškas, 

(saugumo vyr. būstinėje įvykius j pusiau laisvas", sakė Denvinski 
sekė ir Amerikos ambasados j ir minėjo, kad komunizmas ne-
antrasis sekretorius Terry Dale I būtų komunizmu, jei jis pasi 
Hansen) visus suimtuosius po-įkeistų. Jis keistis negali Tokia 

jo kieta, totalistinė sistema. 
To įrodymui turime Čekoslova
kijos ir Vengrijos pavyzdžius. 

bių. Sen. Ervin komitetas ir spe
cialus tardytojas ArchibaldCox 
pasikalbėjimų įrekordavimų pa
reikalavo per teismą. 

Prezidentas aiškina, kad da
vimas tų rekordų nepašalins vi
sų įtarinėjimų, bet bus proga 
vis toliau ir toliau siekti išgauti 
visų kitų pasikalbėjimų, kurie 
nieko bendro neturi su Water-
gate. Svarbiausia, kad tai lau
žymas konstitucinės doktrinos 
apie valdžios pasidalinimą. Kon
stituciniai principai yra svarbiau 
nei Senato a r tardytojų rinkimų 
praktikos tyrinėjimai. 

Moterys rovėsi 
plaukus, 

vyrai verkė 
TRIPOLIS. — Kaddafi savo 

atsistatydinimą atsiėmė. Tai jis 
pasakė masiniam, 40,000 žmo
nių susirinkime. Savo apsispren
dimą miniai pasakė tik paskuti
nę minutę, paskutiniu sakiniu. 
Tada moterys rovėsi plaukus, o 

zddentu, bet susitikimas dabar 
nebūtų naudingas ir t a i atidėjo 
neribotam laikui. 

Baltųjų rūmų spaudos sekre
toriaus asistentas Warren sako, 
kad prezidentas ėmėsi labai stip
rios pozicijos prieš komitetą ir 
prisiekusiųjų teismą. Associated 
Press tvirtina, kad tos rūšies 
konstitucinės krizės Amerikos 
istorijoj nėra buvę. Y r a buvę 
kitokių atsitikimų, kad ginčuo
se t a r p prezidentų ir Kongreso 
tekdavo šauktis teismo, bet nie
kada nėra priėję iki Aukščiau
siojo teismo. Dabar atrodo, jog 
be t o neapseis. Aukščiausiasis 
teismas šiuo ka r tu bus ne tik 
kaip "referi". bet kaip lygi, tre
čioji jėga t a rp dviejų besigru
miančių valdžios šakų. 

Ginčui plečiantis, suskils ir vi
suomenės opinija. Tie, kurie pa
laiko Nisono argumentus, jau 
sako, kad valstybės gynėjas ne
privalo visko atidengti, duoti 
informacijas, kurias konstituci
nė prievolė verčia laikyti paslap
tyje, o valstybės gynėjas gi yra 
prezidento parinktas ir veikia jo 
vardu. Tardytojo Cox yra kiti 
arguemtai: Amerikos sistemoje 

Paskaitė Pavergtųjų tautų šių I vyrai pradėjo verkti iš džiaugę a u k i t e s n i s už 
metų manifestą, kuriame įspė-įmo, kai j is kaloą uzoaige; As . 

Europos kad Europos Saugumo: pasilieka savo vietoje, lieku re-
konferencijos nori tik sovietai.; voliutinės tarybos pirmininku". 
ir t am tur i dvi priežastis: pri-: Minia šoko, kaukė, tiesiog galėjo 
pažinti jų dabartines sienas ir i sutrinti tribūną, kurioj kalbėjo 
jų pasta tytus režimus Rytų Eu-. Kaddafi. Išgelbėjo tik policijos 
ropoję ir išplėsti savo įtaką Va
karų Europoje. Tik nieko nekal
ba sovietai ir nenori minėti karo 

areštą, per Suomijos užsienio m e t u d u o t o pažado visoms tan-
reikalų miriisterį pareikalavo j toms Rytų Europoje ta ip pat 
tuojau juos paleisti, vėl skubiai i duoti laisvo apsisrendimo teisę 
susirinko Suomijos vyriausybė i r * e i s t i laisvus rinkimus, 
posėdžio ir nutarė visus Ameri
kos piliečius paleisti. 

Kai nugabeno į Marski vieš
buti, jų ten neregistravo, kad 
niekas jiem negalėtų telefonu 
paskambinti. Visiem jau esan
tiem savotiškoje "laisvėje" leido 
tame viešbutyje bendrai vaka
rieniauti, bet buvo keli saugumo 
pareigūnai. Atsirado ir rusų a-
gentai, netoli jų užsisakė po bu
teli alaus. Suomiams reikėjo pa-

ir sanitarinės mašinos, pradėju
sios aplink tribūną kaukdamos 
lakstyti. 

Kaddafi prisipažino, kad jis 
atsistatydino pereitą penktadie
nį, kai j a m nepavyko perkalbėti 
Sadato, nenorinčio Libijos ir E-
gipto unijos. 

Žaibas numušė 
lėktuvą 

ST. LOUIS. — Leidžiantis O- j 
zark lėktuvui į St. Louis aero-j 
dromą, įtrenkė į jį perkūnas, ir 
lėktuvas su 44 keleiviais nukri
to į gyvenamąjį kvartalą, žuvo 
36 žmonės, sugriovė kelis pasta
tus , bet iš gyventojų niekas ne-

baltiečius saugoti ir nuo galimo j nukentėjo. Lėktuvo pilotas, s un-
jų pagrobimo. Pavojus buvo, 
nes tai vyko visai netoli rusų 
sienos. 

Pabaltiečiams .saugumiečių ly
dimiems, buvo leista nuvykti į 
suomių didvyrių kapines, ten 
padėtį vainiką. Dr. Valiūnui ta
rus žodį, saugumo viršininkas 
pasakęs, kad šio įvykio suomiai 
niekuomet neužmirš. Buvęs gau- į 
t a s įspūdis, kad suomiai jaučia'' paskyrė t r i s naujus vyskupijų 
pabaltiečių jiems neapykantą., valdytojus Rytų Vokietijai, pra-

kiai sužeistas, bet gyvas, patvir
tino, kad lėktuvą palietė žaibas. 

Gerėja Vatikano-
R. Vokietijos 

santykiai 
VATIKANAS. — Paulius VI 

Dabar įsitikinę, kad jos nėra. 

DALLAS. — Greit bus naujo 
didelio Dalias - F o r t Worth ae
rodromo atidarymas. Į iškilmes 
a tvyks ir prancūzų - britų už 
garsą greitesnis lėktuvas Con
corde. Tačiau kadangi Ameri- viatorius Eddie Rickenbacker, 
koj uždrausta tokiu greičiu 82 metų. J is nepaprastai pasižy-
skristi , tai jis čia skrig suma- mėjo I pas. karo metu. Paskui 
žintu greičiu, kaip reguliarūs 28 metus vadovavo Eas t em Air 
lėktuvai. ' Lines. 

neša Chicago Sun-Times. Tai 
esąs rezultatas gerėjančių ryšių 
t a rp Vatikano ir R. Vokietijos. 
Tarp jų kontaktas yra nuo sau
sio mėnesio. R. Vokietijoj gy
vena 730.000 kataliku. 

į 
ZUERICH, Šveicarija. — čia 

mirė Amerikos iegendarinis a-

įstatymus. 
Skiriasi nuomonės ir konstitu

cinės teisės žinovų. Bostono uni
versiteto profesorius Henry Mo-
nohan sako, kad teismas turės 
pažiūrėti labai plačiu mastu ir 
pripažinti, kad vykdomoji val
džios šaka tu r i turėti t am tikrų 
privilegijų ir, kad prezidentas 
apsaugotas nuo atidengimo in
formacijų, liečiančių jo parei
gas, i r turi būti palikta teisė 
jam nustatyti , kas gali ir kas 
negali būti žinoma viešumai. Ki
tas profesorius iš Yale universi
teto sako priešingai: ne t prezi
dentas neturi teisės neparodyti 
dokumentų, rašytų a r kaip ki
taip užrekordūotų, jeigu jie ga
lėtų atidengti kriminalini nusi
kaltimą. 

Tokioj atmosferoj prezidentui 
reikia spręsti tarptaut inius klau
simus ir konferuoti su užsienio 
valstybių galvomis. 

Muammar Kaddafi 

Visi traktoriai 
netikę 

MASKVA. — Laikraštis ' 'So
cialistinė Pramonė" nusiskun
dė, kad Volgogrado fabriko t rak 
toriai nepaprastai blogi. Visi, 
kuriuos šiemet paleido į darbą, 
turėjo kokių nors žymių defek
tų, visus iki vieno reikėjo grą
žinti j fabriką. Dėl to techniki
nės kontrolės vyr. inžinierius 
buvo pašalintas. Visa bėda. kad 
sunku rasti kitą j o vietai — vi
sa kratosi to darlso. 

PAPEETE. — Iš Tahit i pa
krantėje nukritusio Pan Ameri
can lėktuvo gyvas išliko tik 1 
kanadietis. Lėktuve ouvo 69 ke
leiviai ir 10 įgulos narių. 35 ke
leiviai buvo amerikiečiai, kelia
vę iš Naujosios Zelandijos į Los 
Angeles. Iš vandenyno išgriebta 
kol kas tik 11 negyvų. 

KALENDORIUS 

Liepos 25 : šv. Jokūbas ap., 
šv. Valentina, Mangirdas, Auš
ra. 

Liepos 26 : šv. Joakimas, šv. 
Ona. Gluosnis, Greitutė. 

Saulė teka 5:37, leidžias 8:17. 

ORAS 

Dalinai saulėta, kiek vėsiau, 
mažiau drėgmės, 40% galimybė 
lietaus m perkūnija, apie £0 L 

i % 
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SKAUTVBES 
GLOBOJA CHICAGOS SKAUTIN1NKIŲ-KŲ RAMOVE 

Redaguoja pe. Irena Regienė, 2652 W. 65th St, Chicago, Illinois 60629 
Telef. 476-7089 

ŠEŠTADIENIS SU CHICAGOS 
SKAUTAIS 

Šiltą liepos 14-15 d. savaitga
lį dešimtys, o gal ne t šimtai au
tomobilių iš Chicagos su tėve
l iais ir svečiais riedėjo aplanky
t i keturių tuntų stovyklaujančio 
jaunimo Rako stovykloje. Vieni 
važiavo lankyti paukštyčių arba 
vilkiukų, kuriems po savaitės 
stovyklavimo norisi pamatyti 
mamą. Kiti dėl da rbų stovyklau
ti negalintieji skautai-ės. vado-
vai-ės čia važiavo bent trumpam 
pajusti stovyklinę dvasią, pa
vaikščioti anksčiau daug metų 
mindžiotais takais , pasveikinti 
labiau išsiplėtusius ąžuolus ir 
nusiplauti miesto dulkes stovyk
los ežero bangose. Man teko pri
vilegija keliauti vadeivos v. s. 
A. Karal iūno automobiliu, kartu 
su rajono vadu v. s. P. Nedu ir 
Lituanicos tunto garbės nariu v. 
s . V. Tallat-Kelpsa. 

šeštadienio popietę svečių lan
kymosi nuotaika liejosi per vi
są Rako ąžuolyną. Tėveliai lan
kė vaikus, o su j a i s sesės ir bro
liai lankė tuntų stovyklas. Viso
s e keturiose gulėjo atverstos 
svečių knygos su naujais įrašais-
s u linkėjimais stovyklų vadovy
bei, kurių daugumą sudarė jau
n i veidai. Rako stovyklavietės 
administratorius s. R. Račiūnas, 
visada k u r nors beskubantis, su
t i k o mus automobilių statymo 
aikštėje: 

— Sveiki a tvykę! Skubėkite 
persirengti . Greit pradėsime sto
vyklų vizitą! 

— Pagarba vadovybei! — 
spaudžiau kairę Latuanicos tun
t o stovyklos viršininkui s. L. 
Ramanauskui . 

karaliją ""Baltijos'' stovykloje. 
Čia. vadovaujant viršininkei ps. 
V. Račiūnienei, stovyklavo 45 

Nerijos" tunto jūrų skautės bei 
ūdrytės ir 14 vadovių gintarių. 
kurių eilėse buvo už augusios 
dukros ir jaunos, grakščios ma
mos, tik vakar davusios gintarės 
įžodi. Naujas stovyklos pastatas 
su moderniškomis prausyklomis 
buvo baigtas prieš pat stovyklą. 

— Ar atiduotum už du tūks
tančius? — Vijeikis kalbino pa
stato "rangovą" Dičių. 

— Be trijų nepaimsi! 
Prie vienos palapinės ant ilgo 

koto sėdėjo baidyklė "Brumhil-
da." 
— Kam jūs laikot tokią baidyk
lę? — klausiau. 

— Jos niekas nenori. J i kas
dieną pati ateina prie netvarkin
giausios palapinės, — skundėsi 
ūdrytė. 

Pr ie valgyklos sukosi stovyk
lauti padedančios mamos ir vie
na sesytė svečiams dalina sto
vykloje leidžiamą šafirografu 
laikraštėli, pavadintą "Baltijos 
Vėjelis.'' 

Kernavės tunto "Žiežirbos1 

CHF l . r T H l i A N l A N VVOKi.D VVMJ* i.>AJULi 
t*.**' S; 

exoept Sundays Uegai noiioaya, duy* a*x« Ciuisimas *nd E&stei 

E Snbscrtptfcm Rates. $20.00 — Chicago «n<l Cook County Ottnots = 
Elsewhere in L .S.A 
Couoirtea — JtZiJKi 
P r e n u m e r a t a 

-OOA s.psk: 'i-
Kitur JAV 
KMOMOOft 
dteienyie 
Savaitini* 

brolių. Savarankiškos skautų, vo akordeonu grojo Įvairius lie- Į mistikos ir romantikos, kurią 
vilkiukų ir jūros skautų pašto- tuviškus šokius. Tai skautai tu- ; pajunta tiktai kilni širdis. 
vyklės stovyklavo per eilę metų rėjo progą parodyti, ką išmoko) Nerijos stovykla pasivadino 
įprasta tvarka, kuri reiškė ne lituanistinėje mokykloje. I r ne- j "Baltija"' — tai vardas jūros, 
atostogavimą, bet stovyklinį • pamiršo savo tradicmio žaidimo i kuri plauna tėvynės krantus, 
skautavimą. Stovyklos kapelio- , 'erack the vvhip'. šokiai pasibai- Neries stovykloje dar daug 
n a s s. kun. A. Kezys susirietęs gė truputj po dešimtos valan-, kilnumo pažymių, kuriuos glos-
žingsniavo po stovyklą. 1 dos, i r visi Rako stovyklautojai į to ir rami naktis, ir giedras dan-

— A r bokso turnyre dalyva ; nuėjo atgal j stovyklavietes pri- j gus, saulė, žvaigždės i r net Tas. 
vote? — klausėme. sišokę, prisidūkę ir laimingi. 

S s.yj savo ziuuZiuru. .«ej> r»*ud*. 
5 cų straipsnių ae^augo, iu>* 
E įX4i;na uit i& anksto ausita-
E rus. keaa&cija u2 skelbimų 
E cunmį neatstuto. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos gavus 
= prašymus. 

$ls.0u .jutao- - i t>» <-rt*u; s 

meuur^s ^ u S men. 1 men — 
>_v.o<j S U - M >o •>- fcs.Ot ~ 
18.00 10.00 5.50 2.50 £ 
20.0C 11.00 &50 3J80 = 
21.00 ;2.00 7.00 3.80 = 
11.00 6.00 — — = 
* Redakcija dirba tasdler E 

8:30 *:30 šeštadieniai? •= 
8:30 — 12:00 f j 

• Administracija dirba 
dien 8:30 — 4:30, Sestadie 
aiais — 8:30 — 12:00. 

niiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiius: 

krepšinio Virginija Markevičiūtė 
Vėtrų valtis 

— Nokautą gavau 
aikštėje! — juokėsi. 

l i t u a n i c o s tunto jūrų skautų 
"At lan to" pastovyklė, kuriai va- NERIJA 
dovavo j . b . L. Kupcikevičius 
a n t įpras to kalniuko švietė nau- . 
ja i s va r t a i s su plačiomis medinė- ; — ta i aukš tumų siekimas 

kuris juos sukūrė. 
Kun. Algimantas Kezys, S J. 

"Baltijos" stovyklos kapelionas 

KAS BROLIAMS PATINKA? 

mis burėmis, laivo deniu, žemė
lapiu, t i l ta is ir virvių grandinė
mis. Čia stovyklavo 42 jūrų skaw 
ta i ir bebrai. Stovyklos ežero plo 
tuose baltavo "Vėtros" burės, 
pliauškėjo baidarių ir kanų irk
lai, jauniesiems atliekant prak
tiką. Nors ir trūko vadovų, t a 
čiau stovykliniai užsiėmimai vy
ko pilnu tempu, kartu su sesė
mis sudarant 14 laivelių laivy
ną. 

_T . . „. , , I » T , T - Trečiadieni Dariaus - Girėno 
Nerijos stovvkla ant kalnelio Į , , , . . _ _ . „ 
•. . J , « . J . , . istovvkkne buvo pravestas ap-

klausinėjimas apie jūrų skaučių 
Baltijos stovyklą. Buvo apklau-

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ m VTDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios tr Califorala 

Pirmad., antrad., ketvirtad, nuo 
6 iki 7:30 vai. vakaro 

Šeštad. nuo 2 iki 3:30 vai. 
Trediad. ir penktad. uždaryta. 

Ofiso telef. 476-4042 
Rerid. tel. W Albrook 5-3048 

, , - - . . , Didvsis paradas visus sušaukė 
stovvklos rajonas skendo milzi-j. - . r 

. » , * - . , . v - „ i i Latuanicos didžia ja aikštę, k u n 
mskų ąžuolų pavėsyje, šiais me-, ^ J * b r o _ 
tais su t r auks 40 s_kaucnį « l | * i \ « C f c t a žingsniu. Nuleidus paukštytes, 5 vyr. skautes, 10 
vadovių ir 4 šeimininkes. Stovyk 
tos vadovybė suvo užimta tėve
lių sutikimu, kurie vaišinosi jų 
pačių rankomis pastatytoje 
puošnioje svetainėje. 

vėliavas, vakaro tyloje sulieps
nojo didysis laužas, padarytas 
net iš dviejų aukštų, č i a t ra tė jo 

| ir šaudė brolio Vijeikio pilies 
Į sienojai, mesdami žiežirbas iki 
! pat žvaigždžių. Kiek sunkiau 

vartais su milžiniška tautine! 
juosta, sesių nupinta iš įvairia-' 

Lietuvybės sala. I spaXvių l aufc0 gėlių. Puošnioje ir 
Atvykus iš Chicagos. Rako j erdvioje valgykloje stovykla rin 

stovyklavietė a t rodė lyg lietu- kos: vakariene:. Mus pasitiko 
viška sala dideliame svetimame jaunutė, žavi stovyklos viršinin-
vandenyne. Vėliavos vardai ir kė t . n. v. si. Rima Skorubskai-
ženklai veidai ir lietuvių ka lbaJ tė su komendante sL Jolita 
kar ta is jaunimo keičiama į ang-: Kriaučeliūnaite. Šiais metais 
Tų. darė Raką savotiška, betų- i Kernavės ir Aušros tuntų sto-
viska respublika, suteikiančia j vykioms vadovavo jaunosios aka 
•mūsų jaunimui lietuviškas nuo- į demikės skautės, 
taikąs, lietuviškus išgyvenimus, j —TJviečiame prie vakarienės! 

Mes pasiruošėme stovyklų j — šypsojosi sesė viršininkė, 
lankymui, prisijungiant vadei- { — Labai ačiū! Mielai — mes 
vei s. D. Eidukienei ir buv. BVS j neatsisakėme kelionės metu ir 
v u. V. VrjeHciui. j po jos dar nespėję užkąsti. Mais-

— Ko t a i p nusiminęs, Vladai ? < tas buvo skanus ir gausus. I r 
—teiravosi rajono vadas. Į čia gerosios mamytės, kaip ir vi

sose kitose stovyklose, skaniai 
virė ir rūpinosi, kad stovyklau
jant is skautiškas jaunimas būtų 
sotus ir sveikas. 

"Žaros" stovykloje stovyklavo 
45 skautės, 22 paukštytės, vado
vaujamos s. Mikutaitienės. ir 17 
vadovių. Stovyklos palapinės ri
kiavosi toliau, už tų gražiųjų 

"Aušros Vartų" tunto "Žarosr j įtemASjo. * & • « be brolio Kezio 
stovykla iš tolo švietė puošniais j jtonfe^ ( £ 0 * * labai gyvas t ė 

vėlių ir svečių dainavimas skar
deno miškus ir gojus, lyg anais 
laikais, kai jie patys stovyklavo 

Nerijos stovykloje daug pala
pinių — tai kilnių širdžių na
mai. 

Nerijos stovykloje pasigirsta 
linksmas klegesys — tai vienos 
šeimos židinys. 

Nerijos kalnelyje viskas nu
rimsta, — tada aidi dainos ir 
meilės žodžiai. 

Nerijos stovyklos vidury vė
liavos i r vhnpilas — tai šauki
mas idealo tarnybai. 

Nerijos stovyklavietėje pa
stogės varteliai, papuošti — tai 
kruopštumo ir jautraus pasi
šventimo pažymys. 

Nerijos stovyklautojos puo
šiasi melsva spalva — tai gied
ros ir jūros tolio pasiilgimas. Jų 
rankos valdo irklą, vairą i r bu
res — tai t roškimas keliauti tie 
šiai savo tikslo link. 

Nerijos vakarais įsižiebia lau
žai — tai pasiilgimas nakties 

DR. C K. BOBELIS 
INKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
TeL — 685-0533 

FOX VAIJLKY MEOICAL CE.VTER 
Š60 Sonualt Street 

Routo 58 — Klgtn Illinois 

sinėtį 34 broliai. Štai jų nuomo- Į - M . o f i s o H J J 4 ^ 8 4 8 t ^ 388.2233 

Vilkiukams Baltijos stovyk- ' " * ' ^ ^ E R T. BRAZIS 
loję labiausiai patiko surasto 
šafrano medžių šaknys, kurių jie 
parsineša po kiekvieno apsilan-

(Nukelta j 5 pusi.) 

BR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCB1KH IK VAIKŲ LIG V 

SPECIALISTĖ 
B£EX>ICAL BUILDESG 

7156 South Western Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto lkl 
t v. popiet. Trečiad. ir šeštad. nuc 

10 v. ryto iki 1 v. popiet. 
Ofiso telef. R E 7-1168 

Rezltl. telef. — 239-2919 

PK 8-S229 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

2858 West 63rd Street 

DR. K. G. BALUKAS 
DR. FANG C. LU 

Akušerija tr motern ligos 
Ginekologine Chirorgya 

6449 So. Pulasld Road fOawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 

8007 W. 83 Pl^ Justice, m.—399-0500 
Priima ligonius pagal susitarimą 
iei neataiUepia. skambinta S74-SOia 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

VaL ptrm. ketv. 1 iki 7 popiet, 
antrad.. penkt.. 1-6, tre£. Ir še&t. tik 
susitarus. 

Dr. Ant . Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L GIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West o l s t Street 
TeL GR 6-2400 

VaL pagal susitarimą: plrmad. tr 
4 Ir 7—9; antrad. ir penk-

Ofteo H E 4-1818. Rez. PK 6-MOl 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VTDATJS LIGOS 
2454 West 71st Street 

(71-os tr OampbeU Aye. fa—np—Į 
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penki 
nuo 3 vai. popiet iki 7 v. vak. Sefttad. 
nuo 9 v. ryto iki 11 vai. ryto —• tik 
susitarus. 

DR, FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — TeL 787-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 
"oontact lenses". 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trei. 

ketv. 1 
tad. 10—4, šestad. 10—3 vai. 

Olh. teL 7S5-4477 Res. PR 8-6960 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
S P E C I A L Y B e — KERVC IR 

Esiocrves LIGOS 
CRA^T^ORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandas pagal susitarimą 

— Būtum nusiminęs, jei kas 
sagriautaį tavo pilį, aplaistytą 
prakai tu i r krauju, — dėstė bro
l is Vijeikis. 

— Palauk" Už t a darbą susi
l auks j ie dievų kerš to! 

Nagi t ikrai . Vietoje Lituarri-
cos karalystės kampe stovėju
s ios didingos pilies, kuri seniai, 
labai seniai, dar prieš LSS auk
sinio jubiliejaus stovyklą buvo 
pae ta ty ta , dabar pūpso tuščia 
aikštelė. 

P*-—*n-—'a užsukome į jūrų 

prieš dešimtį a r kitą metų. La
bai originaliai pasirodė sesės jū-
rininkės. gražiai buvo progra
moje pr is ta ty ta Romo Kalantos 
tragedija i r eilė kitų pasirody
mų buvo gerai atlikta. 

Laužui gęstant, šeštadienis 
Roko stovykloje baigėsi įžo
džiais i r saldžiu miegu palapi
nėje. B. Juodelis 

ŠOKIAI STOVYKLOJE 

Trečiadienio vakare visos s to
vyklos? susirinko Aušros Var tų 
virtuvėje pirmos savaitės di-
didžiausiam įvyktai. Tai buvo 
bendri šokiai. Visi užsidėjo sa
vo išeigines uniformas, a tpara-
davom iki Aušros Vartų, ieško
dami gerų laikų. Ten visi drau
gai susigrupavo ir laukė, kol šo
kiai prasidės. Kun. Kezys su sa-

I OIcKEY & 
POAGUE 

Real Estate I N S U R A N C E Management 
Visų rūšių draudimai žemiausiomis kainomis. Mes atstovaujame ge

riausias kompanijas. Pasitikrinkite. Informacijai kreiptis į 

EDWARD PAUKŠTIS 
3145 W. 63rd St. - HEmlock 44300 

Rezid. TeL - GI 8-0873 
DR. W . M. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERA LIGOS 

GT>"EK.OLOGI>"ft C3HRTTRGMA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

trijų beržų, kurie ne vienai pri
mine turėtus pasimatymus. 

Lituanicos tunto Dariaus-Gi
rėno stovykla šiais metais buvo 
kiek mažesnė, sutraukusi 140 • 

iniiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniniiimmniiiiiiuMiiHiiniiiiii 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
8240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-725? 

DIDELIS PASIRINKIMAS DAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO 
IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. 
•uiuuiuiiiiiniiiiHiniiiuiuiiuiituiuiuuiuiiiiiiiiiiiHiiiiinniiiuiiuHiHiiiiiiiiiiun 

Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia, skambinti: MT 

Jei ne 
8-0001 

TEL. — B E 3-5803 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
5159 South Damen Ave. 

reL Ofiso P R 6-7800; Vamq 925-T8S1 
Valandos tik sagai susitarimą. 

Tredkidieniais uždaryta. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, P O S L ^ IR FROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5545 

Ofiso tel. PR 8-2220 
Vamn — rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

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

TMi imiti antrad., ketvirtad. IT pe^nkt. 
nuo 12 iki 3 vaL ir nuo S Iki 8 
vai. v&k., šeStad. nuo 1 Iki 4 -vai. 

10<fc — 20% — 80<& pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas 

F R A N K 2 A P 0 L I S 
3208% WK8T »5tb Street 

Cfaicaeo, niinols 
TeL GA 4-»654 ir GK 8-4389 

HEATrNG OONTRACTOR 
Iremiriu mieste b- ožmlost> naujus 

1c persrtatau SPHUS *tsp rnftiu namo 
apšildymui ppčius. alr conditioninj 
Ir vandens boilerius. Dirbu greit, a* 
žtnlngai ir garantuotai 

DOMAS * l - R \ r s K A S 
4444 8. WeKern Ava. 
CbK3ago, UI. COSe* 

Tel. VI T-3447 

[R4ŠŠBOOK 
SAVINGS... 
the best vvay to save regutorty! 

51?: 

see us for 

AT OUR 10W RATES 
WITH R6PAVMENT 

TO FIT YOUR INCOME 

MJR SAVINGS 
CERTIF1CATES 

EARN UP TO 

Li įsis vadoms Donatas Ramanai rjnoje 
ooko brolius Mor%s taidjiio* Nuotr. Gintaro Plač» 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Ptamam* tr vaSlmojan» vi«m 
rušhi grindis 

i. BUBNYS, tel. RE 7-516H 
- - • • • • • » • • a—•%—• in M m*mm—*~ 

SIUNTINIAI ) UETUVA 
Ir kitus kraštas 

VKnZTVSKAS, 4065 Arrihor Ave* 
Chioago, m. 60632, teL TA 7-5986 

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

DR. A. iENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 Wectf 6Srd Street 
VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir « 

Iki 8 vai. Trefiiad. ir SeStad. uždaryta. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. RKllanoe 5-4418 
Rezid. GRovehlll «-0«17 

Valandos: pirm. ir ketv. nuo 12 *aL 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.. 
antr. ir penkt nuo 12 iki 2 vaL p.p. 

ir v&karais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. Tlst Street 

TEL. — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penkt 18—12 
ryto ir 2—8 vai. vak. gestad. 1 iki 
4 vaL vak. Treč. ir sekmad. uždaryta. 

Rezid. teL WA 5-3099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas Ir rez. 2652 W. 59tb 8*. 

TeL PRospect 8-122S 
Ofiso vai.: Pirm., antr., trefi. tr 

penkt nuo 2 iki 4 vaL ir nuo 6 Ofl 8 
y. v., šestad. 2-4 vai. popiet ir kita 
laiku pagal susitarimą. 

M - O U 

DR, F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1407 So. 49ffc Court, Cicero 
VaL kasdien 10-12 ir 4-7 Trečlad. Ir 
*efitad. tik susltaras. 

Mutual Fec 
Savinas a&& Loan 

2212 WEST GERMAK ROAD CtUCAGO, ILLINOIS 6060S 

PKTKR KAZANAISKAS, Presidenl Tel.: 847-7747 

HOURS: M o n . T u e . F r i . 9 - 4 T h ' J r . 9 - 8 S a t . 9 - 1 

69 YEABS ^RVING CHICAGOLAND 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Avenue, Cicero 

Kasdien 1-8 vai. Ir 8-8 vai. vak. 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

Ofiso teL HE 4-212S. Xamq OI S - « m 

DR. V. TUMASOMIS 
C H I R U R G A S 
2454 Weet 71st Street 

Vai.: pirm., antrad., ketv. tr penktad. 
2-4 tr 6-8. Trec. ir feetad. ufclarjU 

TeL Riniance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Liettrvfe gydytojas) 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3925 Weat 59th Street 
Vai.: p irmad, antrad.. ketvirtad. ir 
petvktad. nuo 12-4 vai. p. P- 6-8 
vai. vak. Seštad. 12—2 vai. p. p. ir 
trečlad. uždaryta. 

DR. MINA KRAUCEL 
KRIAUČELIŪHAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LJGOS 
So. Kedzie Ave. 

TeL PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. 6—8 vaL 
vak., penktad. fa* šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pairai susitarimą. 

TeL Ofiso PR 6-6446 

DR. F. C. WINSKONAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71at Stroat 
Valandos: 1—« vai. popiet. 

Treč. tr Seštad. pagal susitarimą 

Tel. WA 9-WPIO, 
i «Btt • ! i-*«»a. 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Kitėja 

NE ATLYOIS, BET UŽŠALDYMAS 
Niekas neabejoja, kad Sovie- visada tyli apie savo įstaigas, 

tų Sąjungoje žmonių gyvenimas kurios daugelj šimtų kartų yra 
nepalyginamai blogesnis. Cia ir "pranašesnės". Sovietų stovyk-
ekonominis gyvenimas prastės- lose režimas yra labai kietas, 
nis, gyvenimo standartas žemes- darbas sunkus" sargų elgimasis 
nis, reiškiasi nuolatinis maisto brutalus, bausmės kameros la-
produktų trūkumas, butų krizė bai šaltos. Politiniams kaliniams 
neišsprendžiama — jos niekas nėra jokių laisvių, jiems netai-
nė nemėgina rimtai spręsti. Apie komos amnestijos, daugeliu at-
bet kurias žmogaus laisves ir žvilgių kalinių padėtis dar blo-
kalbėti netenka. gesnė kaip Stalino laikais. Iš 

Tačiau yra dalykų, kuriais daugelio Sovietų stovyklų ateina 
Sovietai pralenkia kitus kraštus, beviltiški pagalbos šauksmai, ad-
Tai propagandos ir diplomatinių resuoti JT generaliniam sekreto-
įstaigų veikla. Jų dėka Sovietai riui, JT žmogaus teisių komisi-
baigia laimėti po TJ pasaulinio jai ar Tarptautiniam Raudona-
karo iškilusį gana aštrų šaltąjį jam kryžiui. Bet visos šios įstai-
karą. Pastaruoju metu Sovietų gos tyli. Net Vatikano įstaigos 
Sąjunga sudarė su JAV-bėmis, oficialiai nepasmerkia Sovietų 
Vak. Vokietija, Prancūzija, Ita- pricšžmogiškų veiksmų ir ven-
lija, Japonija ir kitais kraštais gia kelti religinės priespaudos 
visą eilę smulkių susitarimų, ku- bei tikybos persekiojimo klausi-
riais laimėjo karo metu užimtų mus. 
žemių tylų pripažinimą. Niekas * 
rimtai nebekėlė Sovietų paverg- latvių publicistas A. Vešė
tų tautų laisvės klausimo, o jei- lauks Vak. Europoje leidžiama-
gu pokario metais bolševikai ne- jame "Latvijos" laikraštyje lie-
užėmė naujų žemių, tad ne todėl, pos 9 d. paskelbė kai kurių žinių 
kad jas būtų vakariečiai saugo- apie Latviją, kurios įdomios ir 
ję, bet tik todėl, kad rytuose, lietuviams. Jis rašo, kad 1973 m. 
Sovietų Sąjungos užnugaryje, sausio mėn. pradžioje Mintaujo-
atsirado nauja rusų bolševikams je buvo 60.000 gyventojų, iš ku~ 
nepalanki ir jiems labai baisi rių latvių tik 20,000. 

SVARAUS KURO BEIEŠKANT 
Sąjūdžių įtaka į energijos ir kuro išvystymą 

tūraliomis dujomis ir alyva. Kol 
pakeitimas vyko, įmonės nega-

Šiandieninė kuro krizė atsira- B. JABLONSKIS 
do ne dėl stokos šaltinių kurui 
gauti, bet dėl kai kurių sąjū- mas iš vandens ir išvalytų ka- j Įėjo veikti ir žmonių poreikių 

naMzacijos srutų vandenilio skys j patenkinti. Be to, buvo rimtai 
tis bus galima naudoti energijai I pažeista aprūpinimo ir susisie-
ir kurui gauti. Bet pirmasis tiks j kimo sistema 
las yra teoretiškai išvystyti 

džių nenumaldomos veiklos. Jie 
kovoja prieš atominių jėgainių 
statybas, anglių kasimo pramo
nę, alyvos šaltinių įrengimus 
žemėje ir vandenyse. Vamzdžių "vandens energijos sistemą" — 
tiesimą ir naujų alyvos laukų j branduolinės energijos pagalba 
paieškojimą Alaskoje visai su
stabdė. 

Valdžios ir kompanijų pas-

išgauti vandenilį ir deguonį iš 
vandens. Kol bus išvystyta van
denilio ir deguonies sistema ten-

tangos kraštą aprūpinti pigia į ka pasirūpinti garo, alyvos, du-
energija sutinka didžiausią šių į jų turbinų įmonėmis iš anglių 
sąjūdžių pasipriešinimą. Ir ki- į dujoms gauti ir- vandenynų a-
ti šių veiksnių siekimai yra blo- i lyvos šaltiniams išvystyti iki 
kuojami. Jie nepaiso, kad ener- i tokio laipsnio, kad būtų galima 
gija pakeltų krašto gerovę, gan- j gauti švaresnį kurą. 

Kol bus pasiekta apčiuopiamų 

. »^ 

jėga — komunistinė Kinija. 
Jei po Stalino mirties dar bu

vo ženklų, kad Sovietuose pra
dės reikštis laisvesnis žodis, tai 
po paskutinės Helsinkio konfe
rencijos sesijos visiems pasida
rė aišku, kad ne rusai vakarie
čių, bet vakarų kraštai sovieti
nių rusų bijo ir kad todėl pa
vergtų Europos tautų klausimas 
eis ne jų išlaisvinimo keliu, net 
ir laisvosios Europos tautos grei 

Tai dar ne viskas. Autorius 
toliau rašo: "Bet ten, už Paro
dos aikštės, Lielupės dešiniaja
me krante ateinančių penkerių 
metų bėgyje iškils naujas gyve
namų namų kvartalas 30.000 
gyventojų. Kadangi latvių prie
auglio jau kaip ir nebėra, nau
jai pastatytus butus užims tik
tai iš Sovietų Sąjungos atkeltie
ji gyventojai. Viestarto ir Na
rnėjo žemę vis labiau tirština 

tų darbo daugiau žmonių, ypač 
tie, kurie gyvena vien iš pašal
pų. 

Susidaro įspūdis, kad sąjū
džių veiklai diriguoja vidaus ir, 
gal būt, užsienio priešameriki-
nės jėgos, kurios siekia vieno 
tikslo — Amerikos gerovei pa-

| kenkti ir masių nepasitenkini
mui sukelti. Reikia manyti, kad | tų, o branduolinis 
sąjūdžių vadovais parenkami to- yra neribotas, 
kie žmonės, kurie visai pritaria 
tokiai veiklai, nepaisant kokių 
priemonių tos veikios sąjūdis 
imtųsi. 

Sąjūdžių vadovai dažniausiai 
gauna riebų atlyginimą ir veik
los išlaidoms pinigų, šiam tiks
lui pinigų susirenka iš savo ša
lininkų, sąjūdį palaikančių or-

Krizei pašalinti reiktų tuojau 
panaikinti natūralių dujų kainų 
apribojimus, skatinti naujo kuro 
išvystymus ir juos tvirtai pa
remti, paskubinti iš anglių du
jų išgavimą ir vandenilio ener
gijos tyrinėjimų darbus, šiems 
tikslams reikia balansuotos ir 
apdairios programos, kuri nu
tiestu tiltus i visus energijos, 
. ' . y . * alyvos įvežimo. Taigi tuzinas re- . ratus ir stume susisieikimo prie-
s - i lon ius 

j aktorių būtų lygus pusei Japo- j mones. 

David Cohler (kairėje) United Press korespondentas apklausinė jo 
New Yorke estą Ilmar Pleer, kuris kartu su kitais pabaltiečiais buvo 
suimtas Helsinkyje. Nuotr. Charles BinkLns 

Paskubinti alyvos laukų iš 
vystymus, vamzdžių pravedimą | 
ir. atsižvelgiant į vietos aplin
kos poreikius, plėsti alyvos šal-

prie A-

davinių kuro išvystyme, teks 
šios srities darbuose apie 10 ar 
12 metų sunkiai dirbti. Tačiau j tinių įrengimus jūroje, 
nėra rimtos priežasties ameri- i laskos krantų, 
kiečiams nuogąstauti, nes įvai- Dujos ir °arai 
raus iškasamo kuro Amerikoje 
yra pakankamai. Vidaus porei
kiams turėtų pakakti 500 me-

potencialas 

| nijos įsivežamos alyvos. Mato- i Dr. Thomas Paine buvo II-jo 
me, koki svarbų vaidmenį vai-i pasaulinio karo povandeninio 
dins branduolinė energija Japo- i laivo karininkas, vėliau tapęs fi-
nijos ateities energijos politiko- ziku. Vadovaudamas valstybinei 
j e . erdvių administracijai, pasiuntė 

rečiau g 

slavų dvasia. Pvz. dabar Zemga-
ciau galės tikėtis Suomijos liki- ^ ^ ^ ^ 
mo. Nūdien fmlandizacijos var
das daug daugiau linksniuoja
mas, kaip, sakysime, sąjunginių 
sovietinių respublikų susatelitini 
mas ar satelitinių kraštų nepri
klausomybės klausimo kėlimas. 

* 
Laisvąjį pasauli vis labiau pa-

ganizacijų ir kitokių šaltinių. Po j p u s į ^k i a staigi elektros ir de 
apsaugos skraiste pasislėpęs va- į g ^ krizė. 

•irdėsi latvių kalbą, kaip 
rusišką". 

Tas pats A. Veselauks toliau 
rašo. kad okupantai pagreitintu 
tempu kovoja su visais gražiai
siais senųjų gyventojų latvių 
papročiais, tautos ir religinėmis 
šventėmis, jas naikindami ir vie-

dovas varo priešvalstybinę veik
lą, kurią palaiko net teisėjai. 

Klaidos ir planai 

Dr. Thomas Paine, kuris va
dovauja švaraus kuro siekimui, 
YVashingtono Copley News įstai-

Ligi šiol GE Įmonės yra pa- 3 Apollo skrydžius Į mėnulį. Da-
, stačiusios 80 branduolinių jėgai- bar jis yra GE kompanijos vi-

Reikia plėsti dujų ir garų pa-1 nių dešimtyje kraštų. Dar turi; ceprezidentas. Jo įstaiga yra 
naudojimą įmonėse ir srovių sis- į trijų bilijonų dolerių vertės už-1 ̂ e w Yorke 38-me Manhattan 
temose, kad pakėlus dujų ir an-! sakymų. Tai įrodo, kad susido-
glies energiją apie 30 proc. Nau- i mėjimas branduoline energija 
jos konstrukcijos turbinos tei-; didėja, 
kia vilčių, kad iki 1980 m. ener- S . . _ _ , 
gijos jėga bus pakelta net 50 < d u s u l i dr. T. Paine trau-
ar 60 proc. Taigi kiekviena alv- k i a vandenilio principas, kuris 
vos statinė teiktų dvigubai e- *> *>lanuof *** T * * T * čiau. Tik reikia atsižvelgti į nuo- Į l e k t r o s ~ » ^ jų vietų. Jis jau naudojo vande-

saikius aplinkos apsaugos sąju-; d u g v a r b ū s ^ ^ apsaugota i n i h o s k v s t ? A P° U o ^ S * " ? * , 
džių pareikius. Gal būt, už ener- . k a fc d o t a d • š a l . \ į mėnulį. Saturno V raketos vir- Į 
*:- ' • ;- - - - • ^ . . -K>-įtiTliu. Federalinė valdžia turėtų'1 " ' 

ateiti į pagalbą su reikalingais 
potvarkiais ir apspręsti, kokios 

rūšies degalai būtų naudotini. 
Žinoma, šiuo būdu gauta ener
gija brangiau kainuotų. 

Degalai ir krizė 
Suakmenėjusių degalų atsar 

gos turėtų būti panaudotos pla-

pastato aukšte. Ant sienos ka
bo įrėmintas New York Times 
laikraščio puslapis, kuris rašo: 
•Žmonės vaikščioja ant mėnu

lio". 

VATIKANO IR LIBERIJOS 
RYŠIAI 

giją tektų truputį brang: 
keti, bet niekada nebūtų užklu 

iežius Paulius VT priėmė 
skystu vandeniliu. Taip pat nu- * • Liberijos respublikos 
matoma vandenilio skyst; 
doti naujam erdvių traukiniui 

JAV-bės turi didžiausias an
glių atsargas pasaulyje, išsky
rus mažai kainuojančias natūra
lias dujas, siera turtingas an
glių kasyklas ir kalnų pramo
nę. Tačiau įstatymų leidėjai vis
ką sustabdė. Sustabdė net ryti 

gos vedėjui Ray McHugh pa- j n i o pajūrį0 įmonių veiklą. Jas 

siekia žinios, kad po Stalino mir- , . A--, , • . a -A toje jų įvesdami naujas sovieti-ties praktiškai kaip ir ukviduo- ' zjzJs: -• /> - -• " K . ;L- . nes tradicijas. Garsioji nuo ne-tu priverčiamojo darbo stov\-K- „+rv, _ s , . . , ,^ \. , , J , r t_„ * . atmenamų amžių latvių sponta-hi tmkias nuo l96o metų vis „ , . . ; . . „ . . 7 T ,. 
* niskai švenčiama joninių švente. 

dabar vadinama sėjos pabaigtu-
labiau plečiamas. Saugumo su
metimais stovyklų skaičius su
mažintas maždaug ligi 1000. Tai vių diena. Ją lydi mitingai, ko

munistinės dainos, dainuojamos 

reiškė, kad per paskutinius 20 
metų buvo padaryta rimtų klai-1 
dų. kurios sutrukdė naujos e-1 
nergijos išvystymą, permažai į 
buvo pasistūmėta anglių ir alv- j 
vos skalynų tyrinėjimuose. Vai- j 
džia labai mažai padėjo pastan-1 
gų dujų — alyvos vystymui. | 
Tad ši veikla tebuvo naudinga \ 
tik trumpą tarpsnį. Nebuvo pa-
kankamai įvertintos aplinkos j 
judėjimo pastangos. Per daug į 

privertė anglių kurą pakeisti na-

Atominės jėgainės ir vandenilis 
General Electric kompanija | 

dabar stato didžiausią branduo
linį centrą prie Fukushima, Ja-

LU. j ((Afrikoje) ambasadorių prie 
Vatikano Reide Wiles. Įteikda-

erdves ir atgal skraidinti. m a s skiriamuosius raštus nau-
Šia proga buvo įgvta vande-1 J2 1^ Liberijos ambasadorius 

niiiui naudoti patirtis. Dabar ji Į pasveikino Šventąjį Tėvą savo 
laikoma svarbiausiu technikos i vyriausybės ir tautos vardu ir 
laimėjimu. Pranešama, kad di- : įvertino katalikų Bažnyčios pa
džiausią vandenilio tyrimuose I stangas taikai įgyvendinti bei 
pažanga padaryta Europos a-; J0® žyn"J įnašą Liberijos kraš-

_ to kultūros, dvasinės 

padaryta grynai nraktiškais su- ... r , ., , ,f\T i pasitikėta branduolinėmis jė 
rm^JT TTT-T^: T- partijos, fabrikų ir kolchozų • * \ . . . . ... ^ ^ a t metimais, kad būtu išvengta su- gainėmis, kurių statyba buvo , .,. , ' , . , - , ., garbei. Bažnytiniu švenčiu vie- _ " _-. .. * . . , . 
kibmų kokie buvo savo laoku ^ ^ ^ į v e . ; vystomą. Tikėtasi, kad jos grei-
Nonlske, Vorkutoj, Kmgirske t Dagerbimas, Parvžiaus- t a i p a r U p l T 1 S P W 6 l e k t r O S SI" ir kitose vietose Jose šiuo metu , 
" * l w a t ! V1CL "^ 2 -T , ,• • komunos minėjimas, Lenmo gim 
kalinama 1-1,2 mil. kahmų. Tai, žinoma, nedaug, turint gal
voje, kad Stalino laikais buvo 
13 -15 mil. kalinių. Bet vis kos dienos 
ir milijoninis politinių kalinių . . 
skaičius nerodo, kad Sovietai ei-

tadienis. Kelias dienas trukusių i 
Kalėdų, Velykų, įvairių atlaidų' 

Tr,I~ švenčių vietoje - lenininės tai-

tų laisvėjimo keliais. 
Kiek anksčiau pasireiškęs po-

Keliamos ovacijos 
ančiam i kolchozą. Vardo, 

gimimo, vestuvių dienoms minė
ti, taip pat krikštynoms, laido
tuvėms, sukaktims Įvedamas po

litinis "atlydys" Sovietuose vėl litinis ritualas. Bažnyčių vietoje 
užšaldomas, ypač paskyrus slap- steigiami metrikacijos rūmai, 
tosios policijos — KGB šefą An- bolševikinės kultūros namai, 
dropovą politinio biuro nariu. Komjaunuolis, pasiekęs 16 metų 
KGB šefas gyvena viename na- amžiaus, turi švęsti savo paso 
me su L. Brežnevu. Abudu jie gavimo dieną, 
žiūri ir rūpinasi, kad rėžomas * 
nesušvelnėtų Okupantai rašo, kad jau yra 

sugriovę "buržuazinius kalėji-
Dabar tartum pajuoka atrodo mus". Tai iš dalies tiesa: jų bu-

N. Chruščiovo pasakyti žodžiai, vo nedaug, o ir tie patys pasi-
kad "šiandieną Sovietuose ne- darė permaži. Iš tiesų visose 
bėra politinių kalinių". Tai buvo Pabaltijos respublikose buvo pa-
didžiausias melas, kada nors bet didintas kalėjimų bei priverčia-
kur paskelbtas pasaulyje. Sovie- mųjų darbų stovyklų, o taip jų 
tų spauda daug rašo apie įvai- Įnamių vietų skaičius. Kiek il-
rias bausmės stovyklas Ispani- giau nuteistuosius siunčia už II-
joje, Graikijoje, pietų Afrikoje, ralo, į plačiosios Rusijos kalėji-
Žinoma, šiuose kraštuose priver- mus ir priverčiamųjų darbų sto-
čiamojo darbo stovyklų yra. Bet vykias. 
tai yra niekas, palyginus su So- Taigi ir kalbėti apie bet kuri 
vietais. Sovietų propagandos į- 'atlydį" Sovietuose netenka, 
staigos labai daug kalba apie Greičiau jau apie naujus žmo-
kitų kraštų priverčiamųjų darbų gaus teisių ir laisvių užšaldy-
stovyklas ir kalėjimus, bet jos mus. b. kv. 

vę-
Krizės tikrai nebūtų buvę, 

jei natūralių dujų kainos nebū
tų apribotos, nepirktų pigios už
sienio alyvos ir netrukdytų žmo
nės, kurie net įpusėtus darbus 
sustabdė. 

Apie 2001 m. energijos ir ku
ro krizė bus tik praeities prisi
minimas, pasakė Paine. Gauna-

ponijoje. šeši šio centro reakto- i tominės energijos komisijos la- j t 0 kultūros, avasmes pažangos 
riai atstoja 4 proc. Japonijos į boratorijoje Italijoje ir Vakarų j i r ypač jaunimo auklėjimo sri-

Vokietijos Aacheno universiteto' tyse. 
mokslininkų. 

GE studijų 

Sveikindamas naująjį Liberi
jos ambasadorių. Popiežius Pau 

centras Santa ; l i u 3 V I fturodėi k a d Bažnvčia 
Barbara, Calif., bendradarbiau- j n u o l a t o s s i e k i a ^sų d v a s m ė s ir 
ja su Europos tyrinėtojais. Ir į m a t e r i a l i n ė s gerovės ir pagal 
jei GE centrui, panaudojus che- K r i s t a u s d u o t ą pa fc j^ , s t e n . 
minį t--hnikos būdą. pavyktų | g i a s ^ k a d ^ ^ J o m o k s . 

Tarp lietuvių, dalyvavusių pavergtųjų t a u t ų savaitės proga suruoštose 
šv. Mišiose Šv. Pat r iko katedroj New Yorke, dalyvavo Pet ras Žilionis. 
Margarit Sąmata. Birutė Radzivanienė. dr . M. Žukauskienė. Lietuvos 
gen. kons. A. Simutis. Aloyzas Balsys. Helen Kulber ir kt. Apie minė
jimą "Drauge" jau buvo ra šy ta ankstyvesnėse laidose. 

Nuotr . Charles Binkins 

si'ummiu keliu vandeni suskal
dyti j vandenilį ir deguonį, tai 
būtų gauta švari energija ir ku
ras. Tada vandenilį ir deguonį 
kaip natūralias dujas per vamz
džius būtų galima naudoti ši'dy-
mui. elektrai, plieno liejykloms 
ir važmos jėgai. Tiktų spraus-
miniams ir paprastiems moto
rams ir nuo to prasidėtų šva
raus kuro ir energijos era vi-

• šiems laikams. 
Jeigu nutrūktų sąjūdžių veik-

j la, nereiktų benzino stočių, ang-
; lių kasyklų ir kitų paprasto ku 
' ro šaltinių 

lą ir pasiektų savo 
tikslą — išganymą. 

amžinąjį 

— Vatikano valstybės sekre
torius kardinolas Villot, Vatika
ne atidarė originalią religinių 
meno kūrinių parodą. Parodoje 
yra išstatyti premijuotieji me
no kūriniai, kuriuos sukūrė tarp 
tautiniame konkurse dalyvavę 
20-ties kraštų moksleiviai ir 
studentai. Pagrindinė meno kon
kurso tema buvo — Biblija — 

kurie ligi šiol teikė i knygų knyga. Paroda tęsis iki 
žmonėms šilumą, energiją, su ko Į šių metų galo. 

CHICAG0S LIETUVIŲ 
PRAEITIN PAŽVELGUS 

A. VILAINTS ŠIDLAUSKAS 

mą Į kolonijas, parapijas ir Įkuriant šimtus draugijų, pradžios mokyklą, dar būk ir daugiau ko prasimokęs, 
organizacijų, kurios kaip kokiu voratinkliu apraizgė, Į J. A. Valstybes, kaip jis rašo savo namų statybos 
visą lietuvių religinį, tautinį ir kultūrinį gyvenimą. 
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Kasgi vėl atsitiko, kai atėjo ana lemiamoji va
landa, atsistatant Lietuvos valstybei. Taip buvo su-
bruzta be atvangos, be atvėsio ir su tokiu užside
gimu, lyg būtų užklupus kokia audra su potvyniais, 
ardančiais bet kokias užtvankas pakelyje. Išsyk, ro
dos, buvo pajusta, suprasta, kad atėjo išsilaisvinimo 
valanda. Ir kas amžiais buvo laukta, svajota ir dėl ko 
tiek kovota ir kentėta, dabar jau virsta realybe. Su
traukomi visi pančiai, kurie rišo, pančiojo tautos lais-

VAKGAI AFRIKOJE 
NESIBAIGIA 

Italijos katalikų "Caritas Ita-
liana" pagalbos orgamzacijos 
pirmininkas Monsinjoras Nervo 
spaudos konferencijoje iškėlė, 
skaudžią dramą, kurią išgyvena j 1 1 I t a l i J o s C a n t a ~ s organizacija 

Burundi krašte priskaitoma 
apie 100.000 mirusių, apie 
200.000 našlaičių ir apie 100.000 
pabėgėlių, kurie pasitraukė į 
kaimyninius Zaire. Tanzanijos 
ir Ruandos kraštus. Jiem padė-

Reikėjo transportacijos ir apsigink
lavimo reikmenų. Buvo kreiptasi į JAV vyriausybę, 
bet gal dėl vis dar besipinančių Europoje politinių j vę, 
painiavų tokios pagalbos nebuvo gauta. Gal šios sro-į JT tas nepaprastas pasišventimas, persunktas re-
vės būtų bandžiusios ieškoti kokių priemonių tai iš- į v o i į u c m e dvasia ir dar degančia gilia tėvynės meilės 
laidingai transportacijai padengti, bet kaip tik tada i ugnimi j^k iš atnešė tautos troškimų išsipildvmą. įsi-
atėjo iš Lietuvos vyriausybės žinia, kad savanorių! k u n j j j m ą . Lietuva tapo laisva ir nepriklausoma vals-
netrūksta ir pačioje Lietuvoje. Tik trūksta tai a rmi - ; t ^ 
jai išlaikyti ir pačiai Lietuvai atkurti lėšų. Ekonomi
nė pagelba esanti daug svarbesnė, nei savanorių siun
timas. Tada iš tų kelių tūkstančių vos tik kelios de
šimtys jaunuolių individualiai nuvykę įstojo savano
riais į Lietuvos kariuomenės eiles, šis Lietuvos Lais
vės sargų pavyzdys parodo, kad Amerikos lietuviai 
buvo kovojanti tautos dalis ir laisvės Lietuvai siekė, 
net nevengdami kraujo aukos. 

Baigiant šį rašinį man vis kyla mintys apie tą 
revoliucinę dvasią, pasireiškusią katalikiškoje srovėje. 

DAR APIE TANANEVICIŲ VEIKLĄ IR JŲ 
KULTŪRINĮ PALIKIMĄ 

akte, atvyko 1895 metais. Pirmoji jo gyvenvietė buvo 
Wilkes Barre. Čia jis dirbo spaustuvėse kaip raidžių 
rinkėjas ir dar mokėsi įvairiose vakarinėse mokyklo
se. Jau 1899 metais persikėlė į Chicagą ir su kun. 
Kriaučiūnu kartu leido Kataliką. Kai 1901 metais jis 
įsteigė savo spaustuvę, tai kun. M. Kriaučiūnas 1903 
metais perleido Kataliką visai į J. M. Tananevičiaus 
rankas. Tais pačiais metais jis įsteigė ir savo vardu 
privatų banką. Jonas M. Tananevičius kilo iš gausios 
šeimos tarpo ir jis pasistengė atsikviesti savo tris 
brolius ir tėvus. ir. tur būt. iš šios šeimos nieko dau
giau ir nebeliko Lietuvoje. Jo atkviestieji broliai buvo 
jo darbų geri talkininkai ir beveik visi pasireiškė dau
giau ar mažiau ir spaudoje. 

Brolis Mykolas .'onas Tananevičius, gimęs 1883 
metais Lietuvoje, į Ameriką atvyko 1897 metais ap
sistojo taip pat Wilkes Barre ir čia. kaip ir Jonas, dir
bo spaustuvėse ir taipgi mokėsi vakarinėse mokyklo
se. Persikėlęs į Chicagą 1900 metais padėjo įkurti bro
liui spaustuvę ir jai kurį laiką net vadovavo. Trumpą 
laiką redagavo Kataliką. Gal būt, po kokio dešimtme
čio jis pats atidarė mažą spaustuvę 18-toje lietuvių 
kolonijoje ir taip pat įsteigė privatų savo banką. Kai 

Burundi krašto gyventojai Ai-1 siekia sukelti 40 
rifcoje, Dė] vidaus neramumų: sumą 

milijonų lirų 

Baigdamas jau ne taip trumpą rašinį jaučiu rei
kalą dar sugrįžti prie Jono M. Tananevičiaus ir jo 
brolių veiklos lietuviškos kultūros bare. Apie juos j dėl išleistų potvarkių turėjo jį likviduoti, tai paskui 
nieko nebeišsitarus nevienam dargi gali susidaryti įs- j vertėsi namų pardavinėjimo bizniu. Dirbo daug ir vi-
pūdis, lyg aš jau būčiau norėjęs jų atliktus darbus suomeninėje veikloje. Buvo vienas iš Švento Kazimie-

kurią su savim atsinešė tie buvusieji aušrininkai, var-i nuvertinti. Ne. tokios minties pas mane nebuvo. Ma-, r o lietuvių kapinių steigėjų. Pasižymėjo labdaringu-
pininkai. apžvalgininkai, tėvynsargiečiai, lietuviškoje į no supratimu, jie yra atlikę svarbų vaidmenį. Pirmiau-i mU- ypač dosniai, stambiomis sumomis, šelpė Šv. Ka-
veikloje čia atlikę pionierišką vaidmenį. Atrodo, lyg jie; sia gal dėl jų veiklos paryškinimo kiek suglaustai. zįmiero seserų vienuolyną ir mokyklas. Išleido ir ki-
tuo revoliucijos raugu, tartum kokiom mielėm buvo; apie jį ir jo brolius keletas biografinių nuotrupų. j šeninį lietuviškai anglišką žodynėlį. Mirė 1950 me-
uždavę visą išeivijos katalikiškąją srovę. Kaip kitaip Jonas Mykolas Tananevičius buvo gimęs Lietu- j tais Chicagoje. 
gaJUna aiškinti tą taip epartty urnų suaiorganizavi. | voje 1878 metais, gegužės antrą djtną. Ten jis lankė ir | (jtm daodMU 
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VASAROS STOVYKLOJ 
DAINAVOS KALNELIUOSE 

Pirmoji savaitė 17-toje mergaičių stovykloje 
Gražioje D a i n a v o s s tovykla- geresnės — geriausios, keturios 

vietėje Nekai ta i Pradėtos ios kepurės, pasimetęs trikampis-
Marijos sese l ių g l o b o j l inksmai Vos pirmiems spindulėliams pa-
s tovyklauja mergai tės , suvažia- l ietus stovyklavietę, čia mergai-
vusios i š įvairių A m e r i k o s ir tės pakėlusios vėliavą dalyvauja 
Kanados pakrašč ių . š ios s t o - lietuvių kalbos, rankdarbių, 
vykios t e m a — Mergaitės gro- tautinių šokių ir dainavimo pa-
zis. T e m a i par inktas šūkis "Tu mokose. Po pietų maudosi, spor-
esi nuos tab i : dž iaukis ir džiu- tuo ja ir nekantriai laukia vaka-
gink k i tus" . |rinių programų. O gerajam Die-

Dž iaugsmas . draugystė , gera :vuliui už visą suteiktą džiaugs-
nuotaika lydėjo v i s a s per pir-'. mą kasdien padėkoja per šv. Mi
nios s a v a i t ė s s tovyklavimo grei- š ias . 
tai pra lėkus ias d ienas , č i a jos : Stovyklos kapelionas kun. A. 
sus idraugavusios , vieną kitą | Tamošaitis . SJ. savo pamoks-

Latvijoje vyko rajonų, mies
tų, gyvenviečių ir kaimų depu-

pamilusios . lyg v i ena didelė šei- luose mergaitėms vis primena, ta tų tarybų rinkimai. Iš duome-
mynėlė. darbuojas i , mokosi, dai- i kad Dievas sukūrė jas panašias j n ų . kurie paskeloti laikraštyje 

Šių metų mergaičių stovyklos Dainavoje vadovybės da.is: 0. Adomai
tienė. V. Adomaitis, ses. Judita. R. 2ilionienė ii- 1. Bublienė. 

Nuotr. A. Tamošaičio 

IK VĖL 99,9iKĮ 
BALSUOTOJŲ! 

dabar yra 226 rajonai, 58 mies
tai. 35 gyvenvietės ir 528 kai
mai. Į tarybas išrinkti 23,877 
deputatai. Iš jų 48 .52 ( c yra mo
terys. 45.54 ' ( part i jos nariai 

nuoja. š o k a ir t. t . Į savo paveikslą. Ir juo daugiau 
Šios s t o v y k l o s vadovybę su- atsispindės j o bruožai, juo jo s 

daro: s t o v y k l o s vadovė s e s u o bus gražesnės. 
M Paulė , kapel ionas kun . A. , S t o v v k l a u t o j o s ilgai prisimins 
Tamošai t i s . SJ. m o k y t o j o s 0 . j v a k a r i n e s p r o g r a m a S ; k u r i o s 

Adomait ienė . I. Bublienė, s e s u o ^ ^ ^ ^ ^ į i n , , F -
M. Judita . V. S lapšys , R. Š o h ū - į g i ^ U n k s m a i 3 ^ ™ * arba kandidatai, bet daugumą 
naitė, R . Žilionienė. s tovyk los į p r i e ^ ^ imm£ĖwmmLitm p a m i J - 5 4 , 4 D - , sudaro taip vadma-
slaugė s e s u o M. Lucija. V a d o - | n ė j o R ( j m o K a l a n t o s m e t i n e s , 
vybei s u š y p s e n a ta lkma dar, ^ ^ ^ ^ ^ s t o v y k l a u t o j u to. 
šios page lb in inkes : G. Adomai- j l e n t a i g p e r ^ ^ v a k a i r ą d a u g 

tytė, N . Lenkauskai tė . R. M i s i ū - į ^ p ^ ^ k a u ] d u ^ ^ ^ ^ 
naitė, B . Ruzgytė . R. S u l y t e k o d a i n a w ^ d e k l a m a v o a p i e 

Mergai tes prie paplūdymio p n - j t ė v e l i u ž e m ę l i teratūros v a -
žiūri J. Juozevič ius ir T. K l i - ; k a r ą ' 
mas. S t o v y k l a u t o j a s skaniai vai-; 
gydina v ir tuvės personalas , ku- į Taip ir s lenka l inksmai die-
riam vadovauja B . Mainelienė n o s prie Spygl io ežerėlio, k a d 
su pagelbininkėm N . Mainelyte, ; dažnai nepajuntam, j o g žvaigž-

rajonuose kandidatai negavę 
absoliučios balsų daugumos ir 
liko neišrinkti. Viename rajone 
kandidatas miręs ir rinkimai 
neįvykę. 

Balsavimo duomenys rodo. 
kad rinkėjai "vienbalsiai balsa-

"Cina" matome, k a d Latvijoje j vę už komunistų ir bepartiečių 

A. t k. LIUDAI BIGELIENEI 
tragiškai žuvus, vyrui VINCUI, sūnui RAMŪNUI, duk
rai JŪRATEI SILVERMJU! su vyru, ir giminėms nuo
širdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

A, ir S, Petokai 

1 
Philomena Offers--

A TREASURELAND OF GIFTS 
With Deposits of $250 to S5000 or More 

[ mieji bepartieciai. Rygos miesto 
I rinkimuose ir vė l dalyvavo 
190,99^ balsuotojų! Kiek atsili-
Įke rinkimuose buvę gyvenviečių 
ir kaimų gyventojai, kur daly
vavę 99,96 <%. Trijuose rinkimų 

J. Juozevič ius ir T. Kli-
nės pūką, rankoj neštas žvaku
tes, kurių šviesos — meilės s im 
bolis buvo skirtas tėvelių žemei. 

Išdainuotos dainelės Dainavos 
V. N a s v y t v t e ir J. Ignavičiūte. dė vakarė labanakt prabyla. I š ! kalneliuose teprimena pasauliui. 
Vyr išką ta lką j o m teikia broliai praėjusių d ienų mergai tės d a r j kad mergaičių š irdyse dar vis 
Duobai. **? a i pris imins apdainuotą p i e - ! gyva meilė tėvų žemėj . ISB 

Stovyklautojos s u s k i r s t y t o s j 
10 būrel ių . Kiekvieno būrelio 
vardas u ž kitą Įdomesnis, kaip 
pvz. suša ldy tos bulvės, burbu
lai, pusmirės , š e škutės , geros . 

BOSTONO 2INI0S 
: 

P R O F . DR. V T I B O S M. 
V A S Y L I C N A S 

H.I .T. profesorius V y t e n i s M. 
V a s y l i ū n a s grįžo iš Californi-
jos . k u r eilėje un ivers i t e tų dir
bo f i z i k o s tyr imus. Nuo rugpiū-
čio 4 d ienos pra le i s v i eną sa
vaitę a t o s t o g ų t ė v ų pranciškonų 
aodyboje Maine. Vė l iau j i s vyks 
t a j pasaul io f i z ikos moks l in in- ; 

kų suvaž iav imą Angl i jon . o iš 
ten į k i t ą panašų j Tokio Japoni-
jon. T u o s e suvaž iav imuose jis 
s k a i t y s paskai tas . 

PRISIMINTAS 
A . A. L E M B E R T A S 

P r a n a s ir Monika Lembertai 
yra I lgesnį la iką g\-venę Bosto
ne. V ė l i a u jie persikėlė į Santa 
Monica Cal i fomijon. Ten Praną* 
L e m b e r t a s ir mirė . Jau gerokai 
po j o mirt ies buvo i š l e i s t a jo 
k n y g a "Tau, sesute" . N a š l ė Mo
nika Lembert i enė yra a tvykus i į 
Bos toną . Ji a t s ivežė į rašytą juos 
tą P r a n o Lembe rto tos knygos 
pr i s ta tymo , kur kalbėjo rašyto
ja i : A l ė Rūta. Bernardas Braz
dž ionis . Bronys Raila ir k i t i . Lie 
pos 2 1 d. Taut inės Sąjungos na
m u o s e So . Bos tone a. a Prano 
L e m b e r t o bičiul iams ir pažįsta
m i e m s buvo pademonstruotas 
tos k n y g o s pris tatymas. 

VEŽIOS MOKINTUS 

M a s s a c h u s s e t t s se imel i s buvo 
pr iėmęs į s ta tymą, kad mokiniai 
be t ė v ų su t ik imo negali bū t i ve
ž io jami į k i ta s to l imas mokyk-
las. o turi lankyt i savo rajono 
m o k y k l a . Gubernator ius Sar-
gent t ą į s t a t y m ą vetavo, ir vai
kai, k a d juos s u m a i š y t ų s u kito
m i s rasomis , b u s vež iojami prieš 
tėvąj n o r ą ir va l ią . Tai bent de
m o k r a t i j a kad tėvai n e t viri tei
sės j s a v o va ikus . 

bloko kandidatus. A. T. 

IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 50«rf nuolaida 

Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai 

SOUTHWEŠT FTRNITURE CO. 
6200 S. WeHtem - Tel. GK 6-4421 

D Ė M E S I O ! 

S I U V U 
MOTERIŠKAS SUKNELES 

Skambint 585-4517 

"LIETUVOS ATSIMINIMAI ?< 

Radijo Valanda jau 30 m«tq tarnau
ja Xew Jersey, New York ir Con-
necticut lietuviams. Kaa SeStadienį 
m o 4 iki 5 vai. p. p . iž WEVT> Sto
ties New Torke (1330 kil.. AM ir 
M9 neg. FM). 
I'irekt. — Dr. Jokūbas J. Stukaa. 

1467 Force Dr. 
Mountainside. >". 4. 070S2 

Tel. 232-r>-u;j (codp 291 ) 
Kviečiame taip pat klausytis 

Lietuviškų Ku'tiiriniu Valandų ang-
lų kalba, iš Seton Hali Universiteto 
radijo stoties. (Xew Jers«y WSOū) 
(89.5 mejr. FM) Pirmad. 8:05-»:00 
v. T . (Vadovauja prof. J. Stiikas) 

D Ė M E S I O 
^rid^oAi šif*j. Mišinys Coflie-Or-

man Shepherd. Geras sargas pri»-
namų. 10 men ?*»jiumo. Skambiai 
nuo 9 v. r. iki 9 v. v. T76-£ft31 

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

GEROVĖS IEŠKANT 
i .i .tfu- e b t m b . niQi'a> arti 71 ir 

Jlozart Modernus viUuj. $21.900. 
2-jtj aukitij puikus mūras arti 

iiiūsų. Naujas Šildymas, alurriin. 
langai, kabinetų virtuve, karpeiai, 
sausaa beismentas. Oaražas. I2S.900. 

8 kamb. rezidencija, apie 16 me
tų, l-iuksus namas didelei šeimai. 
Evergrreen pko riboje. $36,600. 

Liuksus modernus 2-jų butų mū
ras. Arti 71 ir Mozart Karpetai, daug 
priedu, įrengtas beismentas. Siūly
mas. $44.900. 

Art i 52 i r Callfornia. Geras 5 
kamb. medinis su garažu. $18.900 

« kamb. "octagon", įrengtas sau-
•ias beismentas. Apie 50 p. lotas. 
3-aražas. Arti mūsų. $23,000. 

Art i Margučio. Gęras pajamų mū-
as. Naujas gazu šildymas. Alumin. 
angai. Garažas. $17,900. 

4 butų m a r a s Marquette pko ri
boje. Naujas gazu Sild Naujas gara
žas. Ekst ra p l a tus lotas. $36.000. 

5 butų 15 metų mūras. Apie 
JI 2.001 pajamų Maži taksai. J pie
tus nuo Talrnaji banKo. $81,000. 

2 aukštų apartmentinfci mūras prie 
oarko. $16.00ft pajamų. Naujai mi-
tvarkytas beismentas. vertas $68.f>00 
Ir dangiau. Pamatyki t . 

Palikimo m ū r a s atneša $4,000 oa-
'arnų. Naujas gazu šildymas. Mflro 
garažas. Tik re ikia $1S,000. 

P l a t n s ver t tagas lotas Marquett» 
pke pr ie mokjrklų. Kaina $9.900. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Av. BE 7-7200 

R E A L E S T A T E 

! Vic. 65th & Pulaski — 7 rm. brick. 
Gas heat, carpeted, combmations. 

< Garage. Finisiied back porch. Nr. 
] churches. schls. shopping. Expan-
, dable. 767-3637 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Cicero išnuora. suaugusiems naujai 
dekoruotas 4 kair.b. butas su 2 
mieg. Gazu šildomas. 2-me aukšte 
iš kiemo. 1410 S. 49 Ave. Apžiūrėti 
nuo 7:30 v. r. iki 4 p. p. Po 4 v. 
skambint TO 3-0609 

PRIE MICHIGAN EŽERO 

Išnuomojami ^cottages" — vasar
namiai nuo $150 ir aukščiau už sa
vaitę. Galima nuomot ir visam se
zonui. Skambinkit (616) 469 4896 
arba (616) 469-0300 

BUTAI — rinktiniams nuomininkams 
Best Agency, 2925 W. «3rd, PR 8-60S2 

Nelaukite, užsiregistruokit dabar . 
Aptarnauja pietvakarinę dalį 9 m e 
tus. Savininkai kreipkitės del pa ta r 
navimo nemokamai 

HELP WANTED — VYRAI 

A U T O M E C H A N 1 C 
Expd. on VWs very exc«!. pay. 

Insure your future with »s. 
DOVVNERS GROVE VW INC 

Call 9M-9SOO 
Don't delay now. 

Join our happy Famijy. 

Polishers, Buf f ers 
Kxperienc*d men. (Min imum 1 yearK 
Needed fer e i the r <Uiy o r eveaing 
shift. Ex«>ellent ir.cvntive prograoi . 

BliO<»CFtF.U> » D r t s T R I E S 
15 iti West 4 7 t b •vr.^-i. Cbicago 

An enual oppor tun i ty emplover 

HANDYMAN 
EXPERIENCED 

House and Ground Maintenance 
Recent Reference. Part Time 

Long Grove Area — Tel. 438-3322 

4 flat corner brick, Near 65th & Tal-
man. Wefi kept. MBge rooms. Good 
income. By owner. 5KS-2623 

Pagal užsakymą statytas tvirtos 
konstrukcijos 14 metų senumo mūr. 
namas — 6 kamb., 3 mieg., Iį4 vo
nios, rūsys. $39,000. Susitarimui apžiū
rėti skambinkit 737-8252. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC 

DTOOME TAX SERVICE 
Tvarkingai patarnauja visais Real 

Sstate reikalais. Be to čia veikia 
Votarlatas, da romi Ir liudijimai ver-
.Imai, užpildomi pilietybės pareiški
mai tr įvairūs blankai. 
1259 S. Maplewood — CL 4-7450 

4 butu kampinis mūr. namas arti 
65-os ir TaLman. Gerai išlaikytas. 
Dideli kamb. Geros pajamos. Skam
binkit savininkui 582i2623 

MISCELLANEOrS 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radto Progra

ma Naujojoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka. Šia programą veda Stepo
nas i. Minkus. Biznio reikalais 
kreiptis į: Baltic Florists — gėlių 
bei dovanų krautuve. 502 E. Broad-
way, So. Boston. Mass. Telefonas 
AN 8-64-89. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Drangas. 

7 metu m u r . : S outai ir 2 biznio 
patalpos. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir vfeinamas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9,420 pajamų per 
metus. ISlaidos tik mokesčiai, van
duo ir draudimas . Investavimas duo
da virs 10<%> pelno. Paskubėkite. 

Mūrinis — 4 miegami. Modemus. 
Tuoj galima užimti. Reikalui esant 
ga l ima gauti veterano ar Fed. val
džios garantuota paskola- Idealu di
delei šeiimai. 6 4-ta ir Artesian. 

Mfir. bungalonv. 5 kamb. (2 mieg.) 
su valgomu. Modernus Ir švarus. 65 
Ir Maplevrood. 

2 po 4 k a m b , mftr. Gražiai atro
dan t i s naomaa. Įrengtas skiepas, 
centr . ši ldymas. Neaukšti mokesCiai. 
71 t r Artesian. 

Insorance —• fncome Tas 
Hotary PnbBc 

SIMAITIS REALTY 
2951 W 83rd St.. 436-7878 

BERrS STANDARD SERVICE 
Road Service — Major Mechanical 
Elektroninis motoro sureguliavi
mas (Tune up). Air condition spe
cialistai. Gazolinas, padangos ir ki
ti reikmenys. 
6 d ! T s . Western — TeL 778-925« 

Savin. Norbertas Langys 

BCTC NTOMAV1MAS 
Namų valdymas — Income Tax 

Notertatan — Vertimai 
APDRAUDC AOENTCEA 

B E L L REALTY 
t. B A C E V I Č I U S 

6455 S- Kedzie Ave.. PR 8-2238 

190 pėdų Michigan ežero pakran-
tės ir 14 vienetų išnuomavimui — 2 
tinkami iStisiems metams gyventi. 

Naujai atremontuoti ir naujai apstaty
ti. Tuojau galima perimti. Pageidau
jant duosime paskolą. Susitarimui ap
žiūrėti skambinkit tarp 9 v. r. ir 4:30 
popiet — 

(616) — 469-0S00 

Įvairiu prskių pasirinkimas moto
ciklai, šaldvtuvai, maistas, doleriniai 
CERTIFEKATAJ VR ArjTOMOBTIilAI 
COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

2501 W. 69th St., Cbicago, m . ( M M 
S333 S. Haisted. Cbioago, TU. A0608 

Tei. W J 5-2737: 2&4-SS20 
V. Yalanttna* 

Reikalingas 

AUTO MECHANIKAS 
Išmokysime taisyt i užsieninius au
tomobilius. Geras atlyginimas. 
Priedai. Reikia nors kiek angliškai 
kalbėt. 

LESLY IMP0RTS 
2d47 So. Micbigan Av enue 

CHICAGO, ILLINOIS 
TeL — 326-2550 

PR00UCTI0N FOREMER 
SHIPPING F0REMAN 

For expanding S. W. side company 
assembly and shipping departmenL 

Experience in high voiume plastics 
and metai appliance products help-
ful but will consider experienced 
foremen with meehanical back-
ground. 

Call: 254-8600, Exi. 47 

EXKR. PRESS IRAKE 
0PERAT0R 

For large factory. Good conditions 
and company benefita. 

Apply to 

MR. SKIBINSKI 
5 2 3 - 4 8 6 4 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

Gerų prekių didelis pasirinkimas. An 
tomobiliai. šaldytuvai, televizijos, do-
ler. oertlfikatai. maistas, akordeonai 
2«0» W. 69th St. Cbicago. m . SO«a» 

TELEF. WA 5-2787 

* PurS*t «fof«%"fwx 

»*ri*> H3 i r Californ'a. Kampicis. 
1S Baetiį senamo. 7 kamb. (3 mieg.) 
tufiro rezidencija. įrengtas rū .^s . 1% 
.-oniosi. 2 židiniai. Ga?.o šilima. ISkio-
û« nuo »i<}nos iki si«*nos kilimais. 

'jaraža-s. Tik $11,900. 
Rrigbton pk«\ 2-jų butij po 3 mie

gamuosius mūras. Atskiros Šilumos. 
Garažas. 

*2 it Frmndseo. 7 metu senumo 
ruimas, gražus . S miegami. įrengtas 
rūsys. Garažas . 

45 tr Whlpple. Veikianti taverna ir 
4 kamb. bu t a s mūr. name. Taip pat 
4 kamb. n a m a s vietoj garažo. 

5S fr R|f4tmoMd. Medinis. 2 bu*ai 
po 4 kamb. Garažas. tl^.OO". 

«S ir Homaa. Uuksusints 1 % 
atikSto. 10 m«tu senumo namaa. 5 '^ 
k a m b <% mleg.^ apafloj. 3 kamb 
virftoj. At«kiro« SilunSOS. Centr. v#-
Rinlmas 3 maš r"ūr. garažas. 

«& *r f5aWomla — S po S kamb. 
su pilnu valgomuoju. 18 metų senu
mo mūrus. Atskiri Šildymai. 

Ir daną. daug kitę namų 
Prašome tetraotte 

B U T Ų NUOMAVIMAS 

B U D S REALTY 
B A L Y S BUDRAITIS 

4*59 So- Arcber Avenn* 
T«L 2S4-5S64 arba 257^5542 

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

Apdraustas perk mas tymą* 
|vairiq atetuma 

823 WEST 34tti P L A C B 
TeL FRontier 6-1882 

{ S I G T K I T E D A B A * 
iiHHimniiiininimimHHHuittiimuHm 

A B P A S I D A R O T E S A V O 
T E S T A M E N T Ą ? 

Je igu dar n e , į s i g y k i t e gį labai 
naudingą le idinį; 

KAIP SUDAROME 
• 

Paruošė — 

dipL t e i s . P r a n a s M M 

M O V I N G 
AER£NAS p*»rkran«ito baldos tr ki
tos da&tos. Ir U toli miesto leidi-
mai ir pilna apdr&ada. 
2047 W. 67ta Place — WA 5-8068 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus ir įdedu naujus pa

čius Pigiai išvalau ir alyvinius per- Cia nuosekliai aptariamas tes-
dirfou dėl dujų. Įdedu vandens Š0- tamectų rs ikaimgunas ir Jn gslia, 
dytuvus. bei nurodoma jų forma ir padmoda-

A. BANYS — 447-8806 mi pavyzdfiai ne tik pagal JAV 
veikiančius įstatymus, bet ir Vokie
tijoje, Anglosaksų pasaulyje bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

Atskiru skyriumi — "Klausimai 
ir atsakymai"* — aiškinami su tes
tamentu sudarymu taisyklės ir 
duoda lengvai suprantama* aure* 
dyUMs, ką daryti, ir kaip, kess i tr 
ko vengti. 

Knygos kaina 3.00 dol. luinais 
I gyventojai prašomi pridėti 5 proc 

^^.^^^. . . . •—— Į mokesčiams. 
PLATINKITE "DRAUGĄ iMHuiiuiiitiiiinuiiiHiiiiiiiniHKHllIHMI 

<f HISTORY O F L I T H U A N I A 
Prieš kiek laiko išėjo i š spaudos nauja a n g l ą k a l b a k n y g a 
"History of Lithuania" s ldrta Lietuvos jaunimui ir aaaarV 
kiečiams. gioje knygoje kondensuotai a p r a š y t a l ietuvių 
tautos istorija nuo seniausią amžių iki mūsų la ikų; tari 
142 psl.. 33 i l iustracijas ir 4 žemėlapiua. K n y g o s autor in i 
yra prei. dr. J. B. K O N Č I U S ; išleido J . A- V . 
Bendruomenė. Knygos kaina 2 doL Gaunama 
4545 W. 63 #L, Cbicago, S t 



kuri įvyks j>rieš pat išvyką. Ką i 
pasakotumėte apie tą įvyki* 

— Žinoma, nega'ima sporti
ninkų išleisti be iškilmingumo 
ir todėl reikia juos išleisti nuo
širdžiai ir garbingai. O tuo pa
čiu sutekti dar daugiau lėšų. 

Atsisveikinimo vakarienė j -
vyks rugpiūčio 19 d., sekmadie
ni, gražioje ir didingoje Marti-
niąue restorano salėje. Yra pa- į 
' viesta daug garbingų žmonių. 
Jau sutiko dalyvauti ir vakaro 

PAGALBA SENESNIEMS | DRAUGAS, trečiadienis. 1973 m. liepos mėn. 25 d. 
Taupant lėšas birželio mėne

sį buvo nutraukta speciali pa
galba vyresnio amžiaus invali
dams Chicagoje. Dabar planuo
jama ją vėl tęsti. parūpinant 
transportą į klinikas ir ligoni
nes, aptvarkyti jų butus, duoti 
jiems patarimus. Tuo pasinau
dojo apie 1.000 liguistų senelių 
Chicagos šiaurėje. Dabar pla
nuojama tą progTamą pratęsti 
iš įvairių šaltinių sudarant jos 

jiems mokėtu 186 dol. savaitei. — Madride pasibaigė lspani 
dabar bus mokama 200.80 dol. jos vyskupu visuotinė konferen-
Chicagoje ir apylinkėse jų yra cija. svarsčiusi pagrindinę temą 
per 38,000. I apie religinį krikščionių auklė-

jimą. 
— Kol saulė užtekės, rasa ir I 

akis išės. Liet. patarlė. SKELBKTTĖS "DRAUGE" 

programą pravesti garsusis lie 
Notre Dame universiteto | biudžetą 680,000 dol 

atletikos departamento direkto
rius Edward (Mcose) Krause Ir 
Secretary of State Michal How-

Trys rėmėjos ir talkininkės, besirūpinančios lietuvių 
V. Lauraitienė, M. Rudienė ir 2. Žiupsnienė. 

sportininkų išvyka į Europą, pokalbio metu. I š kairės: 
Nuotr . Z. Degučio 

GEGUŽINĖ SPORTUI PAREMTI 
J . SOLItNAS 

Šiandien Chicagoje didžiausią įnori iškelti Lietuvos vardą ir 

PAKĖLĖ ATLYGINIMĄ 
Maisto krautuvių klerkai gau 

lett. kuris yra buvęs olimpinio i n a a I ^ P^ėlimą: užuot iki šiol 
r/aukimo meisteris. Pakviesti a-į 
merikiečių sporto spaudos at-jgužmė. čia skambės lietuviškos 
stovai. Tikimės, kad vakarienė
je dalyvaus žymios futbolo 
žvaigždės Johnny Jonaitis (Uni
tas) ir Diek Butkus. 

— Dėl šių abiejų nepaprastu 
įvykių ko Jūs, Ponia, tikitės iš 
lietuvių visuomenės? 

Šešiolikos Metų Mirties 

Sukaktis 

parodyti, kad lietuviai sportinin
kai yra talentingi ir kompeten
tingi žmonės įvairiose srityse. 
Tačiau tai dar vis nėra žinoma 
mūsų visuomenėje. 

— Koks yra Jūsų svarbiausias 
uždavinys šitame darbe., sporti
ninkus išleidžiant Europon? 

suirutę sukėlė sportinė šeima. 
Mat, — ji didelių įvykių išva
karėse. Netrukus Europon skris 
mūsų moterų tinklinio ir vyrų 
krepšinio rinktinės, gitam dar
bui įvykdyti talkon stojo visos 
aktyviausios lietuviškos jėgos. 

Nėra abejonės, kad viena di
džiausių šiame darbe yra žino
moji Antano Rudžio šeima. Da
bar apie ją sukasi visas akty
vusis darbo elementas. Užtat 
mūsų nenustebino, o tik sužadi-1 , , . . . m . . „ _ ^ „ ; „ J*. . , , ~ . . „ .. teko jsrjungti j talką sportiniu 
no demesĮ. kad štai talkon ate-' J & • 
jo ir darbščioji Balfo veikėja, 
visuomenininke Marija Rudienė. 
Va, su ja ir išsivystė trumpas 
pasikalbėjimas. 

•— Mes žinome, ponia, kad 
Jūs esate užsiėmusi įvairiais 
darbais. Kas Jus paskatino tal-
kntinkaoti sportininkams? 

— Tiesa, turiu daug darbo 
su Balfu. Ypač daug energijos 
ir laiko pareikalauja Balfo cen
tro perkėlimas Chicagon. Ta
čiau sportininkams talkon ma-

kienė, St. Semėnienė, L. Dargie-
I nė, V. Kaunienė, M. Reinienė, 
į V. Lapienė, N. Vengrienė, S. 
{ Blažienė, M. Kripkauskienė, M.; 
Kriaučiūnienė, p. Valdienė, B. į 
Jasaitienė, A. Mažeikienė, A-į 
Rūgytė, F. Mackevičienė ir dar, 
daug kitų, kurios talkininkauja 
komitetui. 

O kulminacinis talkos taškas 
bus sužinojimas laimingųjų, ku-į 
rie laimės didžiąsias dovanas 
mūsų laimėjimuose. 

Gegužinė prasidės apie pirmą 
vaiandą,o vakarop bus laimin-

— Man atrodo, kad lietuvių 
visuomenė supras mus ir įver
tins mūsų darbus. Aš manau, 
kad ji gausiai atsilankys mini -
piknike, kur bus lietuviška ge

damos, visi bus nuoširdūs svo
čiai lietuviškoje aplinkoje. Mo
terų komitetas ruošia labai tur
tingą bufetą, užteks ir paval
gyti. Žodžiu, bus tikra gegužinė j 
lietuviškame kaime. O to šven
tadienio kaimo vieta: 9333-9339 
S. GakLey Ave., Chicagoje. 

Nuoširdžiai padėkoję maloniai 
mūsų sportininkų rėmėjai, mes 
atsisveikinome, tardami iki pa
simatymo sekmadienio geguži
nėje. 

•BUf 

— Darban įsijungiau kaž kaip 
natūraliai. Kadangi mano vyras-į gujų bilietų traukimas, 
yro Sporto išvykos Europon ko-j — Ar galvojate, kad šis pik-

j miteto pirmininkas, tai ir man irikas r as atgarsio mūsų visuo
menėje? 

Į kams. I — Taip. Mes manome, kad 
Prieš mus du nepaprastai jis visapusiškai pasiseks. Vis 

i svarbūs darbai: pirma — mini- daugiau žmonių sužino apie spor 
! piknikas, arba gegužinė, kuri tiiiinkų tikslus ir jų siekius. 0 
į bus šį savaitgalį, tai yra sekma- mūsų tikslas — sutelkti 18.000 
dienį. liepos 29 d- Mes jį vadi- dolerių išvykai paremti. Suma 
name mini - pikniku, nes jis ne- nėra didelė, nėra neįkandama. 

L 

A. t A. LIUDAI BIGELIENEI 
tragiškai žuvus auto katastrofoje, gilią užuojautą jos 
vyrui VINCUI, dukrai JŪRATEI SILVEEfVLAN, sūnui 
RAMŪNUI ii visiems giminėms reiškia 

Cicero Amerikos Lietuvių 
Respublikonu Lyga 

bus didžiuliame darže ar kur 
nors užmiestyje, o čia pat mies
te, mūsų kiemuose. Mūsų kai
mynai — dr. Mažeikai sutiko 
kartu su mūsų šeima surengti 
šią gegužinę savo kiemuose. 

Žinoma, mes tikimės, kad pik-
ne paskatino žinojimas, kad. tur ., . .„ . . •, 
..-, . • nikas nebus "mini" žmonių da-
but, mažiausiai visuomenei su- , . .,, , -

! lyvavimu. Mes manome, kad 
prantama organizaciia yra. srx>r- I r - . -, , 

. . „_ °. . J * . . i daug lietuvių atsilankys ir tuo 
tininkų. Neretai visuomenėje su- 3r . - i 
. , . _ , . . J . I pačiu parems sportininkus, 

siaaro įspūdis ir net nuomone.}^ „ irZ. . . . . . 
i į - ,. . , . . _ m Gegužinėje mūsų kiemuose 
kad sportininkai laika praleidžia , . į - , -

i veiks trys barai, bus 

tiktai savo malonumui. O taip 
nėra. Mūsų sporto šeima visuo
menėje taip pat nori pasirodyti, 
kaip ir kiekviena kita jaunimo 
organizacija. Ji taip pat labai 

SK A U T A I 
(Atkelta iš 2 psl.) 

kymo ir čiulpia tas šaknis net ir 
per vėliavos nuleidimą. Patiko 
ir sesės jūrininkės. Trim vilkiu
kam, nepatiko kiaulių kvapas. 

Jūrų skautai pageidauja, kad 
būtų prailgintas lankymo laikas 
Baltijoje. 

"Broliams skautams labiausiai 
patiko sesių kanojos ir Baltijos 
rajonas: labai lengva pulti! 

Oro skautai sako, kad jūreivės 
niekam tikusios: jos visai nemo
ka skristi, o vandenyje skęsta. 
Be to, oro skautai protestuoja, 
kad jūrininkai perarti prie sesių 
rajono. Du oro skautai pasakė* 
kad Baltijos sesės turi gražias 
figūras! 

Vadovų nuomonė: Baltijoje 
labai geras kugelis ir zoomgira. 
Dabar vadovams visai nereikia 
slyvų sunkos Nerijos "būstinė" 
gražiausia visame Rakė. 

((Apklausinėjo brolis Zu) 
KAIP PATINKA ŠIŲ METŲ 

STOVYKLA? 

Atrodo, kad nebuvo net laiko 
apie tai pagalvoti. 

Jauni broliai ir sesės stovyk
loje pasensta — įgyja daugiau 
žinių, o mes "senukai" atjaunė-
jam ir. jei ne tos kojos, tikrai 
žmogus dar jaunas būtum. 

Brolis Kupcik<fhtdius 

Gegužinėje mūsų 
laimėjimų 

stalai. Tačiau didžiausias laimė
jimas bus tas, kuriame bus ga
lima laimėti dvi keliones su spor 
tininkais j Europą, televiziją, sli
džių ir golfo setus bei kitų da
lykų. Laimėti bus galima dau
giau dalykų, negu pridėta ant 
bilietų. 

Mes norime, kad visi piknike 
dalyvaujantieji turėtų progą ką 
nors laimėti. Bus naujų ir įdo
mių pasilinksminimų. Bet apie 
tai sužinosite, kada atvyksite. 

— šitame darbe, Ponia, ar tu
rite talkos? 

— Taip. Tikrumoje šį pikniką, 
ruošia moterų komitetas. Jis y-
ra labai aktyvus ir, štai, tos di
džiosios talkininkės: O. Gradins-

Tačiau ją būtina sukaupti. Jau 
turime žmonių, kurie yra daug 
paaukoję. Turime atsiminti, kad 
kiekviena auka, ar ji būtų penki 
šimtai, ar tik vienas doleris, yra 
laukiama ir nepaprastai įverti
nama, kaip įrodymas, jog mes 
remiame sportininkų darbą. 

Šimtininkų aukotojų jau yra I 
nemažai, bet dar reikia daug < 
daugiau. O štai penkis šimtus 
paaukojo mūsų draugas kon-
traktorius Jonas Talandis. ži
noma, jis laukia, kad atsirastų 
žmonių, kurie jo auką padvigu
bintų (beje. tą auką padvigubi
no inž. Antanas Rudis, paauko
damas net tūkstantį dolerių — 
J. M-

Zodžiu.laukiame, kad visi, ku
rie aukojo, surastų aukotojų, 
kurie aukas padvigubintų. 

— Teko girdėti, kad be šio 
mini - pikniko yra ruošiama iš
kilminga išleistuvių vakarienė, 

A. t A. VIKTORIJA STANKUS | 
MASLAUSKAITfc 

Gyveno 2108 S. 51st Avenue. Cicero, Illinois. 
Mirė liepos 21 d.. 1973. 4 vai. popiet, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Seinų apskrityje, Meceinių kaime. 
Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Jean Vance ir žentas, 

2 seserys Ona Makauskienė i r Lietuvoje Juzė Kazokienė su šei
momis, i r mirusio brolio a. a. Motiejaus Maslausko vaikai gyv. 
Collinsville, Ulinois. mirusio pusbrolio a. a. Motiejaus Goberio 
vaikai, velionės vyro giminės Ankudavičių šeima i r kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė Kęstučio Klubui, L. D. S . Cicero kuopai ir Cicero 
Liet. Moterų Chorui 

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 S . 50th Ave., 
Cicero. 

Laidotuves įvyks ketv., liepos 26 d, & koplyčios 9 vai. ry-
bus atlydėta j St . Attracta parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sirią. Po pamaldų bus nulydė
ta i kapines. 

G Ė L i S 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
Vesttrvems, banketams, laidotuvėms 

Ir kitokioms progoms 
244S W. 63rd Street. CMcago, m. 

TFXu FR 8-083S — PR 8-0&S4 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
mus dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

gimines, d r a u g u s i r pažįsta-

Staiga minis 

A. t A. JUOZUI GYLIUI, 
skausmo ir liūdesio valandose jo žmoną fiNTRNINft 

ir gimines nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime kartu. 

Anele ir Bronius Ambraziejai 

Nuliūdę: Duktė, žentas, seserys br kiti giminė*. 

Laidotuvių direktorius Jean Vance. Tel. $52-5245 

Brangiai mamytei ir žmonai 

A. t A. LIUDAI BIGELIENEI 
tragiškai žuvus, vyrui VINCUI, dukrai JŪRRTEI SIL-
VERMAN su vyru ir sūnui RAMŪNUI reiškiame gilią f 
užuojautą ir kartu liūdime. 

• 

Jonas ir Jolanta lubinai 

A. + A. 
KAZIMIERAS SABON 

SABONATTIS 

Gyveno 2421 W. 70 Street, Chicago, Ulinois. 
Mirė liepos 23 d., 1973. sulaukęs 81 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Jurbarke. 
Amerikoįe išgyveno 62 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Valė (TCozeniauskaitė). duk

tė Helen Ford. Žentas Bruce. sūnus Bruno, marti Marčia, 2 anūkai, 
3 podukros: VV'anda Petkus, žentas Zenonas. Birutė Podis. žentas 
Gediminas, ir Praunmė Ragas, žentas dT. Jonas su šeimomis. Lietu
voje sesuo su šeima, ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western 
Avenue. 

Laidotuvės įvyks ketv.. liepos 26 d iŠ koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėtas i SvC. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero Lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažjstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus, podukros, marti, tentai ir anūkai. 
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans Tel. TZE ?-&%fi\ 

Rimantas Kupstys 
Iškeliavo amžinybėn 1957 m. liepos 25 dieną. Skaudžios metinės 

sukakties proga iš širdies mums veržiasi šie žodžiai: 
Prabėgo jau šešiolikti metai ašarotų ir liūdnų dienų, kai dideliam 

skausme mus palikai. Tave priglaudė šaltieji kapai. Daug vilties ir 
norų turėjai dar ilgai gyventi, bet džiaugtis buvo lemta tau trumpai. 
Vaikystėj mirtis Tau gyvybę nukirto. Nepakeliamą skausmą ir liūdesį 
Tu mums palikai, ir laukti dienos, kai žalia žemės velėna prislėgs ir 
mus. 

Mielas sūnau ir broli. Tu pas mus niekad negrįši, bet mes vėliau 
ar anksčiau pas Tave ateisime. 

Už a. a. Rimanto sielą šv. Mišios bus atnašaujamos šv. Adrian 
bažnyčioje liepos 25 d. 6 v a i ryto. 

Nuliūdę: Mama ir brolis Algis 

A. t A. liūdai Raustytei-Bigelienei 
tragiškai mirus, jos vyrui VINCUI, dukrai JŪRATEI-
BIGELYTEI-SILVERMJIN ir sūnui itiiMŪNUI ir visiems 
giminėms šią skausmo valandą reiškia gilią užuo
jautą 

Jonas, Anele, Alvydas 
ir Alytė Vasaičiai laidotuvių Direktoriai 

SS4S SO/WESTERN AVB. 

TRYS MODERNIŠKOS 
JO^GONDfnONED K0PLYOC5 

T-SSM EEpAfieT-8Sfl 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietnvig Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M, PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAW1CZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE TeL VIrginia 7-6672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpohlic 7-1218 
11028 Southwest Highway, Palos ffiUs. I1L Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFORN'IA AVE. TeL LAfayette 8-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED STREET TeL VArd» 7-1911 

JURGIS F. RUDMI1 
8319 S. LITUANICA AVE. TeL YArd» 7-HS8-S9 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVE., CICERO, O A . TeL OLyvipic 2-1008 

l * M « « * M M 
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1 A. VALSTYBĖSE 

— 'VVorcester Telegram' 

Į x Nijole Mikola jftnaiTė - Gau-
niiuvienė, buvusi Australijos 
gyventoja, su visa savo šeima: 

11 vyru Gyčiu ir 2 dukrom ši šeš- į dažnai rodąs palankumą Pabal-
tadienj išskrenda 1 mėnesiui į j tijo tautoms ir visiems komu-
Australiją. Nori aplankyti savo ; nistų pavergtiems kraštams, lie-
brolj med. daktarą Jurgį Miko- j pos 16 d. laidoje įsidėjo redak-
lajūną ir jo šeimą Melbourne icinį straipsnį antrašte "Paverg- i 

X A. a. Feliksas šimutis. Mr Pečiau susipažinti, kokią pa-j tosios tautos, 1973'\ (Gauta E . ; 
Leonaixio šimučio brolis, su lau- Įža 1 1 ^ Australija padai-ė per jos j M. dėka) . Straipsnyje primena-

nebuvimą, apie 15 metų laiko-1 ma Pavergtųjų tautų savaitė. 

Redaguoja 

2VA1G2DUTĖ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus 

J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So., Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60636 

kęs 75 m. amžiaus, mirė okup. 
Lietuvoje. Palaidotas liepos 22 I t a r Pi- Su broliu dr. Jurgiu išsi-
d. Šilalės kapinėse šalia s a v o i s k y r ė t i k b a i S e Meibourno um-
tėvų _ jono ir Placidos. brolio l versitetą. Brolis Jurg is taip pat 
Prano, seserų Onos ir Juzės. Li-! sukūrė savo šeimą ir augina 
ko liūdinti žmona Kazimiera, j - berniukus ir 2 mergaites, 
broliai Leonardas, Park Forest, 
Dl., i r Pet ras Kanadoje bei bū
rys giminių. Vyriausias brolis 

x 
kas. 

Kun dr. Feliksas Guree-
Šv. šeimos vilos kapelio-

LIETUVIŲ FONDAS 
(Rašinėlių konkurse laimėjęs I vietą) 

kongr. E. Dervinskio pareiški
mas Atstovų rūmuose, naujau-
sjos su tar tys su Sovietų Rusija 
i r pavergtųjų viltys išsilaisvin-j Po antrojo pasaulinio karo į j fondą nutarė pavadinti "Lietu
ti. "Pavergtų tautų palikimas; Ameriką atvažiavo daug lietu- j vių Fondu." To fondo tikslas 
savo likimui būtų didelė politinė j vių. Jie buvo pabėgėliai, kurie i buvo surinkti vieną milijoną do-
klaida. ta ip pat išdavimas savęs j nenorėjo gyventi po komunizmo | lerių. 

nas, pasinaudodamas atostogo- i pačių ir laisvės, dėl kurios vyrai j priespauda, ir karui baigiantis j Ta milijoninė suma dar nėra 
Jonas žuvo* 1914 "m" kare. o bro- m i s - išvyko į Kanadą pasilsėti ir j įr moterys šimtmečiais yra ko- j pasitraukė iš Lietuvos. Ameri- i surinkta, bet palyginti j au ne 
lis Stasys mirė 1969 m Kana-1 aplankyti savo brolio. Kartu 
doje. Likusieji broliai Leonai- | * j t o ir jo sesuo dr. Ona Ba
das ir Pe t ras savo paskutinio j kaitienc. Grįš šios savai tes pa
brolio, gyvenusio tėviškėje, mir- į Da l£°Je-
tį skaudžiai pergyvena, nes ten j x Aukšti svečiai atsisveikini-
y ra gimę jų tėvai, seneliai ir 
proseneliai. Laisvės laikais a. a. 
Feliksas Šimutis buvo uolus Ši
lalės parapijos veikėjas. 

x Inž. Vytautas Kamanta** 
dr . Antanas Razma ir kun. An-
sas Tralas sudaro JAV Lietuvių j i r Secretary 

Houlert. 

mo vakarienėje. Sportininkų at
sisveikinimo vakarienėje, kuri į-
vyks rugp. 19 d., sekmad.. pro
gramą praves garsusis Notre 
Dame atletikos direktorius 
Edvvard Krause, (Kriaučiūnas) 

v ujv koje jie įsikūrė ir susitvarkė, i t a ip daug trūksta. Fondo stei-
Tada pamatė, kad lietuvybei iš- j gėjai deda pastangas ir tikisi, 
laikyti i r augančiai kartai ją j kad per keletą metų pasieks 

— Brazilijos lietuvių žinyną perduoti yra reikalingos nema- j tikslą. 
BRAZILIJOJE 

išleido Brazilijos lietuvių ben-įžos sumos pinigų, kurias yra Į 
druomenė. Paruošė BLB Aka-į sunku surinkti. Reikia vaikus 
deminis sambūris. Redagavo j mokyti lietuviškai, leisti knygas 
kun. An tanas Saulaitis. SJ . S ir įvairias mokslo priemones, 
Spaudė "Mūsų Lietuva" savo į taip pat, keiti balsą, kad Lietu-
sidabrinės sukakties proga. Ti-1 va nebūtų užmiršta ir vėl atei-
ražas 2000 egz . 100 pusi. Žiny-

of Sta te >Iichael I n e — metraštyje pateikta daug 
tyje atgautų laisvę. 

Atsirado lietuvių, kuriems gi-

bendruomenės nominacijų ko-1 
misiją Jie rūpinasi surasti as- į 
menis. kurie sutiktų 
tuoti į Tarybos prezidiumą. LB 
valdybos, garbės teismo ir kon
trolės komisijos postus. LB nau
josios tarybos sesijos šaukimo 
data ir vieta tuo tarpu tebėra 
nenustatyta. 

x Kęstutis Girnius, žinomas 
jaunimo organizacijų veikėjas, 
drauge su savo žmona buvo į 
Atlanto pakraščius nuvykę. Ap
lankė savo tėvus dr. Juozą ir 
Oną Girnius, gyv. Dorchestery-
je, Mas&. susitiko su kitais pa
žįstamais, ir vėl sugrįžo į Chi-
cagą. kur tęsia daktarato diser
tacijos rašymą. 

x Chicagos liet. organizacijų 
parengimų kalendorius, veda
mas •"Draugo" redakcijos, skel
biamas kiekvieno mėnesio pa
baigoje. Organizacijos. norin
čios, kad jų ruošiami parengi
mai būtų i kalendorių įtraukti. I 
prašomos tuojau pranešti redak 
cijai. 

x Sportininkų gegužinė. Šį 
sekmadienį, liepos 29 dieną. į-
vyksta sportininkams paremti 
gegužinė. Jos metu paaiškės kas 
bus tie laimingieji, kurie kartu 
su sportininkais vyks Europon. 
Loterijos traukimas vyks gegu
žinės metu. 

Vieta — Mažeikų - Rudžių 
sodybos, 9333-9339 So. Oakley 
Ave., Chicago, 111. 

Laikas — Nuo 1 vai. po pie
tų. 

Veiks turtingas bufetas ir ke
li barai. (pr.) 

X Liet. Gailestingųjų Seserų 
s-ga ruošia išvyką liepos 29 d., 
sekmad.. į Union Pier pas g. s. 
S. Endrijonienę. Narės su šei
momis kviečiamos ir laukiamos. 

(pr.) 

x Artimoji nepažįstamoji. 
Lietuvių tautos nepriklausomy
bės kovų istorija turi savo ver
tę ir net didybę karo istorijos 
požiūriu. Tuo įsitikinsite pa
skaitę Kazio Ališausko. Kovos 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
1918 — 1920. Knyga skaitoma, 
kaip nuotykių romanas. 490 di
delio formato puslapių, kietai 
įrišta kainuoja 12 dol. Gaunama 
"Drauge" (pr ) 

X 5 merų garantija tranzis
toriams, metai kitoms dalims; 
pilnus metus nemokamas taisy
mas Hitachi radijams ir magne
tofonams pas Gradinską, 2512 
W. 47th Str.. FR 6-1998 Atd. 
9-6; pirm. ir ketv. 12-9. Sekm. 
ir treč. užd. (sk.) 

X Lietuvių Fondas. LB Naujos Ze-
lendijos Apy! pirm. C. Liutikas at
siuntė $7000, padidindamas tos apyl. 
įnašą \š $130 00 iki $200.00. Tapdami 
LF nariais, įsiamžinsime mūsų tautos 
istorijoje kaip kovotojai už lietuvybę 
— mūsų tautos išlikimą. LF adresas 
2422 West Marquette Rd., Chicago, O. 
•0629, teL S23-€887e (pr.) 

Vakarienė bus ištaigingame 
kandida-1 M a r t m q u e restorane 

Bilietus jau galima įsigyti 
ir Jono Vaznelio 

! žinių, informacijų apie lietuvis- mė idėja suorganizuoti fondą, 
k a s institucijas laisvajame pa-į kurio kapitalas būtų nejudina-
saulyje, ypatingai daug žinių Imas, o iš kapitalo gautą pelną 

Margutyje 
krautuvėje. (pr.) 

Iki šio laiko, t u r imas kapita
las davė art i $230.000 pelno, 
kuris buvo paskirs tytas įvai
riems lietuviškiems reikalams. 
Tai graži suma, kurią ki tu būdu 
būtų buvę sunku sur inkt i . 

Amerikoje priskaitoma iki 1 
mil. lietuviškos kilmės gyvento
jų. Bet save tikrai lietuviais lai
kančių turėtų būt i apie 200 
tūkstančių. Iš šio skaičiaus at-

BE TĖVYNES 
(Pavergtu tautų savaitei prisiminti) 
Sunki tremtis, tarsi retežiai geležiniai, 
Tarsi plieninė slegianti uola; 
Ir niekas čia daugiau nežino, 
Kurie nuėjo tremtinio dygiais keliais! 

Per naktį juoda, apdengtą šešėliais, 
Per jūrą ūžiančią dienom ir naktim, 
Regi kaip stovi kryžiai Tavo pakelėje 
Ir verkiantys vaikai išklydę ir maži. 

surinkta apie Brazilijos lietuvių, naudoti švietimo, mokslo ir kul- j rodo, kad tą milijoną neturėtų 
tūriniam reikalam. Fondo pra- ' būti sunku surinkti, bet fondas 

Gyvasis paveiksiąs, vaizduojąs 
Romo Kalantos susideginimą pa
vergtųjų tautų parade Chk-agoj. 

Nuotr. A. Gulfcinsko 

organizacijas. Pateiktos jų va
dovų pavardės, vardai, adresai. 
I š žinyno matyti, kad Brazilijos 
lietuvių veikla tebėra šakota i r jd r 
gyva. Leidinys paruoštas lietu-1 apie 
vių ir portugalų kalbomis. Vir
šelio fotografija—lietuvė skau
tė — Ramučio Idikos, skyrių 
vinjetes nupiešė Janete Nikitin.' 

i ARGENTINOJ 

— Popiežiaus sukakties minė
jimas, švenčiant 10 metų popie-

' žiaus Povilo VI išrinkimo su
kaktį, lietuvių parapijoje įvyko 
kuklus paminėjimas. Bažnyčioje 
buvo šventoji valanda, po to 
mažoje salėje paminėjimas, ku
ri atidarė klebonas kun. Juozas 
Petraitis, po to pakviesdamas 
O. Kairelienę perskaityti kun. 
A. Steigvilos paruoštą paskaitą, 
tema "Popiežius — keliaunin
kas". Ona Kundrotienė paskai
tė eilėraštį, o brolis P. Gudele-
vičius. padedant St. Jaspelkiui. 
parodė įvairiausių meniškų skai
drių iš Vatikano meno rinkinio. 

džią reikia laikyti 1960. XII. 
8 d, kada tos dienos "Drauge" 

A. Razma parašė straipsnį 
tokio fondo kūrimą. Tą 

CHICAGOS ŽINIOS 
TEISIA SENATORIŲ 

WALKER 

Pradė tas teismas Illinois se
natoriaus Jack Waiker, kuris 

PADĖJO REVOLVERĮ ANT 
LAVONO 

Teisme paaiškėjo, kad polici-
kalt inamas įsigėręs vairavęs i 3°s leitenantas J. Lawrence da-
automobilį ir dėl to 1972 m l i e - | v ė revolveri padėti ant polici

jos šnipo lavono, Martv Hop-
23 

tetur i tik 3,200 narių. Daugelis 
lietuvių gal ir nežino fondo tiks
lų ir kitų detalių. Todėl fondo 
nariai turėtų verbuoti naujus 
narius ir paaiškinti apie fondo 
reikšmę, nes jie y ra geriausiai 
su juo susipažinę Lietuviai, ku
rie dar nėra fondo nariais, turė
tų prie jo prisidėti ir įnešti bent 
100 dolerių, nes ta i y ra investa-
cija ateities lietuvybei. 

Surinkus vieną milijoną, būtų 
daugiau pelno ir lietuviški švie
timo, mokslo ir kultūriniai rei
kalai gautų didesnę paramą. Tai 
būtų garantija ateičiai, kad lie
tuviški reikalai ir toliau nebus 
išeivijoje pamiršti. Galėtume di
džiuotis, kad dar y ra užtektinai 
lietuvių, kurie rūpinasi lietuviš
kais reikalais ir pordytume,, remonija 
kad mūsų širdyse- dega meilei B u v o S*™ ****** čietta-
Lietuvai ir lietuvybei. 

Neringa - Daina Kirvaitytė, 
15 metų. 

Be duonos be savu, svečioj 
Neradę nieko širdžiai jiems brangaus. 
Jie ieško vieškelių ir klaidžioja nakty, 
Vis klausdami Tave, ar lauksi dar ilgai? 
Ar nepašauksi Tu atgal jų grjžti 
Prie Nemuno, Neries, Dubysos, Nemunėlio? 
Kam skausme palikai — skausmu čia dvelkia viskas?. 

• Pašauki juos atgal, pašauki, Motin, vėl! 
Ir nevilty rankas į Tave tyliai tiesiam. 
Toli paliktoji, brangioji Lietuva! 
Ar bus naktis, pavasaris, ar saule žais pavėsy — 
Visad Tu ris brangi, lyg motina šventa! 
Pasauk atgal sugrįžt vėl kelionėn, 
šventos, džiugion — važiuoti namo — 
Taip kalba liepos, gluosniai ir Madonos... 
Ir dievnamiai mūs šaukia grįžt atgalios! 

Tegu visais keliais tavi vaikai vėl grįžta, 
Kai tik išmuš lauktoji laimės valanda; 
Ir niekam tenelieka skausmo, gyslom 
Vėl teka kraujas tyras tavo širdyje! 

Sunki tremtis sunkiais retežiais slegia; 
O motin, pašauk atgal — Šventoji Lietuva! 
Tegu nušvis saulėtekis prispaustai širdžiai Tavo, 
Tegu sugrįš Tavo vaikai po vargo ir kančios! 
Tegul vėl Vilniuje, Trakuos ir Kauno gatvėm, 
Žygiuos vėl brolių švitintys pulkai... 
Tegu sužibs vėl džiaugsmo ašarėlių srovės; 
Tegu vėl žydi laimė ant laukų obels! 

Konradas Juška 

ninkas pasakė kalbą, o po jo niekas neatidaro durų, ilgai lau-
kalbėjo ponas Dreimanis ir kiti kia prieškambaryje, 
kalbėtojai Buvo, taip pat, žur
nalistų iš London Free Press ir 
iš televizijos stoties. Praeidami 
žmonės stebėjosi vainiku ir ce-

— Geneli, Geneli, tas tavo beldi
mas man ligą įvarė-

(Gromyko taip tarė) 
Piešė Daiva Barškėtė, Marijos mo
kyklos mokinė 

pos 31 d. susidaužęs su kitu au- j 

tomobiliu. 

MOTERIS _ SUNKVEŽIMIO 
VAIRUOTOJA 

Cicero gyventoja Diane Ave-
ry, 27 m., baigė sunkvežimių 
vairuotojų mokyklą Trainco. 
Inc.. ir jau gavo tarnybą vai
ruoti sunkvežimį. 

20 J A I N U CIKAGIEČIV 
IŠVYKO I KOM. KINIJA 

Dviejų savaičių kelionei j kom. 
Kiniją išvežta 20 Chicagos jau
nuolių: 11 mergaičių ir 9 ber
niukai. Jie buvo parinkti iš 300. 
padavusių prašymus. Kelionę 
organizavo Model Cities Urban 
Progress centrą i. Keliaujantieji 

MANO MUZIKOS MOKYTOJA 
Ilgiausiai prisiminsiu savo 

muzikos mokytoją. Nors pas ją 
aš daugiau nesimokau, bet vis 

| prisimenu, kai ji pradėjo mane 
man, 26 m., kad atrodytų, j o g ; m o k v t i m u z i k o g rieš k e t u r i s 
jis, buvo ginkluotas ir pavojin- m e t u sT ^ m a n e ^ fe ^ iš_ 

? „ ? ' ^ b ^ ^ _ k L a ^ n ^ : . m o k ė s k a i t ^ g^das ir skam-
binti Ji atrodo labai paprasta 

PATIKSLINIMAI 

Praeitam numery vienas pie-
išinys apvirtęs aukštyn kojom. 
Rašinėlio konkurso rezultatuose 
įsivėlė klaida, turi būti Rugia
gėlės — III vieta, 

HIR2ELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS LONDONE 

Visi lietuviai ir latviai susirin
ko 11 vai. ryto mišioms Šiluvos 
Marijos bažnyčioje, kur buvo 
pastatytos Lietuvos, Latvijos ir 
Kanados vėliavos ir didelis gėlių 
vainikas. Mišių laiku mes giedo 

ir 

tas 1970 m. spalio 20 d. 
mokyklos apiplėšime. 

Park 

DALEY NORI GREIČIAU 
TIESTI GREITKELI 

moteris bet labai gera. Nie
kuomet nepyko, ar buvau pamo
ką paruošus, a r ne. Aš ir šian-

bet 
viskas praėjo gražiai. Šitaip 
Londone paminėjome visus lie
tuvius, latvius ir estus, kuriuos 
komunistai išvežė į Sibirą. 
Evelina Petrauskaitė, 9 metų 

VI sk. mokinė. 
Londono Lituanistinė Mokykla, 

Kanadoje. 

LIETITVIšKOS 
ORGANIZACIJOS 

Amerikoje yra daugybė lietu
viškų organizacijų. Yra jau
niems ir seniems, sportininkams 
ir meno grupėms ir galima dar 
daug išvardinti. Visos organiza
cijos tur i savo šūkį i r pagrindi
nius įdomumus. 

Pavyzdžiui: 
Ateitininkai: "Visą atnaujinti 

jome lietuviškas ir latviškas i Kristuje". Pagrindai : katalikiš-
giesmes, ir klausėmės lietuviško i kūmas, tautiškumas, visuome-
ir latviško pamokslo. Gale p o n i š k u m a s , inteligentiškumas ir 
maldų sugiedojome latvių i r lie-; šeimyniškumas, 
tuvių himnus. Skautai : "Dievui, tėvynei ir 

Po mišių visi žmonės važiavo art imui". Tikslas: gyventi gam-
į Viktorijos parką padėti mūsųi t o J e . lavintis ir tapti dvasia są-

svar-

Pagaliau atsidaro durys i r iš
bėga majoro berniukas. Kar i 
ninkas nori paimti jį už ran
kos, bet berniukas rankas pa
slepia užpakalyje. 

— Ne, ne! — šaukia berniu
kas, — esi dar per karštas- Ma
ma sakė, kad esi dar šviežiai iš
keptas karininkas, gali t ruput į 
už durų palaukti. Kai atšalsi , 
tada galėsiu t au paduoti savo 
ranką. 

dieną negaliu pamiršti jos kan-
Meras Daley pasidžiaugė f e-1 trybės, kai mes ruošdavomės Į gražų vainiką prie paminklo žu- moningais lietuviais, ir 

deralinių įstaigų sprendimu! koncertui ir kiekvienas iš mūsų Į vusiems. Aš pati tur iu pasakyti, i biausia padėti artimui 
duoti miestui laisvę tiesti greit- i trisdešimt vaikų pradėdavome j kad tas vainikas buvo gražiau-; Vyčiai: 

kad Cross- kitaip groti. Gaudavosi baisi šias iš gražiausių. Jis buvo labai Pagr indas : lietuviškumas ir ka-

'Tautai ir bažnyčiai' 

kelius ir pažymėio. 
town greitkelis bus 
kaip galima greičiau 

tiesiamas muzika, bet ji nepykdavo. 
Violeta Burokaitė, 

Marąuette Parko, 8 sk. mok. 
TELEFONAI BRANGS 

DAIGIAU KALBANTIEMS 

Illinois Bell Telephone ben-

Piešė Rūta Pakštaitė, VI a. sk. K. 
Donedaičio lit. m-la 

taip pat lankys Tokio ir H o n g d r o v ė planuoja pakelti mokes-
Kongo miestus. 

HELIKOPTERIAIS IEŠKO 
DINGUSIOS STUDENTES 

Dingo iš Chicagos priemies
čio Skokie studijavusi Bostono 
universitete žurnalistiką studen
tė Suzan Petz. Jos komnanionas 

čius tiems, kurie dažniau telefo
nu kalbasi. 

MOZARTO REQUIEM MIŠIOS 
GRANT PARKE 

Grant parke šeštadienį 8 v. 
v ir sekmadienį 7 v. v. simfoni-

Danie! Porter, 21 m., su kuriuo I nis orkes t ras išpildys Berliozo 
buvo išvykusi į Amsterdam, N. 
Y., apylinkes, r as tas mirtinai 
peiliu subadytas Studentės ieš
koma net helikopteriais. Spėja
ma kad ji pagrobta . 

Vasaros naktis ir Mozarto Re-
Quiem mišias. Diriguos J. Mes-
ter, Louisville simfoninio orkes
tro ir Aspen muzikos festivalių 
dirigentas. 

didelis su geltonom ir baltom talikiskumas. 
gėlvtėm ir tautinėm juostelėm! Yra ir kitų organizacijų, kaip: 
perjuostas. Tada lietuvių pirmi-1 sporto klubai, tautinių šokių 

grupės, chorai, ansambliai, vai 
dintojų būreliai ir t. t. Žmonėms 
reikia priklausyti organizaci
joms. Žmonės turi pabendrauti 
kar tu . Jeigu nariai supranta 
vienas kitą ir bendrauja, jiems 
organizacijoje dalyvauti įdomu 
ir naudinga. 
Rasa Kaminskaitė, VIII skyr. 

Dariaus - Girėno lit. m-la. 

KARININKAS 

Naujai paskirtas karininkas 
ateina aplankyti savo viršinin
ką — majorą. Jo nebuvo namie, 
tik jo žmona ir mažametis sū
nus. 

Paskambino skambutį, bet Piešė Laucutė Černiauskaitė, MarqiMtte Pirko lit m-los U ik. mokinė 

MANO KATINAS 
Mano katinas labai draugau

ja su žmonėmis. Man atrodo, 
kad iš mūsų šeimynos mane j is 
labiausiai mėgsta. Kai jis kniau
kia, aš jį paimu ant rankų ir 
jis užmiega. Kai aš jam duodu 
mėsos, jis taip aukštai šoka ir 
glaudžiasi prie mano kojų- J i s 
yra geras tarp žmonių ir leidžia 
jį glostyti, nekanda, nedrasko 
su nagais. Bet man daugiausia 
leidžia jį glostyti ir kur t ik no
riu. O jei svetimas jį prie ausų 
a r pilvo paglosto, jis nemėgsta. 
Pradeda pykti ir nueina. Bet 
ant manęs niekada nepyksta . 
Mano katinas geriausias iš visų. 
Aš jį labai myliu. 

Ra ta Putnaitė, V b. sk. 
K. Donelaičio lit m-la. 


	Chicago IL Draugas 1973 00724_1
	Chicago IL Draugas 1973 00725_1
	Chicago IL Draugas 1973 00725_2
	Chicago IL Draugas 1973 00726_1
	Chicago IL Draugas 1973 00726_2
	Chicago IL Draugas 1973 00727_1

