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Prez. Carterio proklamacija 
Pavergtųjų Tautų savaites proga 

— Lietuvos I kurios "Congressional Records" 
Daužvardienė j užima net 21 puslapį. 

JAV kongreso narys iš Cfaica-
gos Frank Annunzio paverg
tųjų savaitės proga pasakė kal
bą, kuri įrašyta. į kongreso kny
gas liepos 16 d. laidoje. Savo 
'Draugui" prisiųstame rašte 
kongr. Annunzio teigia, kad j am 
malonu jungtis su draugais, ko
vojančiais už komunistinėj tiro
nijoj pavergtas tautas. Savo 
pasakytoje kalboje kongrese 
kongr. Annunzio priminė prez. 
Carterio iškeltą žmogaus teisių 
svarbą, kuo bazuojasi ir visa 
JAV politika. Į kongreso kny
gas įtraukta ir Chicagos Pa
vergtųjų Tautų komiteto rezo
liucija, iškelianti pavergtųjų 
tautų reikalus. Išvardinta tris
dešimts pavergtų valstybių. 

Jungt, Tautę 
sekretorius Romoje 

Nr. 17© 

0m. konsule J. 
praneša, kad JAV prezidentas 
X Carteris Pavergtų tautų sa
vaitės priklamaciją pasirašė tik 
liepos 20 d , nors Pavergtųjų 
tautų savaitė skelbiama nuo lie
pos 17 d. Proklamacija buvo 
pasiųsta ir Lietuvos atstovui 
Waahingtone, dr. S. Bačkiui. 

l iejos 1S d. sen. R. Dole ir 
sen. Ch. Percy įnešė senate re
zoliuciją, kad pavergtų tautų 
klausimas būaų keliamas Bel
grado konferencijoje. 

Pavergtųjų tautų savaitė 
kongrese 

liepos 20 d. Atstovų rūmuose 
pavergtų tautų minėjimą suor
ganizavo kongr. Flood. šia pro
ga buvo pasakyta daug kalbų, 

Prez. J. Carter 

,-jfc pavergtųjų tautų savaitės de
monstracijų Chicagoj. Mergaitės 
aeša Jurgutienės ir dukros portre
tus,, reikalaudamos sujungti Jurgu-

Šeimą. Muz. A. Jurgutis, pabė-
iš okup. Lietuvos, gyvena Chi-

Nuotr. P. Maletos 

udus potvynio 
padariniai 

4ohnstown, Pa. — Po 8 valan
dų lietaus Johnstown, Pa., mie
stelis, turjs 41,000 gyventojų, 
buvo paliestas didelio potvynio. 
Žuvo apie 40 žmonių, nušluoti 
keliai, išversti pastatai, kai ku
rios miesto vietos pateko net 
aštuonias pėdas po vandeniu. 
Pennsylvani jos gub. Shapp pa
skelbė pavojaus sritimis aštuo
nias vakarų Pennsylvani jos aps
kritis. Vanduo WlsmoreIsnd 
apskrityje į Conemaugh upe 
sunešė 35 automobilinius na
mus ir žuvo 4 asmenys. Ligi 
Šiol apskaičiuojama, kad pada
lyta per 100 mil. dol. nuosto
lių. Miestą potvynis yra ištikęs 
porą kartų ir anksčiau. Miesto 
meras Pfuhl įsakė šauti į asme
nis, norinčius nelaimės metu 
pasiplėšti. Telefono ir elektros 
unijos mieste nutrauktos, mies
tas paliktas be susižinojimo ir 
elektros. Tūkstančiai gyventojų 
evakuota. Tai didžiausias pot
vynis nuo 1996 m. Prezid. Car
teris paskelbė vietovę kaip to
taliai paliestą nelaimės ir reika
lingą vyriausybės pagalbos. 

KALENDOBIUS 

Liepos 22; Platonas, Marija 
Magd, Jovartas, Auksė. 

liepos 23: Apolinaras, Bri
gita, Tarvūas. Gedmine. 

Saulė teka: 5:34 v., leidžiasi: 
8:10 vai. 

ORAS 
Chicagoje ir apylinkėse šian

dien kiek vėsiau, temperatūra 
«pfe80 1. 

Vatikanas. — Popiežių Paulių 
Vląjį aplankė oficialiam vizitui 
į Romą atvykęs jungtinių Tau
tų organizacijos generalinis 
sekretorius Kurt Waldheimas. 
Sveikindamas aukštąjį svečią, 
šv. Tėvas didžiai įvertino Jung
tinių Tautų organizacijos i r 
įvairių jos institucijų veiklą 
tarptautinėje plotmėje. Paulius 
VI šia proga dar kartą užtik
rina, jog Apaštalų THfrtsf i r ap
skritai katalikai pilnai remia 
Jungtinių Tautų pastangas, sie
kiant įgyvendinti pasaulyje tei
singumą ir taiką ir kuriant žmo
nijos pažangą. Palinkėjo, kad 
Jungtinių Tautų organizacija 
ištikimai atstovautų žmonių 
lūkesčiam žmogaus teisių ap
saugojimo srityje ir visada gin
tų tas žmogaus teises, kurias ji 
prieš 30 metų iškilmingai pa
skelbė žmogaus teisių deklaraci
joje. 

Naujas Brazilijos 
ambasadorius 

Roma. — Popiežius Paulius 
VI priėmė naujojo Brazilijos 
ambasadoriaus prie Apaštalų 
sosto skiriamuosius raštus. Svei 
kindamas brazilą diplomatą, 
Šv. Tėvas įvertino Brazilijos 
pastangas, kuriant krašto pa
žangą. Katalikų Bažnyčia ko
voja už darnią ir pilnutinę tau
tų ekonominę, socialinę, mora
linę ir dvasinę pažangą. Sie
kiant šių tikslų, Bažnyčia nesi
liauja priminusi, jog žmonių 
bendruomenės gerovė privalo 
būti kuriama, atsižvelgiant :, 
turtingų žmonių bendruomenės 
dvi esmines sąlygas: reikia vi
sų pirma rūpintis labiausiai ne-
narių gyvenimo sąlygų pageri
nimu ir visada budėti, kad 
kiekvienam bendruomenės na
riui būtų užtikrintos jam pri
klausančios teisės, šv . Tėvas 
šia proga taip pat pabrėžė, jog 
tautų gerovė ir pažanga didele 
dalimi priklauso nuo krikščio
niškosios šeimos židinio apsau
gojimo. Brazilijos ambasado
rius savo kalboje pažymėjo, kad 
jo krašto valdžia siekia sukurti 
tautai naują ateitį taikoje, lais
vėje ir teisingume. 

Juodieji boikotuos 
Saisfcury, Boriezija. — Juo

dųjų vadai nu: .;<"- boikotuoti 
premjero Smitfe . -:t-Ibiamus rin
kimus, kuriais pr< mjeras norįs 
daugiau teisių suteikti juodie
siems. Tačiau Šiais rinkimais 
atmetamas JAV ir Britanijos 
planas Rodezijos klausimui iš
spręsti, šiame krašte yra 
270,000 baltųjų iš 6.4 mil. gy
ventojų. 

į Kur geriausia gyventi 
Chicaga. -—- -N'ebraskos uni

versitetas padarė tyrimus, koks 
miestas geriausia gyventi. Iš 
padarytų tyrinėjimų, Chicaga iš 
šimto miestų savo gerumu gy-

Suimti du 
Sov. Rusijos šnipai 
Ft. LauderdaJe. Fla. — Du 

asmenys buvo suimti, kai jie 
bandė gauti Cruise, sparnuoto
sios raketos dalis, "kad persiųstų 
Sov. Sąjungai. Suimtieji yra 
Cari Weischenberg, 38 m., Va
karų Vokietijos pilietis, gyve-

tą pačią vietą y 
ir Pbiladelphia- 99 vietoj yra 
Gary, Ind., o šimtoj vietoj yra 
Xewark, N. J. Pirmoj vietoj 
pripažintas geriausia gyventi 
yra Lincoln, Nebr., tyrimus da
riusio universiteto miestas, ant
roj, Madison, Wisc. Tyrinėto
jai gerumą sprendė pagal gy
ventojų tankumą, oro taršą, 
kriminalinių nusikaltimų gausą. 
kultūros ir auklėjimo centrus. 

Sukilėlių laimėjimai 
• • • 

njoj 

Sovietai stato 
gynimosi bokštus 

Rengiasi apsisaugoti nuo cruise raketų 
Briuselis. — NATO šaltiniai i minis, turintis branduolinę gal-

nąs Bahamuose, ir Carai John j praneša, kad Sovietai statosi j vą (war head), 10 kartų galin-
Reiser, 32 m., iš Highland \ aiti savo sienų aukštus bekš- į gesnę už Hirosimos bombą, yra 
Beaeh, Fla. Abu kaltinami, kaip: tus apsiginti nuo ateityje gali- j labai taiklus ir gali skristi že-
Rytų Vokietijos ir Sov. Rusijos i mų Amerikos puolimų sparnuo- j miau 100 pėdų aukščio. 
agentai. Heiser jau nuo 1976 į taisiais sprausminiais sviedi- Į Nato šaltiniai yra tikri, kad 
m. rinkęs žinias Sov. Rusijai, i ̂ a i s (cruise missiles). šie šal-1 Sovietų Sąjunga bandė padidinti 
Weischenberg bandęs Amerikoje j tiniai praneša, kad bokštai yra j savo radaro sistemų veiksmin-
pirkti uranijaus, torio ir kitų į šimtai pėdų aukščio, kurių vir-1 gumą, ypač šių "žemyn žiūrin-
svarbių atominiams ginklams j šūnėse yra įrengtos Sovietų j čių" įrenginių, kurie specialiai 
metalų. Taip pat jis Heiseriui j moderniausios radaro sistemos, i suprojektuoti gynybai prieš že-

skrendančius lėktuvus arba 
jjančius sviedinius, žodžiu, 

Nepranešama, kaip ti radaro įrenginiai gali "že-1 kad prisirengtų sparnuotu bepi-
myn žiūrėti, iki akiračio ir ma- j lotinių sprausminių raketų iš-

vent stovi Sfcoj vietai Apie S iQ lė 2 5 0 ' 0 0 0 dol> k a d parduotų į Pagal vieną šaltinį, "šitokie j mai skrer 
tą načią vietą yra New" Yorkas I C r u i s e r a k e t u d a ! i s ,S o v- E " " * * aukštų bokštų viršūnėse įtaisy- j i:kriejanči 

Kuboje. 
Heiser galėjo tokias reketų da
lis gauti. Jo motina teigė, kad 
jos sūnus turjs kolekcijų agen
tūrą, Boca Raton, Fla. Yra lan
kęsis pastaraisias metais ir Vo
kietijoje. Vyrai suimti vos tik 

tyti bet kokį žemai skriejantį 
sviedinį". 

Nato žinyba sužinojo apie So
vietų statomus bokštus tris sa
vaites po to, kai prez. Carteris 

dvi dienos po to, kai ,iau"rs ka-j nusprendė atkaukti B-l strate-
liforn'etis buvo nubaustas nž' girių bombonešių statybą, o 
šnipinėjimą Sov. Rusijai ir par- j i e s pakeisti sparnuotaisiais 
davimą jai C1A kodų, ligi gyves raketiniais sviediniais, kurie 
ga'.vos kalėjimo. j praskrenda viršum žemės kon-

šūkiui. 

Etiopi 
Nairobi, Kenija. — 

remiami partizanai sunaikinę 
devynis marksistinės vyriausy-

jbės lėktuvus, apnaikinę įmones 
ir telefoninio sfasisiekimo cent
ras, puldami sVSrtjų tra*k»ių 
susisiekimo miestą Diro Dawe. 
Taip pat apnaikintas Diro Da-
we aerodromas. Vyriausybė 
praradusi apie 150 žmonių už
muštais. 

Marksizmas žmogų 
paverčia gamybos 

įrankiu 
P&ryftal. —r- Praaoūsjos ka

talikų vyskupų konferencija 
paskelbė naują dokumentą apie 
krikščionybės ir marksizmo san
tykius. Vyskupų, teologų ir 
pasauliečių mokslininkų pareng
tame dokumente yra nurodomos 
priežastys dėl kurių krikščioniš
kasis tikėjimas yra nesuderina
mas su marksianu. 

Tikras tetnBTimm 
Marksizmas, tisų pirma, be 

jokio pagrindo monopolizuoja 
pastangas perkeisti žmogų ir 
visuomenine santvarką, nepri-
pažindamas, kad ir kiti sąjūdžiai 
gali siekti ir siekia tų pačių 
tikslų. Visi tie, kurie nesutin
ka su marksistinėmis tezėmis, 
yra marksistų laikomi konser
vatoriais. Tokia marksistų lai
kysena, pažymima dokumente, 
yra ne kas kita, kaip praktinis 
totalitarizmas, kuris nepaken
čia jokių kitų visuomeninių jė
gų dalyvavimo pasaulio pažan
gos kūrimo darbe. Tokiu pat 
būdu yra klaidinga marksistų 
tezė, pagal kurią pasaulio isto
rijos vyksmą nulemianti prole
tariato kova. Tuo būdu mark
sistai išjungia iš pasauno t>«-
žanjog procaso visas kitas amo

nių visuomenės grupes, neleisda
mi joms prisiimti atsakomybės, 
nei poetiniame, nei kultūrinia
me gyvenime. Istorinis ir dia
lektinis materializmas, rašo 
prancūzų vyskupai, sudaro ne
nugalimą kliūti krikščionių ben
dradarbiavimui su marksizmu. 

Pavergia žmogų 

religija Marksistai laiko, jog 
esanti nenormalios žmogaus 
sąmones pasireiškimas, kuris 
neišvengiamai turjs išnykti, 
ateityje pasikeitus socialiniam 
žmonių santykiam. Taigi krikš
čionis, bendradarbiaudamas su 
marksistais, tiesioginiai prisi
deda prie komunizmo pastangų 
sunaikinti tikėjimą. Katalikų 
Bažnyčia, remdamasi krikščio
niškuoju mokslu, pagal kurį 
Dievas yra sukūręs ir medžiagą 
ir žmogų, nuosekliai atmeta 
marksizmą, kuris paverčia žmo
gų vien gamybos įrankiu, pa
gamintų prekių vartotoju ir 
strategine priemone marksistų 
užsibrėžtiem tikslam atsiekti. 
Marksizmas skelbiasi, kovojąs 
žmogaus vardan, iškeliąs žmo
gų ir atstovaująs jo interesam, 
kai iš tikrųjų marksizmas pa
vergia ir sunaikina žmogų. 

Kom. Kinijoj 
trūksta maisto 

TolTvanas. — 15 Kinijos atbe-
ges lėk'.uvu lagūnas skelbia, 
kad kom. Kinijoj labai trūksta 
maisto ir daug žmonių stovi ant 

tu geriau aprūpinamas. 

Kova su aguonomis 

Carl John Heiser ir Carl VVeischen 
berg 

TRUMPAI IŠ VISUR 

_.! turų pakeliui į savo taikinį 
Tie patys šaltiniai tvirtina, badavimo ribose. Kariuomenė, 

kad Sovietų programa bokštams » £ aviacijos personalas mais-
s^atyti jau buvo pradėta, prezi-jt„ o.0^0„ «nWmin,n,«0 
dentui dar neapsisprendus kurią į 

\ ginklų rūš' rinktis. ' 
Todėl Sovietų bokštai tur i ' 

būti tokio pobūdžio, kad tiktų j 
gintis nuo abiejų ginklų rūšių, į 
^rsrlos £%r-yra suprojektuotos1 

žatttH skristi paskutinėje savo 
puolimo fazėje. 

Žemėje stovinčios radaro sto
tys negali matyti ir registruoti 
žemai skriejančių raketinių arba 
per vėlai jas pamato, kad su
spėtų laiku aliarmuoti priešlėk
tuvines patrankas, raketas ir 
perkertančius 

— Egipto ir Libijos susirėmi
mo metu buvo numušta lėktuvų 
ir žmonių aukų. 

— New Yorke elektros užte-

valdyti leidimą iš lėktuvo pio
nieriaus Orville Wright. Viene 

Istambul&s, Turkija- JAV ir 
Turkijos kovsi - su sarkotikais 
pareigūnai yra s-isirūpinę nauju 
opiumo gamintojai Libanu. Skel-
hfesas, kad 2 500 akrų opiau *J 
aguonų auga Bekas slėny, netoi 
Libano kalnų. Pilietinio karo 
metu nebuvo galima tos vietos 
gerai sukontroliuoti ir todėl ten 
buvo pradėta auginti opiumo 

eius) lėktuvus. 
Sparnuotoji raketa (cruise 

(kelią paštojan-j aguonas. JAV ir Turkijos ofi-
j cialūs asmenys kreipėsi j Siri-

buvo Aliaskos lėktuvų linijos j missile) yra bepilotinis spraus-
steigėjas. Breneh skraidė net, _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ 

mimo metu manoma buvo iš-J ligi 1970 m 
plėšta prekių už 30 mil. dolerių. 

— Japonijoj prasiveržė ugnia-
kalnis Kumanotti prefektūroj, 
apie 680 mylių nuo Tokio. Ug-
niakalnis meta šimtus pėdų 
aukštyn dūmus ir priemaišas. 

— Kolumbijos universitetas 
gavo 5 mil. dol. auką iš alyvos 
verslininko Armana Hammer. 
Tai didžiausia privataus žmo
gaus auka 223 m. universiteto 
istorijoje. 

— Prancūzijoj raSyt. Sartre 
pakaltino Italijos komunistus, 
kad šie nekovoja su priespauda. 
Taip iškilo šis klausimas, kai 
komunistai pirmą kartą per tris
dešimt metų abalsavo su ki
tomis grupėmis, pasisakydami 
už vyriausybę. Sartre ir kiti 
Prancūzijos kairieji teigia, kad 
italai komunis'ii nekovoja, kai 
apie 300 Italijos kairiųjų yra 
kalėjimuose. 

— Italijos komunistų parti
jos laikraštis T/Unita" gavo 
leidimą atidaryti JAV savo 
agen'ūrą. 

— Izraelyje iidmenų krautu
vėje netoli NTahariya miesto 
sprogusi bomba sužeidė 5 asme
nis. Kita bomba sprogo zoolo
gijos sode, paprastai pilname 
vaikų, bet šiuo kartu jų nebuvo 
ir todėl niekas nenukentėjo. 

— Amerikoje infliacija 1978 
m. būsianti ne didesnė, kaip 
6.5 %. 

— Du Amerikos pilotai vete
ranai mirė pra.jusį ketvirtadie
ni. Tia Breneh. 92 m., ir Vien, 
78 m. PJrmao« turėjo lėktuvui 

— Kuboje užregistruota vidu
rių šiltinės susirgimų. 

— Chicagoje pragyvenimo iš
laidos pabrango ne pilnus pusę 
procento — 0.4. 

Daug kubiečiii 
Angoloj 

Washingtonas. — Kuba savo 
dalinių Angoloj ne tik nemaži
na, bet dar didina. Iš viso šiuo ! Kelionėje į Rumuniją, kuri už
metu gali būti Angoloj kubie-! sitęsė dešimt dienų, arkivysku-

ją, kuri Libane turi 30.000 ka
rių, kad padėtų kovoj su opiu
mo augintojais. Ligi šiol Liba
nas nepasižymėjo narkotikų au-

Maskva susirūpinusi 
re u menu 

Lankėsi Rumunijoj 
Bukareštas. — Apaštališkasis 

nuncijus nepaprastiem reikalam 
arkivyskupas Luigi Poggi buvo 
iš Romos išvykęs j Bukareštą. 
Rumunijos sostinėje arkivysku- MASKVA _ Sovietiniai 
pas Poggi susitiko su vietos I rwai n e w r t i n o a ^ t y v o j o , 
Bažnyčios vadovaujančiais as-j ^ religinfc raeno. Turistai 
meninrs ir nimunų vyriausybės • n e 8 u n k i a i ^ ^ į s i g y t i g e n ų 
atstovais, su kuriais aptarė ka-į l k o n U s p a v e l k a ,U ą n e t Virduliu ir 
taliku Bažnyčios Rumunijos so- j j u o s p i r k t i ^ i š s i v ( > ž t i . T a č i a u 
cialistinėje respublikoje padėtj. 

čių ugi 18,000 asmenų, gi anks 
čiau buvo skelbiama, kad 11— 
14,000. 

pą Poggi lydėjo Bažnyčios vie
šųjų reikalų tarybos narys kun. 
John Bukovski. 

dabar tuo susirūpino Kultūros 
ir net Užsienio reikalų ministe
rija, nes pamatė, kad tai yra ru 
sų kultūros ir meno palikimas. 

Nors specialaus įstatymo dar 
neišleido, bet jau griežtai pra
dėjo reikalauti tokio meno ne
pardavinėti ir muitinėms už
draudė praleisti, kad būtų iš
vežti meno dalykai į užsienį. 
Daug labai brangių religinių pa 
veikslų yra jau anksčiau pigio 
nr's kanomis atsidūrę vakarų 
valstybių muziejuose, nes buvo 
norima sunaikinti religines "lie
kanas" ir pagelbėti ateizmui. 

Nuteisti lėktuvo 
grobe jai 

New Yorkas. — Kroatai Zvin-
co Rusic ir jo žmona Julienne 
nuteisti ligi gyvos galvos kalėji
mo už tai, kad 1976 m. rugsėjo 
16 d. buvo užvaldę Trans World 
linijos lėktuvą, skrendantį iš 
New Yorko j Cnicagą. Kita po-

Viršuje Sov. Rusijos lėktuvas, kurj du jaunuoliai rusai buvo nukreipė : ^ nubausta 10 ir 8 m kalėu-
j Helsinkį. Apačioj- jaunuoliai grąžinami j Sov. Rusiją. Kaip suomiai ! v T . . t „ ^ W „ K ; T , „ ; -VT_ V J ^ * 
iš Helsinkio skelbia, jaunuoliai norėję pažiūrėti, kaip veikia žmogaus ) m ^ * u v o grobikai ^ ^ Yor-
teisčs ir pamatyti laisvąjį pasaulį. Viskas baigėsi tragikai, jokios žmo- i kt; b u v o P3*^? bombą, kurią 
gaus teisės jų neišgelbėjo, ir jų laukia sunki bausmė ' j ižinaant žuvo poiiffl'nirtkaa, 

W/V/7//? 
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DRAUGAS, penktadienis, 1977 m. liepos mėn. 22 d. 

Vytautas Grybauskas, 4144 So. Map!ewood. Oueago, tt, 
Telefonas namuose: 847-1729, darbe 269-7432 

LAUKO TENISAS rėjo prisidėti A Baris iš Litua-
! nicos ir R- Butkus iš lovos u-to 

P A B A L T I E Č T Ų VARŽYBOS ž a i c M ^ N e r ; . T a i e n t o ir ūgio 
TORONTE netrūko, ir perspektyvos atrodė 

Šių metų pabaltiečių lauko tikrai daug žadančios. Reikėjo 
teniso pirmenybės iwks rugpiū j tik perkopti pirmąją vietą, lai-
čio 27 ir 28 d. Toronte, Yorko ! mėti pirmąsias rungtynes. Ot 
universiteto aikštėse. Progra- šia tų kelių, kurie daug tikėjosi, 
moję vvrų, moterų, senjorų į "Mys ir sudužo. Neužtenka ge-
(virš 45'm.). jaunių ir mergai-1 nį pavardžių ir talento. Jų turė-
eių (18-kos ir mažiau) vienetų J ¥> & tzūsų rinktinė paskutinėse 
ir vyrų bei mišrių dvejetų var- į gastrolėse Europoje. Reikia dar 
žybos. Registruotis iki rugpiū- j • « • * Tokio neturėjo nei ana, 
čk> 17 d. cas Jean Lents." 15 j nei ši rinktinė, nes Varnas, kaip 
Humingwocd. Unit Nr 39, į Parkų distrikto instruktorius, 
Agincourt, Ont. Visos varžybos į turėjo teisėjauti. 

ir puikios treniruotės prieš pas
kutinius egzaminus patekimui j 
Washingtono Bullets komandą, i 
prisiminimas dar kartesnis. Nę-! 
bent tai būtų nevykęs atsisvei
kinimas su lietuvišku krepši
niu... 

Kaip teko girdėti, panašios 
varžybos vyks ir tinklinyje, ir 
įvairiose klasėse. Mūsų ko
mandas sustatys, jas paruoš ir 
joms vadovaus (taip) Chicagos 
Žaros treneris J. Izofcaitis. Rei
kia tikėtis žymiai geresnio pa
sirodymo. 

STALO TEKSAS 
— Kanados jaunių pirmeny

bėse komandiniai Ontario rink
tinė šiemet turėjo pasitenkinti 
antrąja vieta. Komandą sudarė 
G. Nešukaitytė, L- Airst ir h 
Koperskytė iš Hamiltono. 

— Individualinėse varžybose 
puikiai pasirodė Glorija Nešu
kaitytė, pasiekusi keturis fina 

, , . . . . , . _ . ! lus, iš kurių du laimėjo. Ji tapo 
vyks vieno minuso H t e a ą . Re- Burtas *eme, kad pirmų rung- , m e i s t e r e ^ ^ ^ ^ 

. gistraeijos mo-estis vyrų ir mo ; tymų laimėtojas uz velandos tu- j . įr l a i m ė j o d v e j e t u s s u C . * 
terų vienetui 5 col., jauniams ir į tėjo žaisti antras rungtynes. , , V T \ 1 ^ * . . JL^ic k»v 

m , , ,v, . , . IJ* , . r z Johnson 17 metų grupėje Ant 
Beruorams 2 do-. ir 1 aol. aveje- . Masu Komanda, neabejodama Į -. :^^^-. «, . . «»£_*2 L. __: 
tai. . pergaie. 

Varžybas organizuoja Toron- į priešininką ir tuo pradėjo nuo 
to estų sporto klubas Kalev. į pat pradžios taupyti jėgas. Są-

ibejoda* ^ , . v i e t o ^ l i k o 1 7 m i mergaį. 
gyvojo ap:e s e s a n t i ^ y i e n e t e £ m i š r h l o s e dveję. 

tuose. * 
— Kanados stalo teniso fede

racija paskelbė pereitų metų ge i monmgai lėtindama žaidimą, 
bet staigiais permetimais i rpu i rfausią ^ ^ ^ kaxiaxr^ f l 

jtaais Vaiticaus ir jaunojo But- i ^ V & S | t e s , k u r i u i 
į kaus praėjimais, komanda ren- J T s ^ r y s Nešukaitytės: v W 
| ka tasKUs. Tiems dviem dar pui- j į ^ _ 2 _ m g g i g _ 3-&a 'ir 

Kinemas ir ^ ^ _ ^ ^ ^ plv^i%h 

. . . . r , p a t l r J V r u ž i n i a 5 1 j ą v i e ą . ' Klasę. Kac ir be diaesnių pastan Į _ y ^ g £ § * s e z o n a g ^ 
gų, pademonstruoja ir P i a d o k a s . i ^ Bemiukų klasėje išširiSia 
Laimėjimas, atrodo, uztiknn-' 
tas- ypač, kai kėlurys baigiamas 

žengia užtikrintai. Vilniaus Žal 
giris, kad ir silpniau žaisdamas, i 
pajėgia užtikrintai laimėti prieš; 
Eresto Dinamo 3-1. Tuo tarpu' = 
Klaipėdoje Atlantas dominuoja! 5 

Murmanską ir lengvai laimi [ S 
3-0- Žalgiris vis dar pirmoje! g 
vietoje lentelėje, o Atlantas j au ' g 
atsikrapštė iki 7-tos vietos. , E 

Plaukimo pirmenybėse Dnep-j g 
ropetrovske šiaulietė V. Pen- i r 
kauskaitė, po puikaus pasirody, 
mo Prancūzijoje, pastato nau
ją Lietuvos rekordą 200 mtr. 
krūtine ji laimi antrą vietą, bet 
pralenkia Montrealio olimpia
dos bronzos medalio laimėtoją 
M. Kosevają, su 2:38.1 laiku, 
kas yra naujas Lietuvos rekor-
ias ir kas ją įkelia j pasaulio j 
geriausią dešimtuką. 400 mtr. 
kompleksiniame plaukime ji lai
mi 3-ją vietą. 

j Lengv. atletikos sezonas per
leidžia, nes "Kleopatros" var- eitais metais Lietuvoje buvo 
das primena jiems, kad gyvatė silpnokas. Arčiausiai geriausio 
nunuodijo savo valdovę, turėju- dešimtuko pasaulyje priartėjo 
sią tą patį vardą. vilnietis A. Šakalys. Jis 50 klm. 

PASAULIO JAUNIŲ Š * m * fU 4 ° 3 V a L I a i k u **** 
MEISTERIO TITULAS • « * * » • • ° W**goje 7-tas, 

SOV. SĄJUNGAI ? ° f P i n f f y į ė s e laimėjo si-
£ dabro medalį. Dar vieną medalį 

Tunise įvykusiose pasaulio sąjungoje laimėjo J. Grigas 
futbolo jaunių pirmenybių fina- 3000 mtr. su kliūtimis bėgime, 
Įe susitiko Meksika ir Sov. Są- jam teko bronzos medalis, 
junga. Rungtynės baigėsi 2-2. į Be šių dviejų dar 5 Lietuvos I 
Titulas out$ išspręstas baudi- lengvatletai randasi šalies ge-j 

PK 
&c*n6 iam> Pcsfe«#c pa»d a* C**ge. Hlinois. P&MHsfre*' iaiijr S 
**.:«pi Saaaavu, Lv,-»- '.oLiiaya, davs «?ttr Chrūtmas and Bastei s 

h? the Dtmsaaian C&tbolic Press Society g 

Sa6»-rrIpcoo Rate»: $30.00 — Cįdcago, Cook Cocnty, HllaoU -g 
» i Canada. fetoaraiMM' !M -S» UJA. S2S.0O. FareigB eąot t - .S 
vrie* $51.00.. g 

rntks -.T-- •; •'ž-.rji? Au. DRAUGO prie kiekvieno sksitytoic sdresc, g 
tmrm 'S K- JK*e«t; atžymizar, fld kada siuitytoias yra iiei- .._= 
»okė)ea. 

» ' OGO I 
Cicago, Cook spafc. 

Situr JAV, 
L>£^.t:-.fĮ? „ . . . ,. 
Savstii j t i i* - , • 

$3400 
28.00 
33.00 
20.00 
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16.00 

13.00 

$12.00 « 
11.00 S 
1300, S 
7.00 

Gilorija Nešukaitytė 

š » rieOaKCiji jin>-. kit^lien |Į v .Redakcija straipsnius taiso MVO 
S 'i-'iC — 4.3C- ?«M.*a r, - II nuožitov*. Nefeuaaadotų straipaah; 
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kiai talkininkauja 
Jesevičius, o taip 

TeL PR 8-3229 

DR. &NKA B&UUKAS 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 
. GERKLĖS LIGOS ' 

2858 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

i 
Biratė Plučaitė 

TARP APYG AUDINĖS 
VARŽYBOS 

ŠALFAS-gos centro valdyba 
praneša, kad tarpapygardir.es 
įsuko teniso ir lengv, atletikos 

mų mušnniL Sov. Sąjungos riausiųjų dešimtuke. 1000 mtr 
rinktinė laimėjo 9-8. R. Aukštuolis su puikiu laiku 

Vytauto* A- Krikščiūnas 10.3 sek. yra 6-tas, šuolyje į 

H OKUPUOTOS LIETUVOS „ ^ j . ^ K Maitauakaitė rutu 
Vęri<įęns sluįės jau įgauna lk> stūmime 9-ta su 1907 mtr., 

SOmpeticijos formą Lietuvoje. R- Plungė taip pat rutulio stū-
yia*įgio ęiere *p-ko rungtynės mime 7-tas su 20.08 mtr. ir J. 

10 taškų persvara 41-31. fe; "j. ^ ^ J g j ^ S g . % " i : Į t ^ l 4 ^ ^ X a t v i j o s ir GudV grtJMaife 9-ta ietyje su 57:08 
Antrajame bereikėjo pridėti Sinkevičiūtė ir L. Žukaitė.' j jos atstovu Jloterų grupėje oatr. 

penketą tašku, o paskui sau ra-1 _ Toronto Vyčio klubo krep j slalomo viena slide rungtyje Lauko teniso federacija pa-
miai laukti rungtynių pabaigos., šinio stovykloje pasagos ya-į laimėjo vilnietė V. Gvazdaus- J e l b e geriausius 1976 mt. Lie-į 
Tačiau priešininkų komanda, I sarvietėje šiemet vėl M s pri- j kaitė, surinkusi 27 taškus. tuvos temsimnkus. Moterų kla- . 
12-tos apylinkės rinktinė, gal-įvestas stalo teniso kursas. Jam Rankimo %nyre Vilniuje 
voio kitaip- Ji užkūrė didžiuli; vadovaus Pr. GfUdyi V X '$ę- L ^ v o s mergaicų rmktmeįvei-
tempą, pradėjo šaudyti iš nejti-! šukaitis. Stovykla * prasideda ke Azerbeid^^ 22-3, VHniaus 
kėtinų padėčių, o gvnime padą-! rugpivįcio mėn. 13 d. ;Ę%^"14-7 ir 'so Magdeburgo S. 
rė tankią zoną aplink Puidoką. į — Jonas l?e|i&aitis, |AL- C^sužaidė *yg«^ ; s 13-13 ir tuo 
Mūsų komandos žaidimas pairo, j FAS~gos "s^alo ig^į y^v^, būdu užsitikrth.: sau pirmąją 
Puidokui niekas nepajėgė jpa-1 šiuo jnetu atostogauja Soropo-
suoti. Tolimi metimai nekrito, ir. je. J is aplankys Angliją, Bemi
stai 2 min. prieš pabaigą, ir • ją, Šveicariją, VoZdšajį, Italiją 
priešas veda vienu tašku. Minu ir Prancūziją. 

DR, K. G. B£LUXAS 
Akušerija ir motenj !igoe 
Glneltologinė Chirurgija 

6449 So. Palaski Boad (Cravrford 
Medical Boilding). Tel. L l 5-6446 
Priima ligonius paga! susitarimą. 
Jei neatsiiit-pia, skanjTjinti 3T4-S0b'4. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUCra IR VIDAUS LIGOS 

Mar<nsette Medical Centėr 
6t32 So. Kedzie Avfenue 

VaL: p;r.road., antrad. ir kclvirtad 
" , 6 iki 7:30 vai. vakaro. 

Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. WA 5-2670 
Kezid. tel. W.Ubrook 5-3048 

Moterų 

(Nukelta į 5 pusi.) 

tė. o po Įos trys pasuotės Puido 
varžytos šiemet jvyks Toronte, j k u i i r t r ; / s p t i i k ū s k r c pg i a į . Li_ 

kas tik vienai minutei, žaidimo, 
atrodo, turėtų pilnai pakakti. 
Deja. keletas klaidų, du praėji
mai su pora baudų, ir 5 taškų 

Lauko tenisą praies Hamiltono 
LSK Kovas, o lengv. atletiką 
Kanados sporto apygarda, talki 
ninkaujant Aušros ir Vyčio 
sporto klubams. 

Apygardų komandas sudarys 
po du žaidėjus visose amžiaus 
grupėse. Daris taurės sistema: 
Ap2/gardomis neužsiregistravus 
komandiniai, varžybos vyks in
dividualine forma-

KREPŠINIS 
NEPASISEKĘS BANDYMAS 

KREPŠINYJE 
Ken Jaeksy, Oiicagos 15-tos 

apjrlinkės aidermanas, yra ne 
tik Lituanicos futbolo klubo 
pirmininkas ir tam klubui išrū
pina nemaža privilegijų Mar-
ąuette Parke : bet remia bendrai 
visur lietuvių sportininkus. Jo 
dėka Chicagos lietu\"ių teniso 
klubas gavo aikštes savo apy
gardos pirmenybėms: jo pagei
davimas buvo. kad jo apylinkei 
atstovautų lietuvių sportinin
kai. 

Chicagos Parkų distrikto va
saros krepšinio turnyre užsi re
gistravo net 50 komandų. Dau
guma ju sudarytos iš vasarojao 
5ių studentų, kurių tarpe net 
keletas jau užangažuotų pas 
profesionalus. K. Jaeksy savo 
apylinkės komandą pavedė su
daryti A. Varnui, mūsų bu v. po
puliariausiam krepšininkui. Auk 
sinė proga buvo pasireikšti ge
riausiems Chicagos lietuvių 
krepšininkams su Stepu Puido
ku priekyje. Komandos pagrin
dą turėjo sudaryti Neries ir Li
tuanicos krepšininkai. ^ n e verta. bet iškovojo perga-

Pirmom rungtynėm, Curie mo į le 79-78 ir teise sekančioms 
kyklos salėje, pereito pirmadie- j rungtynėms. O mūsiškiams liks 
rJo vakarė komandą sudarė j tik skaudus prisiminimas ir pa-
*?aitkus, Butkus. Jesevičius. i mokq. k^d ir b^t kokioms run?-
Stankevįčras. Puidokas — visi j tynems refikia koraandos vado-
i? Neries ir Kinčinae bei Gen- ve. 

, -^i •^J-i-'į i i . 

^Tnėtbolo pirmenybėse pirmo- ' 
je diviaajoįe Lietuvos komandos 

Dr. Jonas G. BYLA-BYUUT1S 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2838 W. 63rd St. 
Chieago, VL 9009 i 

TeL 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

TeL Ofiso HE 4-5849^ rez. S88-2223 

DR. PETER T. BBAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet. 

j Anirad.. per.ktad. 1-5. treč. ir šeštad. 
:tik sns:tar-a3. 

Tel ofiso ir boto; OLympic 2-4150 
DR. P. KtSIEUyS 

GYD-SeTOJAS fR CHlKtmCAS 
1443 So. SOth A&, Gfeėt« 

Kasdien 1-3 vai. ir S-S vai. vak. 
išskyrus trečiadieTiUJS. 

Šeštadieniais 12 Iki 4 \-aI? popi«t. 

Tel. REGaaee 5-1811 

DR. VYALTER J. KIRSTDK 
(lietuvis gydytojas) 

3925 Stest 39ta Strevt 
y ai.: plrn>f4., antrad.. kecvįi^d. ; ii 
penktad, nvto 13-4 vai. popiet ir fi-8 
*&h Vak. r ^Prefe ir : fcS»dr Tedaryta. 

Stepą 

| persvara sutirpsta kaip pavasa-
| rio snaigė. 12-ta apylinkė, kad 

rūTBOLJtS 
PAGALVĖLĖ SĖDĖJIMUI 

KAIP PATENTUOTAS 
IŠRADIMAS 

Vienas ispanas, stadijono pa
galvėlių išnuomuotojas, padarė 
geriausią mėtinį BracUmą. $nb 
padaugėjusių agre^jrvipių yė^s 
mų Ispanijoje futbolo aikštėse, 
kaip žinoma, sporto Hūįįai įve
dė įvairias apsaugos pri^tnolies. 
Viena iš jų — negairma išnuo
moti ar parduoti pagalvėlių sė
dėjimui, kurias įsikarščiavusi 
publika galėtų mesti į žaidimo 
aikštę. Bet ispanas Francisco 
Escalera sugebėjo prisitaikyti. 
Jis išrado pagalvėlę, kuri stadio 
nui nepadaro žalos, tai yra ją 
metant nors ir smarkiausiai, ji 
nenukrinta toliau, kaip tris metf 

rus. Tarp kitko ją galimą išvy
nioti ir panaudoti kaip puikiau- j 
sią apsaugą nuo lietaus, i r tįąĮp 
F. ĮČscąleros biznis tiesioif bu
joja, nes žiūrovai Jas iąbai per
ka, o griežtieji ispanų Vuipąi 
yra jo išradimu labai patenlnn-
U, 

— Kvaliiikacinėse 
pasaulio pirmeenylKmf 
ja įveikė ^erų i -^ ipį o 
Uja nugalėjo Hong 

GYVATĖ MO] 
• "TSSS f 

Vienas atsidavs 
gėjas padovanojo 
narol urugvajiečių 
bui gyvatę, kaip" 
pageidavimu ta gyvaiė 
das 'Kleopatra"), 
pastatyta stikliniame " na^ve1 

rungtynių metu už Penarol var
tų, bet tam pasipriešino vidi
niai futbolo autoritetai. Jie j p 
tara, kad. geriausiu'atveja ta 
gyvatė turėtų bflti patalpinta 
tribūnoje, saugiame *Wlm\c. 
nuo žiūrovę «r atitinkamoje ap 
saugoje. Nežiūrint, kad sieti-

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 
Vaistai, vitaminai, miportuoti kv^alai, gydomos žoieš kt.t 

Vaitaujamos kėdės, remeniai if M., pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. ECMUND £3 SIAfTA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL — GB 6-2400 

Vai.; pagal susitarimą: pirmad. tr 
ketv. t-4 ir 7-9: antrad. ir penkt. 
TO-4: šeštad. 10-3 vai. 

Valandos: Kasdien £BO i6' va£' 
Iki' l vat.1' p o ^ t e t ' f : ; 

Ofiso t d . Rfc 7 - H « : rerf i 
• • i——: i i i — L ^ i i i i sic 
Ofe. HE 4-I81>; Bei. B * « B 1 

^ 

GfDYlDj] 

(Ti-os |r <įiiai|iben A»ė. įni|gĮy> 
Vai.: pirinadr.* "amnitd.. ketrlrijl lr 
penktad. f tiįSt 1 fFįt'V- fllri" 

_i-fc 

Ofe. teL 735-4477; Rez. 246-28^ 

DR, L DICKYS 
GYDYTOJA IR ČHIRURGfi 

Specialybė — » r v c far 
Emocine* ligos 

CRATTFORD JIF.OIOAL BrTUDrTfG 
$449 Se. Pulaski Boad 

valandos pagal susitarimą.. 

Eezid. teL — GI 8-0873 

DR. W. M. EIS1N-E13INAS 

7«®1 SbT 
Pritaikomi 

Didelis akinių remg i 
Vai.: prrm», ant r., pcttkt 

Ketv. i-g v. vak. Se»t 10-« "•-" * P 
Trečiadieniais uždaryta. L ; 

Telef. —282-4432 ~~ 
DR. ROMAS R E T l P 

AKTŲ LICtOS — CHERUR0UA 
Onsal: "^^* . 

111 No. WABASH A VE. 
4200 NO. C E N T R A I J AVEL "* 

Valandos pagal ĮIIITUIUJĮĮ^ ,* 

DR. FftAK PUCKAS 
(Kalba lietuviSkai) 
OJTOMBTRISTAS 

2618 W. 71st S t — TeL 7S7-J^49 

" L I E T U V O S A I D 4 I " I 
P e n ^ . 9:38 - 18;00 vai. vak. — 1490 m j 
feitgg: 8:W - 10:00 vaL vak. — 106.3 FM f , _ - ---. -
$ e b a ^ . ? ^ 0 - 10:00 vai. ryto - 1230 AM I BR. ̂  B. GLEVECKAS 

teįą R. BRAZD2I0IYTI 
2646 W. 7lsf Street, Chicago, Illinois 60629 

T H i r . — 77S - 5374 

Tikrina akis. Pritaiką 
"Contact lėmei, 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS Val. paga! snsitartma. d a r y t a tr*5. 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA. — 1 . 7 ^ * iT' 

6132 Se. Kedzie A ve. WA 5-2670 
Valandos pagal sositarima. ^ei ne-

atsiliepia skambinti: Ml 2-0001. 

I f . » • • • • ! 1 *-*— &Šįm i£U_ 

sus ii Litjiafuecs Sekančiom : Gi Stepui Puidokui xuris ti- idaf sfeok^ai ^ laiko' vfeai Ine-
rusgtyaėm ^ i e koraandois ta-1 kėjosi čia eilės gerų ru££tyci£ at^oritetei 

t c f t e r l j 
OURtAVUlOt 
C£RTlPleATM7^^ 

•MM I M I 

• w * • • »v» 
a i » H 

Mutuai Fedefal I 
Savings and Loan Į2 

MBWESr 

tVIMa OTCAG0 ARS %m IBS SfltCE 199S 
^r. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
TeL — BE 8-5833 

Specialybė Akių ligos 
8967 Wcst 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PK 8-2220 

MUAMJMA JAKŠEVI&US 
J O E g A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 637^ Street 

Pirmad., antrffil., ketvirtsd. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vaL 

Ofe PO 7-6660, Bez. OA 3-7278 

DR. A. JENKifcS 
GYDYTOJAS IR CHIEU^JGA^ 

8844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. I . A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
S214 SJo. IFestern Avenue 
1002 No. Western Avenoe 
Tel. atsakoma 12 valandij 
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Mušu akcija 

GYVYBINIAME PAVOJUJE P M L T U Y 
Okupantų vykdomu užgrobtų ti. 

kraštų alinimu, rusifikacija yra Džiaugiamės, kad prez. Carte-
susirūpinę ne vien lietuviai. Lat- ris pradėjo ryžtingai kelti balsą 
vių informacijos biuletenis skel- dėl žmogaus teisių. Bet turime ži
bia, kad A. Landmanis yra ang- noti, kad jis susilaukia nemažo 
lų kalba paskelbęs studiją apie spaudimo iš Maskvos bloko ir iš 
etnines problemas Pabaltijo šio krašto trumparegių, kurie 
kraštuose. Studijai parinktas kelia balsą, kad nereikia erzinti 
reikšmingas pavadinimas: "Per- Maskvos, nepakenkti prekybai ir 
sist of Perish?". Naudodamsis pa- detentei. Užtat mums, kurie ar
čių sovietų statistikos ir kitokiais čiau tą reikalą pažįstame, reikia 
šaltiniais, autorius atkreipia dė- laiškais ir kitais būdais perteikti 
mesį į pokario metais įvykusius JAV gyventojų paramą preziden-
pasikeitimus Pabaltijo valstybė- to Carterio užimtai žmogaus tei
se. Estijoje estų procentas nukri- sių gynimo politikai, kad visokie 
to nuo 88.1 iki 68.2, Latvijoje su- detentės palaikytojai nesudarytų 
mažėjo latvių procentas nuo 75.8 klaidingo įspūdžio, jog JAV gy-
iki 56.8, o Lietuvoje sumaže- ventojai neremia ryžtingos kovos 
jo lietuvių procentas nuo 83.7 iki dėl žmogaus teisių. 
80.1. Labai žymiai Pabalti jos * 
valstybėse padidėjo rusų procen- Nė viename pasaulio par-
tas. lamente Lietuva negauna tiek 

Per tą laiką Latvijoje gyvento- paramos, kiek JAV kongrese, 
jų skaičius paaugo 109,000. Tas Kasmet Vasario 16 dienos, bai-
padaugėjimas natūralaus prie- šiųjų trėmimų, pavergtų tautų 
auglio keliu tesudarė 36 proc, o savaitės proga senatoriai ir j gyv. prekių teįpirko tik už 12,07 
64 proc. buvo imigrantai. Estijo- kongresmanai labai aiškiai pasi- j centus kasdien. O, va, 1938 ma-
je gyventojų padidėjo 71,000, iš sako už Lietuvos laisvę. Neseniai Į žesnė Lietuva tik su Klaipėdos 
kurių 63 proc. imigrantų ir 37 net JAV valstybinė spaustuvė iš- {kr. užsienin didmeninėmis kai-
proc. natūralaus prieauglio. Lie- leido specialią knygą Pavergtų i nomis prekių išvežė už 233,197, 
tuvoje gyventojų pokario metais tautų savaitės proga, kur sudėta 1900 lt. ir išvežė už 233, 685, 700 
paaugo 175,000. Iš jų 83 proc medžiaga, parodant paramą už- lt. Vien tik Lietūkio pardavi 
natūralaus prieauglio, o 17 proc. grobtiems kraštams. Leidinys 11939 pasiekė 138,911,000 lt. 

Mažmenini Lietuvos prekyba 
Okupuotosios Lietuvos tokia prekyba menkesne, negu nepriklausomos Lietuvos 

Matėme, kaip ok. Lietuvos 
1975 pramonė juokingai pakilusi 
46 kartus, lyginant su 1940 Lie
tuvos pramone. 1974 ok. Lietu-vos 
metraštis papasakoja ir apie 
mažmeninę prekybą. Pastaroji 
1974, lyginant ir vėl su 1940, pa
gal jų "fizinės apimties indek
sus" pakilusi tikslutėliai 12,26 
kartų. 

Ką gi toks centrinės statistikos 
valdybos vapaliojimas reiškia? 
1974 valstybinė ir kooperatinė 
prekyba su visuomeniniu maiti
nimu iš viso prekių pardavė už 
2,8362 bil. rub. Padalinę šį skai
čių iš 12, 26, gauname, kad 1940 
Lietuvos mažmeniniai pardavi
mai buvę 231, 337, 684 rub. ar
ba 138, 802, 610 lt. dydžio, arba 
vienam gyv. (1939 jų buvo — 
3,150, 489) po 44,06 lt. metuose, 
arba anuomet vienas Lietuvos 

LEONARDAS DARGIS 

avimai 

imigrantai. Taigi visur dide- ""The Bicentennial Salute to the 
lis skaičius imigrantų —kolonis- Captive Nations") turi 123 psl. 
tų, pasibaisėtinai didelis Estijoje .Į jį sudėtos ryšium su Pavergtų 
ir Latvijoje. tautų savaite išleistos JAV prezi-

Padėtį tyrinėjęs Landmanis dentų proklamacijos, pavergtų 
skelbia, kad Maskva pastoviai ve- tautų sąrašai, atžymint pame-
da Pabaltijo tautų naikinimo po- čiui, kada kurk kraštas buvo už-
litiką. Maskva laužo tarptautines grobtas, gubernatorių ir miestų 
sutartis ir tarptautinės teisės dės- merų proklamacijos, senatorių ir 
nius, siekdama savo koloninių kongresmanų pareiškimai, rezo-
tikslų. liuciįos, svarbesni spaudos pare 

To Maskva siekia visai nešis- kimai ir eilė kttų dokumentų, ro-
kaitydama su priemonėmis, dančių Amerikos palankumą pa-
Toks jau apskritai komunistinės vergtųjų laisvei, 
sistemos pobūdis. Paskutiniu me- Tai vis labai brangi galin
tu iš serbų ir kroatų teko išgirsti giausios pasaulyje valstybės pa-
sunkius atodūsius, kad Jugosla- rama pavergtiesiems. Tačiau jos 
vijos Tito slaptieji agentai jau y- tęstinumas ir jos stiprumo laips-
ra išžudė 34 veiklius laisvame nis daug pareis nuo mūsų laiky-
pasaulyje gyvenančius serbų ir senos, kaip mes parodysime savo 
kroatų vadovaujančius žmones, dėkingumą ir susiinteresavimą. 
kurie vedė akciją prieš jų tėvy- Jeigu tie pareiškimai neras at
neš tironišką komunistinę vy- garsio lietuvių spaudoje, jeigu jų 
riausybę. įvertinimas neatsispindės Wa-

Kas liūdniausia, kad komunis- shingtonui siunčiamuose laiš-
tų kėslai siekia ir laisvajame pa- kuose ar mūsų ryšiuose su kong-
saulyje esančią jaunuomenę. Jie reso nariais ir valdžios įstaigo-
vilioja ne tik į Vilniaus kursus, mis, tai ir Washingtonas nega-
bet jau pradeda siūlyti jaunimui lės tokį susiinteresavimą nenu-
apmokėtas studijas ilgesniam lai- traukiamai rodyti, 
kui, pilnam aukštosios mokyklos * 
kursui Aišku, kad okupantas, Cia labai svarbu įtraukti mūsų 
kuris siekia Pabaltijo kraštų su- jaunąją inteligentiją. Jau turi-
rusinimo ir, kaip Landmanis me gražių pavyzdžių, kaip nese-
tvirtina, sunaikinimo, nėra labai niai pasirodę naujas 534 psl. Det-
suinteresuotas perteikti lituanis- roito universiteto leidinys: "Na
tines studijas. Okupantas čia tionalism m the USSR and Eas-
turi slaptus tikslus, siūlyda- tern Europe in the Era of Brezh-
mas tik apmokėtų studijų masa- nev and Kosygin". Tai Detroito 
lą. universitete 1975 m. spalio 3-4 d. 

* įvykusio simpoziumo medžiaga. 
Visiems žinomas faktas, kaip Tarp kitų akademikų Sa yra ir 

žiauriai varžomas žmogaus ir vertingi Tomo Remeikio ir Algir-
pavergtos tautos teisės Pabaltijo do Landsbergio straipsniai. Mūsų 
valstybėse, mūsų tėvų žemėj Lie- jaunieji mokslininkai, dirbdami 
tuvoį. Mus stebina daugelio oku- JAV švietimo įstaigose, turi gali-
puotos Lietuvos gyventojų ryž- mumų plačiau ir autoritetingiau 
tingumas rašyti protesto laiškus, prabilti pavergtos Lietuvos rei-
prašymus įvairoms aukštosioms kalu ir neturi praleisti progų, 
okupuotos Lietuvos ir Maskvos Reikia visiems dirbti toje dva-
įstaigoms, kovojant dėl žmogaus gioje, kuri išreikšta prie prez. J. 
teisių. Visi žinome, su kokiu pa- Kennedy kapo padėtume granite 
vojumi tokie laiškai, prašymai, ̂  iškaltais jo inauguracijos kal-
protestai yra surištu Ir vis dėlto bos žodžiais: Tegu kiekviena tau-
protestai yra surišti- Ir vis dėlto ta žino. ar ji nori mums gero > a r 
žmonės ryžtasi. blogo, kad mes mokėsime bet ko-

Tai turi būti akstinas ir išei- kią kaina, pakelsime bet kokią 
viams. Būtų tragiška, jei mūsų naštą, nugalėsime bet kokius 
išeivija nematytu toliau savo re- sunkumus, remsime kiekvieną 
zidencijų. Ir čia reikia veikti ne draugą, priešinsimės kiekvienam 
tik mums patiems, bet reikia į- priešui, kad tik užtikrintume 
traukti kiek galima didesnes jė- laisvės išlikimą ir laimėjimą", 
gas pavergtiems kraštams užtar- J. P* 

Taip nusikalba "šefuojamoji" 
(pagalbą teikianti) įstaiga, ku
rios skaičiavimo centras turi 750 
valdininkų ir jau veikiančius 4 
kompiuterius. 

Siekdama apjungti viso pasaulio 
jaunimą | vieną darnią ir taikingą 
Šeimyną, ji visą savo gyvenimą 
praleido, lankydama įvairius kraš
tus ir globodama juose įsikūrusias 
skaučių organizacijas. Suskaityta, 
kad ji yra skridusi pas pasaulyje 
išsiblaškusią savo "šeimyną" 648 
kartus. 

Turėjo lady Baden-Powell ryšį 
ir su Lietuvos skautėmis bei skau
tais. Pirmą kartą Lietuvos skautai 
ją sutiko 1933 metais, kai kartu su 
savo vyru, šeima ir 650 anglų skau-
tų-čių aplankė Palangoje suorga
nizuotą skautų sąskrydį. Ta proga 
Baden-Poweliui Palangos burmis
tras J. šliupas įteikė Palangos 
Garbės Piliečio diplomą ir menišką 
gintaro kūrinį, o žmonai gyvų gė
lių puokštę. 

1937 m. Tarptautinis Skaučių 
biuras buvo paskelbęs varžybas 
skaučių uniformų ir ženklų piešimo 
knygelei išleisti. Premijų komisi
jos pirmininke buvo lady Baden -
Popeli. Toji komisija pirmąją pre
miją paskyrė Šiaulių skautei Sofi
jai Arvazaitei. 

Tais pačiais 1937 m. lady O. Ba-
den-Powell aplankė lietuves, skau
tes tarptautiniame sąskrydyje 
Olandijoje, kur dalyvavo 30.000 
skautų. Atvykusią į lietuvaičių 
skyrių savo vyriausią vadovę mū
sų skautės apdovanojo lietuviška 
priejuoste. 

Pagaliau ir išeivijos skautės, kol 
dar nebuvo išsiblaškiusios po visą 

: pasaulį, 1948 m. Naujųjų Metų 
proga pasiuntė savo vyr. vadovei 

i sveikinimą ir kryžių su įrašu." 

Ką apima jų mažmeninių 
pardavimu statistika 

Pagal juos mažmeninės pre
kių apyvartos apimtis yra svar
biausias sovietinės liaudies me
džiaginės gerovė^ ;r kultūrinio ly
gio rodiklis. Ji> apima prekių 
pardavimą gyventojams, kolū
kiams, organizacijoms, įstaigoms 
ir įmonėms, maitinančioms dir 
bančiuosius. Cij įrašomi ne tik 
krautuvinfai pardavimai, o ir iš 
kuro, miško, statybinių medžia
gų sandėlių, iŠ pramonės ir 
transporto įmonių, didmeninių 
sandėlių, iš miško ruožų, stačio 
miško pardavimai, ž. ū. gaminių 
nekrautuviniai pardavimai iš 
valdinių ir pagelbinių ūkių 
(sklypininkų), iš cukraus gamyk
lų, iš dirbtuvių medžiagos pagal 
gyventojų užsakymus pasiūtų 
drabužių avalynės pardavimai, 
irbtuvių įplaukos už drabužių, ava 
lynės iš užsakytojų medžiagos 
gaminių, baldų ir kitų daiktų 
taisymą, na, ir visų rūšių val
gyklų ir valgyk! Vų bei restora
nų pardavimai. \ a rgų ar dar ką 
čia galima (tūtų ,:,dpmti. 

1ELEYI2SJA IR MES 
Gera ir bloga priemone 

M. STONYS 
kad maisto ir kitokių gėrybių bu
vo pagaminta "daug daugiau, 
negu suvartota". "1975 mėsos ir 
pieno buvo pagaminta 80 proc. 
daugiau, cukraus — 61 proc., 
sviesto — 3,3 karto daugiau. Tai 
būdinga ir daugeliui ne maisto 
prekių". 

Tokie duomenys aukštyn kojom 
apverčia jų skelbiamas pagrindi
nio maisto metinio -vartojimo 
lenteles. 1974 vienas gyventojas 
vartojęs mėsos ir jos gaminių 76 
kg., cukraus — 36,9 kg., kai pa
gal Skardžių mėsos teišeina 
26,6 kg , pieno — 161,8 kg, dar 
4,4 sviesto ir dar bene po 1,1 kg. 
riebaus sūrio, o cukraus — 
19,2 kg. Nepriklausomos Lietu
vos atitinkami duomenys buvo to 
kie: mėsos su taukais vartojome 
72 kg., pieno 125 kg., 8 kg. svies
to ir 7 kg. sūrio, varškės ir grie
tinės, skaičiuojant pienu beveik 
400 kg. .Dėl nebaigto cukraus ga
mybos plėtimo, jo vartojimas ne-
vo didelis. LE rodomas 20 kg. 
vartojimas greičiausia per aukš
tas. 

Kiti palyginamieji duomenys 

tik 

Toks stengimasis į mažesnius 
pardavimus įrašyti viską, kas tik 
galima, irgi reiškia ne ką kitą, o 
tik norą žmonės pavalgydinti, ap
rengti ir kitaip aprūpinti statis
tika, o ne gėrybėmis, kad tik oku
pantui liktų daugiau duoklių. 

Tai jau ir jų pačių 
ekonomistams alds bado 

Štai, ekon. J. Skardžius (LU, 
1976, Nr. 6) sako, kad, kai pini
ginės pajamos 9 penkmečio metu 
padidėjo 33 proc., prekių parda
vimai tesiekė 31 proc. daugiau, ne 
visa paklausa buvo realizuota. 
Aišku, apie tuščias krautuves jis 
negalėjo kalbėti, kaip negalėjo 
reikiamai paaiškinti, kodėl žmo
nės, uždirbdami daugiau, neperka 
prekių. Visgi jis išdrįso pasakyti. 

1938 mažesnėje Lietuvoje, 
su Klaipėdos kr. buvo 29,065 pre
kybos ir pagelbinės įmonės. Jose 
dirbo per 60,650 žmonių. Iš jų 
21,931 buvo prekybinės krautu
vės ir bendrovės. Mažmeninių 
krautuvių buvo 19,258, o jų par
davimus, siekė per 2 nftii lt. Pas
tarojo sumon nepriskaityti pagel
binių įmonių, kaip viešbučių, 
restoranų, valgyklų, teatrų ir 
mažojo pasienio susisiekimo ne
menki pardavimai. 

1974 ok. Lietuvoj buvo 6,088 
krautuvės, 1,368 kioskai ir 2,937 
valgyklos bei restoranai. Pasta
rųjų vidutinis talpumas — 61,5 
vietos. Apie krautuves LŪ, 1975, 
Nr. 2, "moksliškai tyrinėdamas", 
atrodo, kad jos dabar nepapras
tai mažos, jų nedaug, o 360,000 
(1976) gyv. Kaune dar nėra nė 

Televizija yra geriausias dvide
šimtojo amžiaus išradimas, įsis
kverbęs j žmonių gyvenimą ir pa
daręs didžiausia įtaką priaugan
čiai kartai. Nenuostabu, jei kai 
kuriuos vaikus vadiname televi
zijos vaikais, o jaunimą — tele
vizijos karta. 

Ne į tas rankas 
Televizija, kaip spauda ir radi

jas, gali būti labai gera švietimo 
ir auklėjimo talkininkė. Bet JAV 
ji buvo nusavinta prekybininkų 
ir jų organizacijų, kurios naudo
ja prekių reklamai, neduodamos 
net pusvalandžio grynoms ži
nioms. Jos visada pilnos reklami
nių intarpų, sukomercintos, kad 
žinių klausytojas yra priverstas 
išklausyti kelias prekių reklamas. 
Kad nusibodusios ir šimtus kar
tų matytos reklamos būtų vis 
žiūrimos ir klausomos, prekybi
ninkai duoda filmų iškarpų ar 
ištisus filmus, kuriuose daug 
veiksmo, daug žiaurių scenų, žu
dymų, kankinimų, sekso ir kito
kio gyvenimo įvykių. Tas gyveni
mo iškarpas mato televizijoje su
augę bei jauni žmonės ir visokio 
amžiaus vaikai. 

Ne visi tėvai supranta ir pajė
gia vaikų žiūrimas programas pa
sekti ir kontroliuoti. Dėl to ne
pajėgumo ar nenoro kontroliuoti 
vaikai, sėdėdami prie televizijos 

i kasdien po 4 ar 6 valandas, išau-
! ga į jaunus žmones, kuriems vis-
| kas galima, viskas leidžiama, nie
kas nedraudžiama, nes jiems val
džios tvarka, įstatymai, papročiai, 
mokykla, bažnyčia pasenusios, 
atsilikusios ir nebereikalingos ins
titucijos. Tai televizijos karta, 
kurioje daug nelegalių darbų ir 
veiksmų, žiaurumų ir visokių nu
sikaltimų. Tie jauni žmonės ne
beskiria, kas gera ir kas bloga. 
Sugautas vogtu automobiliu be
važiuojąs nustemba, kad jį kalti
na vagyste, juk jis nevogęs, o ra
dęs gatvėje palikta tuščią ir ne
užrakintą, todėl pasiėmęs tik 

už žemesnes kainas. Mo-
mažai įstengdama pa-

Skurdi batų, krautuvėlė Sovietų gilumoj 

trumpam laikui pasivažinėti. 
Negalima sakyti, kad suko

mercintos televizijos programos 
visos blogos ir smerktinos. Yra 
pakenčiamų ir net gerų. Bet jos 
labai retos prošvaistės apniuku
siose programose. Jos neatsveria 
tų nuolatinių žmogaus orumą 
griaunančių ir žmonių gyvena
mą aplinką teršiančių programų. 

Mokykla ir televizija 

Šiandien mokykla turi dau
giau mokymo priemonių. Viena 
iš tų naujųjų priemonių — tele
vizija. Puiki priemonė, mokinių 
ir mokytojų mėgstama, bet retai 
vartojama dėl didelio brangumo. 
Mat, ir čia turtingi prekybininkai 
nenori nusileisti, skirdami atlie
kamas televizijos valandas mo
kykloms ir kultūriniams rengi
niams 
kykla, 
naudoti televiziją mokymui, ne 
pajėgia atsverti to filmų ir jų iš
karpų žemo moralinio ir meni
nio lygio antplūdžio, kuris kas
dien užlieja priaugančią kartą ir 
pamažu tempia ją į klampynes. 

Tėvai skudžiasi, kad jų vaikai 
aštuonerių metų pradžios mokyk 
loję neišmoksta gerai angliškai 
skaityti ir rašyti. Bet tie tėvai ne
mato, kad jų vaikai, grįžę iš mo
kyklos, nepaima į rankas vadovė 
lio, knygos ar laikraščio, kad 
daug popiečio ir vakaro valandų 
prasėdi prieš televizijos ekraną, 
gaudydami reklamas, vaidini
mus, filmų iškarpas, kartodami 
matytas ir girdėtas frazes ir jomis 
gyvendami ar net į mokyklą nu
sinešdami. Kiti tėvai dargi džiau
giasi, kad vaikai nesitranko po 
kiemus ir gatves, o ramiai tūno 
prie televizijos. Jiems nesvarbu, 
kad vaikas laiką gaišina, tingi
niu virsta ir iš žemiausio lygio 
programų mato ir girdi tai, ko 
jam nereikėtų girdėti, kuo net tė
vai šlykštėtųsi. 
Jei televizija tiesioginiu ar netie
sioginiu būdu gadina angliškai 
kalbančius mokinius, tai lietuvių 
vaikams pridaro žalos dar dau
giau, lietuvių vaikai, sekdami 
angliškai kalbančiais draugais 

vienos universalinės krautuvės. 
Prekyboj 1974 dirbo 53.300 

žmonių ir valgyklose — 33,100. 
Jie visi uždirbo 2,58 proc. nuo Į tik parėję iš mokyklos, meta kriy-
2,8362 bil. apyvartos, arba vienam į gas ir puola prie televizijos. Jiems 
šios rūšies dirb. teko po 70,5 rub.! nebėra laiko paskaityti šiandien 
mėn., arba po 42,3 lt. Ar pas mus Į atėjusios ''Eglutės" ar "Ateities", 

nebėra laiko pažaisti su mažes
niais broliukais ar sesutėmis, ne-

anuomet kas nors po tiek mažai 
uždirbdavo? 

Iš minėtųjų 1974 pardavimų j bėra laiko pasikalbėti su mama 
maistui tekę 1,5029 bil. Tačiau di- i ar tėčiu. Nenuostabu, kad vaikai, 
džiausi pardavimai buvo kitos 
maisto prekės 588,6 mil. rub. dy
džio. Kadangi niekur kitur nė bu
teliuko neparduota, tai čia bene 
daugiausia reikalą turime su al
koholinių gėrimų pardavimais. 
Juo labiau, kad dar pridėta ir vi
suomeninio maitinimo 38,2 mil. 
rub. antkainis. 

kurių šeimose kalbama lietuviš
kai, ateina į lituanistines mokyk
las su menkute lietuvių kalba, 
nes jai nebelieka laiko. Tai irgi 
televizijos "nuopelnas". 

Net seni pensininkai perdaug 
sėdi prie to stebuklingo aparato, 
mažai juda, blogai miega ir ima 

(Nukelta į 4 psl.) 

MIRĖ PASAULIO SKAUČIŲ VADE 
Apie neseniai mirusią pasaulio 

gfcnfflčių vadę, su kuria ir lietuvės 
ąkaatim yra turejusios tam tikrą 
ryšį "Europos lietuvis* Nr. 27 ra
šo : 

"Birželio 26 d. Bromley (netoli 
I* Sodybos) mirė viso pasaulio 
skaučių vadovė Olave lady Baden-
P*weH, sulaukusi 88 metų am-

" S n s . Pasak Kitų spaudos, jos ge
di daugiau ksip 20 milijonų skautų •r* - - -

pasaulyje (daugiau kaip 100 vals
tybių). Mirusiosios pelenai bus nu
vežti į Neyrį (Kenijoje), kur palai
dotas jos vyras, skautų įkūrėjas 
R. Baden-Pov/efl. 

1912 m. $ ištekėjo už gen. R. Ba-
den-Pov/elBo ir nuo to laiko visa 
širdimi įsitraukė į skautiškąjį ju
dėjimą. 1918 m. £ pasidarė Britų 
imperijos skaučių vadovė, e 1930 
m. viso pasaulio vyriausio? skautė-

Užšaldytos pupos 
NOVELE 

ANATOLIJUS KAIRYS 
9 

Uršės lupos vos lietė manąsias. Jų švelnutė odelė 
mano temperatūrą iškėlė iki tūkstantis ir vienos nak
ties.. Ak, kokios saldžios turėtų būti Wuerzburgo tf-
nuogės... 

Staigiu judesiu atstūmiau ją nuo savęs ir atsi
stojau. Galva svaigo ir aš nežinojau, ką darau Ji pa
šoko kaip įgelta. Pažiūrėjo į laikrodėlį ir ėmė sku
biais žingsniais eiti. Aš bandžiau sustabdyti. Atsar
giai ėmiau už rankos ir kalbinau. Prašiau atkirti, 
prašiau suprasti, prašiau nepalaikyti įžeidimu. Veltui. 
Atstūmė ir ėjo vis sparčiau. Jos veidas buvo 
nepasitenkinimo ir pagiežos. Ji pasako į mažą 
gatvį ir prapuolė man iš akių, vakaro tamsos d 

Aš dar ilgai stovėjau. Tuščiai, nes nežinojau nė 
kur eiti, nė ką daryti, nė iš viso ko norėti. Griuvėsiai 
visur: ore ir viduj, akyse ir už akių. Kažkas bombar
duoja, kažkas daužo, kažkas fosforo degina mano 
nesugriaunamą ramybės tvirtovę, mano savim pasiti
kėjimo uostą. Ak, kaip negera, kaip skauda, kaip ne
ramu... 

m 
Vakarykštis įvykis parke mane taip nemakadai 

nuteikė, kad Tisą naktį jaučiausi blogai Kaltinai 

gų ir žemę, draugus ir mokytojus, ir tas knygas, ku
rios mokė mane būti kilniu ir garbingu. 

Visą naktį tūkstančiai velnių mirkė storas uode
gas įkaitintose gyslose, draskė odą ilgais nagas ir 
Pylė biaurią dervą ant taip gražiai prirašytų mano 
gyvenimo puslapių. 

Kėliau anksti ir nė arbatos negėręs išėjau į pasku-
tlaį VLEK'o posėdį, šiandien turėjo būti galutinai iš
spręsta užšaldytų pupų problema. Posėdis buvo ilgas 
ir varginantis, ypač popietinė jo dalis. 

Profesorius žiniūnas atsivežė iš Lietuvos kelioli-

už šią užšaldytų pupų teoriją ir mano entuziazmui 
nebuvo ribų. Tačiau lengvi mano džiaugsmo sparnai 
čia pat ėmė svilti. 

Vienas iškėlė klausimą: kiek tokių pupų mes tu
rim iš viso? Klausimas rimtas ir tuoj visi ėmė skai
čiuoti kiek. Vieni suskaičiavo penkias užšaldytas pu
pas, kiti — septynias, dar kiti — vienuolika, o atsi
rado ir tokių, kurie priskaičiavo šešiolika su klaus
tuku. Atseit, dar ne visos pupos užšalusios ir tokią ga
limybę atimti kitoms nebūtų padoru. 

Nesutarus dėl pupų skaičiaus, suvažiavimas nu-

ijai, esą, viskas svarbu. 
Kas jas užšaldė ir kada? Kur ir kaip? Igalioji

nai, įrodymai, dokumentai? Ar panaudotas metodas 

ka užšaldytų pupų. Joms užšaldyti buvo panaudotas balsavo svarstyti kitus giminingus klausimus, nes iš
tisai naujas ir dar niekur nežinomas biocheminis pro
cesas. Ne metus, dešimtį ar šimtą, bet neribotą laiką. 
vadinasi, amžinai, būdamos užšaldytos, jos išlaikys 
nesužalotą gemalą, pajėgumą daugintis ir visas švie-įyra mokslinis, ar atsitiktinis? Duomenys ir eksperty-
fcios pupos charakteristikas. Po daugelio daugelio me
tų, kada dabartiniai įvykiai bus tokie tolimi, kad ir 
skaitant sunku bus jais tikėti, šios pupos, grąžintos 
atgal ir pasėtos į derlingą Lietuvos žemelę, augs, žy-

zos' Ar visas iš Lietuvos išvežė ? Gal liko viena ar ke- ; 
lios? Jei liko, tai pas ką? Ar tik vienas profesorius Ži
niūnas atsivežė užšaldytu pupų? Kas jį įgaliojo šias ne
paprastas pupas išvežti iš savo krašto užsienin? Pa

dės ir neš vaisių. Tuo pačiu ir mus, šias pupas už-'slauga tėvynei ar nusikaltimas? Heroizmas ar išdavi-
šaldžrosius, prisimins ir įvertins .Tai būsiąs svarbus,; mas? 
o gal ir vienintelis faktorius Lietuvos laisvei užtik
rinti, knasminąs mūsų pasitraukimą iš tėvynės jos li-
kiminiais metais. 

Buvo aiškinama ir įrodinėjama, kad šių pupų už
šaldymas yra reikšmingas ne vien Lietuvai. Visos ma
žos tautos, gyvenančios nuolatinėj savo didžiųjų kai
mynų kultūrinės, ekonominės ir politinės laisvės pra
radimo grėsmėj, pasinaudos šiuo išradimu. Reikia tik'gpręgtį kiekvieną klausimą atskirai, pačius 

Klausimas kėlė klausimą, abejojimas lydėjo abejo
jimą, o atsakymų nebuvo. Atstovai rėmėsi gražbylys
te, lakia vaizduote ir sugebėjimu fantazuoti. Darė prie
laidas iš galimybių, kūrė hipotezės iš neįrodytų fak
tų, o ne kurie pasišovė net pranašauti. Ratai įvažiavo 
į akligatvį ir sustojo. Nei pirmyn, nei atgal. Nutar ta 

i sudaryti skyrius, sekcijas, komisijas ir pokomisijas i r 
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užregistruoti šį mokslinį darbą, užpatentuoti užšal-! 
dymo metodą ir gauti laisvojo pasaulio pripažinimą. 

Visa tai buvo įtikinančiai gražu, nors ir skambė-
fe TMiMtiikni I š i f c a Maksą avafetL aš »»«*»»—»•« 
^9 J^M^WBH^WWIW d^P ^P^»^s^^^P ^^n^s^pv Wv^nj^w^a» ^PV įsv^B^s^v/v^^p 

sius, žinoma, paliekant ateičiai, kada 
nė politinė konjunktūra. Laikas viską 
rai ir nepakeičiama' 

J. 

bus r "l*nkss 



DRAUGAS, penktadienis, 1977 m. liepos mėn. 22 d. ges Daytono, universitetą, par 
kviestas cfcpbti Kettering petici
joje. Jo darbas — paruošti 
jaunus, vyrus policijos taray-* 
bai. 

KUMPAI 

— Baytoniškis JUOKIS Gečas, 
turįs per 28 metų mašinų tai
symo srityje patyrimo, perėmė 
Shell gazolino, stotį. Ji vadin
sis Joe's SfeeU — 1415 Troy St. 
Linkime Juozui geriausios sėk
mės! 

— Lima Ohio. Daytono kai
mynystėje, gyvenas Pranas 
Smulskis, turęįo sunkią, operaci
ją, bet laimįngai ją pernešė ir 
jaų grįžo į namus. Pranas ir 
Jadvyga Smulskiai ten gyveną 
nuo atvažiavimo dienos, yra 
susipratę lietuviai, gausiai pre
numeruoja HeCuvišką spaudą, 
namuose dvelkia lietuviškų-
mas ,dažnai pasirodo Daytone 
uetuvišjcuoce part ilgimuose. 

J-s. 

I i . A. Š IMKUS 
NOTARY P U B U C 

tXOO>UE TAX &EKVICE 
4289 So. Baptewo»d, teL 264-3450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PIUCETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokį blankai. 

HHiiiiiMiniimiiiiiiiiiiiiiHiiiiimjįmuHii 
TELEVIZIJOS^ 

M I G L I N A S TV 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
M I G L I N A S T V 
Pardavimas ir Taisymas 

2946 W. 69th S t , teL 77S-1488 
IiillUlIlUUI 

Naujoji Lie tuvos Karių veteranų s -gos "Ramovė*' centro valdyba. Iš kairės stovi: Antanas Jonait is — pir
mininkas, dr. Viktoras Stankus — vicepirmininkas tarporganizaciniams reikalams, Julius K a z ė n a s — me
no vadovas. S ė d i : Pr. Karalius — vicepinn. kultūriniams reikalams, Jurgis Malskis — sekretorius, V ladas 
Knistautas — narys spaudos ir propagandos reikalams ir S t a s y s As trauskas — iždininkas 

Nuotr . J. Garlos 

HUSU KOLONIJOSE 
Dayton. Ohio 

tųjų tautų programos daugiau 
kaip 10 metų sėkmingai tęsia
mos. 

PAMINĖT \ PAVFBGTŲJŲ 
TAUTŲ DIENA 

Pavergtųjų tautų diena įs
pūdingai paminėta liepos 17 d. 
Jai vadovavo vengrai. Dalyvavo 
12 tautybių atstovai su vėliavo
mis. Nuoširdžia: kalbėjo kor.gr. 
Charles W. VVhalcn, dalyvavo 
miesto atstovai, paskelbdami 
pavergtųjų tautų savaitę Dayto
ne, giedojo vokiečių choras, 
šoko tautinius šokius. Progra
ma užtruko apie porą valandų, 
bet nejauta nuobodumo. Kitais 
metais panašų minėjimą globos 
lenkai. lietuviai džiaugiasi, kad 
jų pradėtos ir globotos paverg-

SEMINARUOS VAJUS 
Sėkmingai užbaigtas semina 

rijos vajus, kuris buvo pradėtas 
1961 metais, vadovaujant Juo
zui Petkui. Per tą laiką surink
ta 25-000 dolerių Crncinnati ku
nigų seminarijoms. Ta proga 
turėta padėkos Mišios, kurias 
atlaikė vysk. Daniel Pilarczyk. 
Dalyvavo seminarijos rektorius, 
aukotojai ir visa parapija. Už
kandžių metu vyskupui ir rek
toriui buvo įteikta lietuviškas 
kryžius ir didelė koplytėlė. 

PARAPIJOS GEGUŽES* 

lėtas metų kaip čia gyvena Rir 
mantas Liaugmiaas su žmona, 
kuris turi atsakingą darbą ka
riškoje VVright-Patterson ayiar 
cijos bazėje. Prieš porą metų 
čia kuriam laikui apsigyveno 
Vytenis Čyvas iš CSevelando 
medicinos studijoms, šalia savo 
tiesioginio darbo, Vytenis daug 
gelbsti lietuvių tautinių šokių 
grupei "Vėjeliams". Vytenis, 
buvęs "Grandinėlės" šokėjas, 
čia gimęs ir augęs, tobulai 
skaito ir kalba lietuviškai. Vė
liausias įnašas Daytonui tąi S. 
Navarskas (Navar) iš Cleve-
lando, garsaus Vyčių veikėjo 
Juozo Sadausko giminaitis, bai-

3000 DRAKONŲ 

t o * — 20% — 90% pigiau roofcestt 
uy apdraudę nuo agnies fer automo
bilio pas 

FRANK Z A P 8 L I S 
S208H West 95th Street 

Chicago. minais 
TeL — GA 4-S654 

P A L O S P A R K — B V O W N E R 

G p e a h o u s e 1 - 0 0 t o 5 : 0 0 p.m. 

4 bedroom. 2 baths — older hopje. 
9*4 foot ceilings, formai dining nn-
a n d firepiace. Over 3,600 sąuare 
i i . living ar&a. New 4 car garage. 
Many tteęs oa l l/4 acres zopsd for 
aorses. Priced for fast sale — $79,000. 

8 9 1 7 W . 1 2 3 R D S T . — 4 4 * 6 4 0 2 

R^DIANOJE 
parduodamas 7 aparaneatų pastatas 
s u veikiančiu restoranu ir alaus lei
dimu. Geros pajamos. Parduoda savi
ninkas. 

SKAMBINT 219 — 874-7330 

O P E N H O U S E 
Saturday $ Sundąy 1 to 5 F-m. 
Modern 3 "bedroom briėk ranch. Larje 
iouiiis. fu ii baseoieut, 50 foot lot. Ęx-
cęllęnt Locatįpa. 

Q W X E R U1L.L SACRDIOF. P O B 
ų i K k SALE — SO«.OŲO. 

3808 No, Marmora (5909) 

Lygiai prieš iešimtį metų 
Šv. Tėvas Paulius VI savo apaš
tališku laiškų "Saerum Diacina-
tus Ordinem", atnaujino dijako-
natą kaip pastovią tarnybą baž
nytinėje hierarchijoje, įgalioda
mas vyskupų konferencijas vyk
dyti šį nutarimą pagal kiekvie-
n© krašto aplinkybes. Pirmai-
siais krikščionybės amžiaus di-
jakonų vaidmuo buvo žymus, 
vykdant apaštalavimo ir žmonių 
pagalbos misiją. Dabartiniais 
laikais vėl iškyla dijakonų ben- l 
dradarbiavimo reikšmė Dievo 
tautos gyvenime. Šiuo metu pa-1 
šaulyje yra 3.130 pastovių dija- į 
konų. Kontinentuose jie yra taip; 
pasiskirstę: Afrikoje yra 60, Lo- j 
tyaų Amerikoje 399, Šiaurės 
Amerikoje 1.870. Azijoj 56, 
Australijoj ir Okeanijoj 30 ir 
Europoje 730. 

įvairią pw*nj pasirinkimai ne
brangiai i i mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
3333 S. Halsted St.. Chicago, BL 60608 

2501 \V. 69 St., Chicago, IU. 60629 
Telef. 925-2:37 — 254-3S20 

V. Vi 

iiimiittHnmiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiii 
NAMŲ REMONTAS 

?R|S3*AJ&A £48*4. 
Taisau ir naujai įrengiu vonias, 

virtuves ir naujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas, teL 7764882 po S v. vak. 
IMHiUMmumilllHIIIĮlIlimilOTiMIIIĮt į ltUlilUlMUUll|ll 

A T T Į 72 -a* ir S O . H O M A N 

G r a ž u s 3 m i e g a m ų mūr . "ranch" 
n a m a s . P i l n a s r ū s y s . Centr. oro 
v ė s i n i m a s . D a u g r ū b i n i ų ir d a u g 
pr iedų . S a v i n i n k a s p irkos i n a u j ą 
n a m ą . §42,500.00. 

I * D . "MTTCHELL 
TeL — 599-8822 

DEPENDABLE U V E IN 

H O U S E K E E P E R 
Near North A p t 3 adults. Own roem. 
Salary Open. References. EngUsh 
Necessary. Good boooe for rigat per-
*>n.. TeL 649-0881 

Wanted Eiperienced 
Pediciirist & Mankurkt 

Please caU — 42S-5405 

KEY PUNCH 
OPERATOR 

Minimom 2 year*> experienoe o n 

a a IBM 129. Mušt bave accurate 

keys troke a v e c a g e o i 12*90* alpha-

M i H M i t i m i t u m i « i i m n m m i t n « « « m m i t i n 
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MJTC Nl}OMAVOfA3 
Namu p^toaas ^- PvdavMas 

V«!iWPU» 
|>raqiitauAi —• IU«OIB« Tugę 

Notari^tas — Vertimai 
BELU REAUTY 

I . B A C E V I Č I U S 
iįo. Kedae Avą. -^ T7M&3 

1 Š T S l f l F T — 9 AAL-5 P.M. 

Mooday t h r u Fr iday 

CaU Don Krcmar 151-2600 
FinaneiaJ Tectaol^y IBC 

NOT AN AGENCY — 
A a Eąual Opp'ty Employer 

• ^ W » W ^ < l H . H . Į Į I J I U I I I I • ' » ^ 

HELP WANTED- VYBA1 

TELEVIZUA IR MES 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

visokiais negalavimais skųstis. Po
ilsis reikalingas ir geras tik tada,' 
kai dirbi sau ar kitam iki nuo-i 
vargio.Kai poilsis virsta nuolati
niu darbu — negerai. Blogai, kai 
perdaug valgai, perdaug geri, 
perdaug šneki ir perdaug prie te-
le.izijos tupi. 

Kontrolė 
Reikia visur sa;ko ir kontrolės. 

TelevizSa — geras daiktas, bet 
negalima pasidaru: jos vergais, už
mirštant darbus, pareigas ar poilsį. 
Reikia pasirinkti geras progra
mas ir tik ias žiūrėti, kai nėra 

Parapijos metinė gegužinė 
šiais metais įvyks liepos 31 d. i 
Parengimas kasmet sutraukia 
ir daug lietuvių iš plačiosios 
apylinkės. įSJūsu darbščiosios 
šeimininkės jau gamina valgius, 
kepa kugelius, gamina liet. ba
landėlius, kurie rabai mėgiami 
ne tik lietuvių, bet ir amerikie
čių. Gegužinė pradedama 12 
vai. ir tesis iki vakaro. Tauti
nių šokių grupė "Vėjeliai" 6 
vai. vakare ispoldys savo pro
gramą. 

DAUG STOČfC 

Daytone gausu pravaiįupjsyn-
,čiųsvečn± l4ecos H> savaitgalis 
buvo ypatingas Ęayfcaaui — 

• 

Nuo 
1914 Metų 

Midland S a v i n g s ap
tarnauja t a u p y m o ir 
namų paskolų reikalais 
v isas mūsų apyl inkes . 

Dėkojame J u m s už 
mumis parodytą pasitir 
kėįimą. M e s n o r ė t y m e 
būti J u m s naudingi ir 
ateityje. 

Sąska i tos apdraustos 
iki S40.009.90 

F R A N K ZOGAS, 
Pres ideEt 

IUUIIUUIIUIIIU1UUUUUIIU1IIII 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Ptaoaame ir v a š k u o j a m e 

visų rasią gr indis 
E. B U B N Y S — TeV R E 7-51«8 

o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o -

SIUNTINIAI Į LIETUVĘ 
Ir kitus kraita 

NEtmSSBAS, Hm A K * * 4 W i 
Chicago, m . 60682, telet 9X1 SKfl 
•oooooooooooooooooopoooooo-

! * W W 

Budraitis Realty Co. 
DRAU1MHAI JVAIKIŲ KOŠIŲ 

MABiTENANCE 
HIGmVAY COACH BUS CLEAlŠNG 
Cp«pte stcfnred, FIexibl« hours. Pri-
•aarijy 6 P.M. • 3 A.M. Mušt have own 
tran^portation, be bondable. Good 
starcing pay and benefits, profit shar-

| ing and hospitalization. CaU: 
SCHOLASTIC TRANSTT CO. 

724-7200 2800 Old WUIow Ra. 
Northbrook, Dlineis 

"exM.na.ble" 
ins. $2..500. 

4 u ieg . Hittr. 
Naviąa gara-

26S?: W . 6 » l * Street 
Chicago, HL 00S2» 

P h o n e 925-7400 
• M M 

& L O A N A S S O d A U B N 

BL 

8939 S . Harlem Avejrae 
Vk 60455 

T e L 5 9 8 - a 4 * » 

M O V I N G 
SBRSNAS perkrausto baidua ir kĮ-
tua daiktua. Ir is toli mirgto leidi
mai ir pilna apdrauda. 

72-ra ir Rictunoad. Puiki S 
aw* nair. rezideacija^ SJ6.900. 

7%x» it duristiana, Bhk kttpa. l-Jų 
didelių miecanm mūro reaidencijft. 1 * % vonios. JCuro saražfis. HT.5M. " 

ąs-»a te OaMftorofa* ^to^jBsni* %-ių 
luitų maras po 5 kana b. su 3-ją kamb. 
"aardea apartaaw»*". % mz*. sa»ro 
ęaražas. f4S,50<C" 

į a s - č i a te Ardier. 5 akrai žemte, 
% namai. puiKua aodas *S7,&0ft. 

BVTC NUOMAVIMAS 
Parinksime nuomininkus. 

424S W. 68rd S t , t e t 76T4NM0. 
Grazna bangaloaf. 2 miegami te 

vajgomasia Artt Šv. Kryiiąua Ugonl-
ofia 

2-JTĮ bota orite* I vakarna nao CaU-
fornia Ave Arti parko. 

f traftt m*r. PuiMal 
YUįBQ.u«tte Pk«-

a-*l botą wetUnte. tl2,eOO. 

H O L D M A K E R 
L E A D M A N 

Small precision work. Good 
opportunity for right man, 

CaU John — 543 8T3fO 

B 1 V B S l O 

svarbesnių darbų ar pareigų. Tė-įaet trys lietuviai levitai »u»to-
vąi turėtų puolat sekti, kor į j© Daytone: kun. A- Valįi#ia — 
kias programas- žiūri >ų vaikai. į Arizona, fctttt. V- Statiškas iš 
jei netinkamas —uždraustu Jei Kalifornijos įp Ipia. Pr . Kūra su 
vaikas silpnai makosi, reikia pa
sekti, kiek valandų įis prasėdi 
prie televizijos. Primintina, kad 
Uų dienų televizijos programose 
y*a daugiau blogo, negu gero, y-
pač vaikams ir jaunimui. Norint 
išauginti vaikus, kad jie nepri
klausytų tclevbLjcs kartai, reikia 
įuo> saugoti ne tik nuo blu>gų 
draiįjpį, bet :r nuo televizijos. 

Tenka pasakyti, kad televizija, 
įąip ir knyga, gali būti gera ir 
bloga. Kaip mokymo priemonė ji 
g^ra, kol moko gero ir yra gerose 
rankose. Šiuo metu televizija la
bai įtakinga politiniame ir visuo 
meniniame gyvenime, bet jauni
mo auklėjimui ji duoda žymiai 
daugiau blogo, negu gero. Mums, 
kurie esame susirūpinę savo jau
nimų, savo priaugančia karta, 
įqs lietuviškumu, televiziją be
veik nieko neduodą ir nežada 
djįotį. Atvirkščiai, televizija grei-
čįajas w^ ' i s . nųta/Jtina... Todėl' 
mes turime biifi fabai santūrūs iri 
kritiški televizijos atžvujįu. Į 

savo arthnaisiai3", Ęd. Seibutis 
s im»i$. Bą^@Ba», alDodė 
feafl? pef atlaida Laetuvoje. 
Vią s^eč^ti turėjo progoa pa
dirbėti kr susipažinti m dayt<> 
n i š k i a i s . 

NĄU* BAYTC»fliWAI 

Dayrcniškiai nvioėiružiai »v«i-
kiiia lietuvius iš kitų vietdv-i;^, 
k urie laikiaaai ar ilgesniam lai
kui pasiriuko Daytoną. Jau ke-

paid ąoarter ly 
4 Y«ar S a v i n g s 

Cert i f icates 
$5 .000 

W^ 
7%> 

MARIJA NOREEHIENft 
V Y T A U T A S K5*XWmAS, 

SIUNTINIAI Į UĘĮ&9A 
Labai pps^daalasaos gergą 

prekes. Mafetaa ft Koropo* M 
tf. «Sth St, Ckteaaa, V 

S I M A I T I S R E A I T Y 

M M imi J i 

RADID PROGRAMA 
• 

PnaianalB lietuvių Radio progra-
BQ» Naujoj Anglijoj iš Stoties 
WNSK, 1560 banga, veikia setana-
dieniais ano 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių, pa-
nin1*^ žinių santrauką ir komen
tarai, saueiks, dainos ir Magdutės 
pasaka, šią programą veda Stepo-
aas ir Valentina Minkai, Biznio 
reikalais kreiptis į Baltte Efefiste 
— gMą bei dovana lumhnft HZ 

an»-» M i j » » %%» ąa.a»aj> «» J» 
l S 1 O Y i f l T B 
» ą ,*« »>j» » *»« .> . ą 

D A B A B 

• « - » - ^ » -

AUac? 
poomded daSy — 
Pa*- "• ̂ ok Sav ings 

NAMC APMLBVIfAS 
Taisan senus ir sudeda 

čtas. Pigiai išvalau taipgi alyvinius 
ir perdirba OBL dfaja. idedn sss^ftiM 
Hldjaivas. K w * t t o 

A. BAKYS•-* teL W**&* 

BBBBBBBBBBBBlBBBBBMBBBB 

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

S O P H I E BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos prognons B WOP A 
Uetsvių kalba- kasdien nuo pinas 

dienio ild peaktsdieaio 1230 -
1^0 vaL popiet, — SeStadieal k 
•ekmsn. a u s 8 :» iki 9:30 v- ryta 

1 4 M A M . 
7109 S a MAPLEWOOD AVE, 

O Q C A | G 0 , a 4 , W « W 

PUIKI D O V A N A 0VBSr<aC B I KBKBf ig 

ŠV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R Ą L A J D A 

UBfUVBJ RfcJiieę VffiNTBf. 
Meeeaatas — PML Jsosas Karafias 

Naujasis Testamentas yra praktiško formato }n&ta» |p*tata vteie-
Italą Verttmas padarytas graii* liatuvli* kalba. Mecao«ta A k a Ufcla 
oarduodama prieinamą kaiaa-

BBBBJBB «*BBAU«y» knygyne 
Kaiaa — 95.00 

Illinois gyventojai prašomi pridėti 50 centų mo< =t,5i*Bą* te psr-
siuntimui. (Kitur gyvenantieji pridekite 2a ;eaUta). 

Gera proga Supki* įsakymo* 

DRAUGAS 
4545 Wa«t 63rd Street 

Cbk^ao. tmnpią 60629 

įvairių 
M . -

97B4BM 

• W W - M " i ^ W • • I M I 

( S I O T K I T E 
. » » • • » • • • . • • IH.II 1 • ! , , ! • 

»•!• » • ! • • » » , 
D A B A B 

W» 
THC SeeRET LIFt OP THE 

P0UTICAL REFU6EE 

K A I P S U D A R O M I 
TESTAMENTAI 

B5127. Telefonas 268-0480. Ten 
pat gaanamas dieiraStis "Drau
gas" ir rasite didelį pagirinkaną 
UetuvBVų knygą. 

mmmmmmmmnmm 

Oju^aA^ai* *>—« n f k l a n H a l a 

IBB yittmnU 
Tainaaja pagerinta lakU 
Cto uinisjMįTIįi an^Įjlitoiia tssta 

i t Ą n N ^ l k- Į Į gaBs 
bal nurodoma j ^ forma Ir paduoda* 

vartriia/kis jatatjrmuą ast ir Vokia 
tljojs, Aagtosakaų pasaolyJa kat 
N«priklaosomo> liatavoja. 

tSgyveahąas 

Hįddo Vantags Press leidykla. 
Kieti viršeliai. Gaunama Drauge, t 

į Kaina, su per*uatow tMt> \% 

LIATJMBS 8BBNA9 
"Draugo" administracijoje 

galima pasirinkti įvairių liau-
dteB meno darbų: medžio, ke
ramikos, drobės, taip pat fietft-
viekų lėlių ir vėliavėlių. 

Apsaankykite į "Draugo" ad-
rmttstracrją ir pasižiūrėkit Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
draugams. 

'^Draugo* adresas: 4945 W. 
C8i4 » . , Chicago, BL 60630, 

Khslkiirio mūsų proaaiko, maistinio 
kalbos virtuozo 

ANTANO VAMIULMCie 

Vdkans saigo namely 
Krmoji Jos laida buvo išleista Bj-

itevoje ir tartjod> 
m laida pap^iym 

Perskaitė '^Draugą-, dBtktto 

http://kor.gr
http://exM.na.ble
http://IH.II


B A L F O CHICAGOS APSKRITIS IR SKYRIŲ V A I D Y B O S R E N G I A 

TRADICINI VASARINĮ PIKNIKĄ i 
1977 m. liepos 24 i, sekmai. Pradžia 12 vsl. Polonia Grove sode, 46 gat. ir Archer, i 

5 Visuomene prašoma vykstant į pikniką i§ namu jokių valgių 
s bei gėrimų nesivežti, nes gegužinės šeimininkų — p.p. Repšių bus k 
£ prigaminta pakankamai skanių karštų ir saitų vaJgių ir troškuliui 1 
E numalšinti parūpinta įvairiausios atgaivos. 

— o — 
— Į gegužinę nuvažiuoti ir grįžti bus galima pasinaudoti miesto 
S autobusais. 

Veiks: virtuve su karštais valgiais, kavine su saldumynais, baras su įvairiais gėrimais, turtinga i 
loterra, "LAIMES ŠULINYS". Šokiams gros Janiko orkestras. | 

— o 
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI IR PAREMTI BALFO 

LABDARINGĄ VEIKLĄ 

MŪSŲ kolonijose 
Pinehaven. N . M. 

I | C 

l. h. KŪN. J. KLUMBIO 
LAIDOTUVES 

A.a. kun. Justinas Klumbis, in
dėnų misionierius, miręs birželio 
16 naktį Bataan Memorial ligoni
nėje Albuquerque, N.M., buvo pa
šarvotas birželio 18 d. su pran
ciškonų abitu Ga'lup Rollie Mor-
tuary koplyčioje, kur jis buvo vi
są laiką lankomas dvasiškuos, 
seselių ir tikinčiųjų. Buvo kalba
mi privatūs ir vieši rožiniai. Ne
buvo jokių kalbų ir pamokslų, 
nes tokia buvo velionio valia. 
Sekmadieni vakare jo begalo pap 
rastas misijonierių tradicijoj ir jų 
neturte karstas buvo pervežtas į 
Good Sheperd misijos bažnyčią 
(jo pastatytą). Pinehaven, N.M., 
kur sutikirno apeigas atliko velio
nio brolis kun. Romanas Klum
bis, asistuojamas pranciškonų 

jamas velionio brolio kun. Roma-
; no ir jo didžiausio bičiulio kun. 
{Conall Lynch, O.F.M., kuris ne

paprastai juo rūpinosi ligos me
tu ir rūpinosi visais laidotuvių 
reikalais, didelio skaičiaus dvasiš
kuos ir seselių vienuolių, nekal
bant jau apie io konvertitus in
dėnus, kurie jį labai mylėio ir tai 
jie ypatingai norėjo išreikšti. Iš 
pagarbos, o ne iš reikalo at\yko 
vietos ir valstybės policjos atsto
vai. Albuquerque miesto meras 
Harry Kenny dvi dienas prieš ve
lionio mirtį ji aplankė, įteikda
mas asmenišką menišką gyvų 
gėlių puokštę. Velionis ligoje die
ną naktį buvo slaugomos savo 
:'viejų bendradarbių: seselės 
Franceskos Irmen ir pasaulietės 
misijonierės Helen Scmidt. Be 
to prie ligonio kuone visą laiką 
budėjo jo vienintelis brolis 
kun. Romanas. CLEVELANDO ŽINIOS 

be: gausaus buno mdenų, kurie *£,« £ 
« . . . C - j . . i . . - , L.lKOueiie, r a.L H u v m u i c , KŪJU. V^ČUI 
vehau patys turėjo kelis bendrai u i r t , r r v 
? „ - * " v. . J

 T , . K Hammer, kun. Tohn.» McCarthv, 
kalbamus rožinius. Indėnai buvo ; r c . , r»„„ -. • '•*•-*• - : »_ •! 

Liet. Bendruomenes Clevelando apvlinkė padovanojo Dievo Motinos . . v ... 
Nuolatinės Pagalbos liet. parapijai Lietuvos tautinę vėliavą Ja šventina į n e s U n S * i r šaunios jaunatviškos 
klebonas kun. G. Kijauskas, SJ. Nuatr. VI. Bacevičiaus nuotaikos i r jėgos. Tikrai ver

t a būtų šią plokštelę turėt i kiek
vienoje lietuvių šeimoje ir leisti 
skambėti Lietuvos kario dai
noms, gaivinant nuslūgstančias 
nuotaikas i r keliant šaunius 
anųjų laisvės dienų prisimini-
mus. 

Plokštelę galima už-isakyti 
adresu: Ant. Jonait is , 1223 E. 
15 Št., CJeveland, Obio 74119. 

(pk) . 

gaivinti Lietuvos ka r io atmini- niuuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiHiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiui 
mą ir populiarinti j o dainuotas 
dainas. 

Plokštelės paruošimas ir iš
leidimas yra gražus ir prasmin
gas įnašas mūsų pastangose 
palaikyti laisves i r kovos už 
ją idėją. 

Pasiklausius Ramovėnų choro 
dainų, t enka pripažinti aukštą 
choro, kaip meilinio vieneto, 
lygį. Ifciinininkai, kurių žymi 
dalis j a u dalyvavę kituose cho
ruose laisvoje Lietuvoje a r 
tremtyje, įgudę dainos vetera
nai, džiuginą klausytoją skam
biu, gera i suderintos harmonijos 
dainų atlikimu. Kur reikia — 

Savanorio ir Kontržvalgybininko Atsiminimai 
Tai Lietuvos žvalgybos ii kontražvalgybos paslaptys 

kurias aprašo I. DEMERECKJS savo knygoje 
Kaina minkštais viršeliai $4.00. kietais $5 00 

Gaunama _ 
ORAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, UI. 60629 

i M I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I M I H I I M I I M I t l t l M I M I I I I I I I K M ' l l l l l l > ! l l l l i l l l l l l l ' I I I I I I N r 

RAMOVĖNAI IŠLEIDO 
NAUJĄ PLOKŠTELĘ .amovėnų 

lėtas kitokio žanro dainų bei 
operinių ištraukų. 
choras, kuris per sav 

. . _ . laiką spėjo laimėti 
Daina gaivino ir stiprino Lie- ^ čaagybę pasyi 

ir 

Į laidotuves iš Phoen :xo. be 
brolio, dar atvyko Cecilija Sta-

< siūniene. Juozas Lalis, iš Albu-
querque Juozas 2vinakis, Janina 

ienė, Pat Mclntire, kun. Carl t u v o s ^ o dvasią žygiuose ir Q e v ^ d e % e t 

iškasę duobę ir buvo grabnešiais. 

j duobės angliškai ir lietuviškai at 
liko velionio brolis kun. Poma-
nas, dalyvaujant vyskupui J. 
Hastrich ir visiems Mišiose da
lyvavusieji. Taip pat dalyvavo 
Gallup gyvenąs lietuvis kun. dr. 
Leonas Lumas, nors ir pats jau 
ligonis. Pabaigoje sugiedota VieŠ mag būtų. nykus ir nepilnas. 

iŠEl Paso kun. Antanas Berta 
„. , , ,. , . sius, kur:s kartu su velioniu 
iabernakulis buvo papuoštas g i a u l i u o s e ^ i k a r a y o i r R o b e r t a S raudonomis rožėmis ir gvazdi-.^ , v . . . , . , . . . , , ? . 'Butkus su žmona. Apeigas prie kais. nes velionis jas labai mėgo-
ir jomis gausiai yra papuošęs šią 
vietovę. 

Birželio 20 d. rytą koncelebra-
cines Mišias už velionio sielą lai
kė vysk. Jerome Hastrich, asistuo-

SPORTO APŽVALGA 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

sėje: 1. A. Vaitkienė, Vilnius. 
2. A, Kaivelytė, Vilnius, 3. N-
Gudavičienė, Kaunas; vyrų kla
sėje: 5. Labanauskas, Kaunas. 
2. K- Makarevičius, Vilnius, 3 
R. Kačanauskas, Vilnius. Jau
nių klasėje geriausias R. Geruls 
kis i š Panevėžio, o mergaičių A. 
Žrepkevičiūtė iš Kauno. 

GOLFAS 
Golfo turnyras įvyks liepos 

39 i r 31 dienomis, 11 vai., Cog 
Hil klube. Tai bus generalinė 
repeticija prieš šALF'o turny
rą, kuris įvyks rugsėjo 3-4 die-
aorois- Visi golfininkai kviečia
mai gausiai dalyvauti, nes atsiek 
ii rezultatai turės įtakos Chi-
:agos komandų sudaryme. Re-
gįstiįacija' vietoje prieš turnyrą. 
Ctskki pranešimai nebus siun-

laisvalaikio valandose. Kario 
daina žadino ryžtą tautoje. 
Šaunių karių dainos, žygiuojant 
Lietuvos miestų ir miestelių 
gatvėmis, žavėjo jaunus ir se
nus. Prisimindami ir pagerb
dami Lietuvos karį i r jo kovas 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės, neturėtume pamiršti ir jo 
nuolatinės palydovės — kario 
dainos. Be dainos ir kario pa
minėjimas ir jo žygių prisimini-

gyvavimo 
ripažinimą 
T.U ne t ik 
eilėje kitų 

lietuvių kolonijų I Chicagoje, 
Rochesteryje, Hamitone , St. 
Catherine) ve r t a s padėkos i r 
pagyrimo už gražias pas tangas 

— K a s k i tam pavydi, pripa
žįsta savo pat ies menkystę. 

Lotynų posakis 

A D 
paties Angelas ir Marija, Marija. 
Po laidotuvių Indėnų centre Gal
lup buvo užkandžiai, kurių šei-
minikas buvo kun. Conall 
Lynch, O.F.M. Pas saleziečius 
Šv. Jono Bosko yra vartojamas 
posakis "grali, gera mirtis". Tad 
šis jų buvęs auklėtinis tikrai to
kią turėjo. Ilsėkis, kunige Jus
tai, Visagalio 
tarp savųjų. 

Dievo ramybėje 

Prieš 5 metus Clevelande su
organizuotas Ramovėnų karių 
choras, kuris savo repertuare 
turi keliolika populiarių ų Lie
tuvos kario dainų. Nesenai 
LKVS Ramovės Clevelando sky
rius išleido to choro dainų plok
štelę "Kur dangus ugnim 
liepsnoja", Toje plokštelėje 

f h Į įdainuota apie 10 kariškų ir ke-

Mūsų brangiai žmonai ir motinai MARIJAI URBONTENEI-
ZELENKEVTCTGTEI 1977 m. liepos 5 d. mirus, patyrėme daug 
nuoširdumo ir užuojautos iš mūsų giminių, draugų bei pažįsta
mų. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. A. C. Puchenski už atsilankymą 
koplyčioje ir sukalbėjimą rožinio už mirusiąją. 

Taip pat nuoširdžiausiai dėkojame kun. klebonui A. S. Za
karauskui už atvykimą \ koplyčią. suklbej!mą maldų už miru
siąją ir už šv. Mišių auką bažnyčioje bei ų i prasmingą ir jautrų 
pamokslą. *-

Nuoširdi mūsų padėka priklauso kan. V. Zakarauskui už 
palydėjimą velionies į Šv. Kazimiero kapines ir sukalbėjimą 
maldų už mirusią prie jos karsto. 

Dėkojame solistui J. Varneliui už jautriai sugiedotą giesmę 
laike šv. Mišių aukos. 

Dėkojame karsto nešėjams: J. Tamuliui, L*. Kupcikevičiui, 
N. Miciui. Z. Navickui, J. Pociui ir vaikaičiai K. Urbonui. 

i. i aami . 
-- f r,fc-

E. 

FLORIDA 
ST. PETERSBURG BEAGH 

CULF na 
ASSOCIATES 

m »i tif*fl 

Veronfca Jakusovas, Realtor 

Jeigu įdomaujates Įsigyti šioje 
apylinkėje nekilnojamo turto nuo
savybe, maloniai jums patarnaus 
Veronikos jąkuspvienes vadovau-
jatja'lieruvi&di;"jstaiga: Darbo va-
iaados kasdien 9 — 4:30. 

«705Gulf Mvd 
S t Petersborg Beach. FL. 33706 

TeL 8U-367-1791 dieną arba 
813-3604744 vakare 

Mirus Vilniuje mūsų mylimai, neužmirštamai mamytei, mo
čiutei, pramojSutei 

A. f A. 

Marijai Piaseckaitei Šlapelienei 
(1380. VI. 5 — 1977. IV. 4) 

palydėję ją amžinam poilsiui Vilniaus Rasų kapuose, reiškiame 
nuoširdžiausią padėką visiems guSdusiems mus skausmo dienose, 
reiškusiems užuojautą asmeniškai, laiškais, per spaudą, prisimi
nusiems ją maldose, paminėjusiems spaudoje ar per radiją. 

Dukros Laimutė Graužiniene. Gražutė Sirutienė su vyra Aloyzu, 
dukraites ir provaikaičiai 

.7. artimųjų asmenų paaukotus pinigus šv. Mi-
ž įteiktas gėles, užsakytas iš Kanados ir Lietu-

Dėkojame 
šioms, taip pat 
vos. 

Visiems. af? lankiumems į koplyčią, į pamaldas bažnyčioje, 
palvdėjusiems velionę į kapus, paguodfiu^eias mus bei maldose 
ramybės velionei prašiusiems, — tariame nepamirštamą nuo
širdžiausią ačiū. 

Dėkojame laidotuvių direktoriams Ant. ir Dooald Petkui 
už rūpestingą u tvarkkąją laidotuvių eigos sutvarkymą. 

Vyra* Alfonsas, sūnus Vy tMta* marti Felicija, vaikaičiai 
Kęstutis ir Rūta , ,-.* 

Mielai mažlįetuvi^ veikėjai 

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GELINYCIA 

2443 WEST83rd STREET 
Telefonai: PR 84833 it PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaras ir 
Gene Driskio, krautuvė. 

THE DAISY STORE 
M M SartlHHjH Hwy. Oak U w 

TeL 413-1318 
mm 

VIENOS AISTROS ISTORIJA 
Sis romanas yra garsaus ispanų rašytojo M. Unamuno. 
Pradėjus romaną skaityti — nenorisi sustoti, tikrai 
intriguojantis. Išvertė iš ispanų kalbos Povilas Gau-
Sys. Išleido Rūtos leidykla 1977. Knyga gaunama: 
Draugas 4545 W. 63rd St., Chicago. HL 60629. Kai
na su persiuntimu — $4.24 

B * • l i iMiHI l j l l l l l 

EDEI JANKUTEI 
netikėtai Toronto, Kanadoje, mirus, 
sesutei EJ Z E I J A N K U T E I k 

stems niK 
kartu lijei? 

MAK 

užuojauta reiškia ir 

WT«VI« 

E U D E I K I S 
UUDOTDYm OIREKTOEIJU 

00VYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. OntMU 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

1330 34 South California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 98bv 

4605 07 South Hermi taše Avenue 
Tel 

age ftv< 
Iešmas YArds7 1741-? 

Mažeikai Evans 
: + : 

: + : 

•: + : 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
MARQUETTE F U N E R A L HOMI 

T I V A S ift ŠONUS 

2S33 *est 71 St. Tel. GRovehilI 6 2345 b 
U l l So, 50th Ava., Cicero T0wnhali 3-2108% 

AIKATV A LTOMOBILJ 4 M> SI 4 H T I 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Mį į j į l U14otuvi| DirokteriM Asociacijos r.ariai,. 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS tr LAURYNAS LABANAUSKAS 

SSfl 90 . LTTTJANJCA AV«. TeL TArda 7-SWl 

STEPONAS C. U M (UWAW1CZ) ir S8N0S 
SSH W. Strd PLACE TeL Vlrgfn'u 1-6672 
S424 W. 6»th STBfiBt TeL REpoMc 7-121S 
1102J) Soatfawest tUglna^, Palos HHls, OL TeL 9"4-441t 

PETRAS MEUMAS 

U t t UO. OALIPOBMA AV». TeL LAfayette S-S572 

P0VIUS I. RIDIKA5 
SSM SO. BALSTED STBEET TeL T Arda 1-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

SS19 SO. UTUAN1CA AV& TeL T Arda 7-USH-S9 

VASAITIS • BUTKUS 
1446 SO. Mtfc AVK, OKUBO, O J . TeL OLymplc S-lt tS 

Perskaitę "Draugi", duokite ii lutienis. 

i 
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X Amer. lietuvių inžinierių ir 

a<*chitektų sąjungos Chicagos 
skyrius rengia spalio 2 d. golfo 
išvyką ir gegužinę, kuri įvyks 
inž. K. Biskio sodyboje. 

X Wisconsino lietuvių diena 
ruošiama liepos 31 d., sekmadie
nį. Šv. Teresės parapijos parke. 
Kenoshoje. Vykdomąjį šventės 
ruošimo komitetą sudaro: Jonas 
Milišauskas (programos vedė
jas) , dr. V. Balčiūnas, J. Kaspu
tis, V. Kažemėkaitis, P. Petru-
šaitis. L. Pliura, Felicija Pliu-

. .. 

X Kompozitoriaus Alfonso 
Mikulskio \adovaujautas Čiur
lionio ansamblis Mišias "Už ken
čiančią Lietuvą", jo paties spe
cialiai sukurtas lietuviškais mo
tyvais, pirmą kartą atliks Cleve-
lande per ateitininkų kongresą rienė- M- Tamulėnas, Donald J. 
Šv. Jono katedroje rugsėjo 4 d. įLeiick: įr Mary Wedeikes. Į die-
2 vai. p. p. šv. Mišias laikys ! n o s iškurnės ruošiasi vykti ir 

nemažas čikagiškių skaičius. 
X Tu saule dievini, o ji tave 

vysk. Vincentas Brizgys. 
X Kun. dr. Igno Urbono, Ga-

ry, Indu. Šv. Kazimiero liet. pa
rapijos klebono, tėvas a. a. An
drius Urbonavičius mirė Kaune, 
ok. Lietuvoje, liepos 16 d. Buvo 
palaidotas liepos 1S d. Nemunai
tyje. Velionis jau buvo atšven
tęs 99-rius amžiaus metus ir 
ėjo simtuosius. 

X Inž. Bronius ir Bronė Nai
niai išvyksta į Put n am. Conn., 
kur liepos 24 d. dalyvaus Naujo
sios Anglijos lietuvių susiartini
mo šventėje. PLB pirm. B. Nai
nys šventėje pasakys kalbą. 
Šventę organizuoja 
Prasidėjimo Marijos seserys, o j 
ją suvažiuoja tūkstančiai lietu
vių ir amerikiečių iš apylinkės 
ir iš toliau. Šiais metais yra pa
sižadėję dalyvauti amerikiečių 
spaudos atstovai iš New Yorko. 

X Amerikos lietuvių inžinie
rių ir architektų sąjungos Chica
gos skyrius, įvertindamas ne
lengvas lietuviškos spaudos lei
dimo sąlygas, per inž. Joną Mar-
tinkų atsiuntė 25 dolerių auką. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

X "Ateitininkų keliu" leidinį 
Ateitininkų kongresui paruošė 
St. Barzdukas, PLB garbės pir
mininkas, pedagogas, visuome
nininkas ir ateitininkų veikėjas. 
Leidinys skirtas ateitininkų ju
biliejiniam kongresui atžymėti, 
bet palies visą ateitininkijos 
veiklą praeityje ir dabartyje, 
ateitininkus, kentėjusius ar žu
vusius už Lietuvos laisvę, pa
grindinius principus ir siekimus. 
Leidinys bus apie 200 psl. 

x Dalia Orentaitė iš Cleve-
land, Obio, atvyks modeliuoti 
savo mamytės pasiūtus rūbus 
Chicagos Putnamo seselių rėmė
jų ruošiamoj madų parodoj spa
lio 9 d. Jaunimo eentre. 

x S. Butkunas, St. Charles, 
3B., parėmė savo dienraštį. 
Ačiū. 

senuku paverčia — 484-oji Al-
vudo radijo paskaita šį šeštadie
nį, 9 vai. ryto, Sofijos Barkus 
radijo šeimos programos metu. 

x Senatorius Bobert Dole, 
priėmęs lietuvių moterų delega
ciją, kuri įteikė jam peticiją su 
20,000 parašų Nijolės Sadūnai-
tės išlaisvinimo reikalu, atsiun
tė delegacijos vadovėms — L. 
Dargienei, Marijai Krauchunie-

Balfo Chicagos apskr. ir skyrių valdybų narių ir atstovų susirinkimas, kuriame pranešimą padarė Balfo c. v. 
pirm. M. Rudienė. Iš kairės prieky: R. Simokaitierk J. Mackevičius, c. vald. pirm. M. Rudienė, apskr. pirm. . 
Šimkus, V. Baleišytė, K. Januška ir kt. Be eilinių reikalų, tarėsi ir rengiamos gegužinės reikalu. Nuotr. V. Noreikos 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
MEDAUS LIETUVOS GEN. 

KONSULEI 

Lietuvos generalinė konsule 
J. Daužvardienė buvo viena pa
grindinių kalbėtojų Palmer 
House viešbutyje vykusiame 

nei ir St. Semėnienei padėkos I priėmime po Pavergtųjų tautų 
laiškus ir autografuotas nuo-; eisenos praeitą šeštadienį. Savo 
traukas, dėkodamas už atsilan- i kalboje konsule priminė paverg-
kymą. Jis taip pat laiške pažy- j čųjų žmonių skaudžią būklę — 

Iška l to m £ j a dėsiąs visas galimas pa-; persekiojimą už tautinės ir re-
stangas N. Sadūnaitei padėti. I iginės laisvės siekimą ir neįsi-

x Ramunės Žiupsnytės ir vaizduojamai brutalų disidentų 
Arūno Dagio (ne: Sagio. kaip ; kankinimą kalėjimuose ir psi-
kaip buvo "Draugo" liepos 20 ; ;hiatrinėse ligoninėse. Ji pasa-
d. laidoje išspausdinta) sutuok į :ė, kad kontraversinė neutrono 
tuvės įvyks šį šeštadieni. liepo-[ jomba žudo žmones, palieka pa-
23 d., 2 vai. p. p. Šve. M. Ma tatus neliestus. O komunistai, 
rijos Gimimo par. bažnyčioj' nktnaudodami moderniosios 
Marąuette Parke. Už korektū nedicinos technologiją, sunaiki-
ios klaidą atsiprašome. va baudžiamojo protą ir sielą, 

:alikdami tik fizini jo kūną. 
Toliau ji priminė prezidento 

T. Carterio ir JAV vyriausybės 
anogaus teisių gynimą, kai tuo 

| arpu, besiruošiant Belgrado 
į -.onferencijai, Sovietai deda pa-
| :tangas palikti žmogaus teisių 
į liausimą užslėptą Helsinkio va-
i Hnamame "trečiame krepšyje". 
į ^rezidento užtarimas gaivina 
j oavergtųjų viltis, kad teisė ir 
į žmoniškumas nugalės smurtą. 
j Laimėjus kovą už žmogaus tei-
j ses, galima tikėtis, kad bus lai-

lį, J. Daužvardienė dėkojo, pa
reikšdama, kad medalį priima 
savo atstovaujamos Lietuvos 
vardu. — LGK 

PAGALBA REIKALINGA 
LIETUVIAMS 

Liepos pradžioje, eidamas 69-
tąja gatve, sutikau skubanti 
Juozą Mackevičių, Balfo direk
torių, Chicagos apskr. valdybos 
vicepirmininke ir didžiausio Bal
fo 5-to skyriaus pirmininką. Už
klausus, kur skuba, pasiaiškino, 
kad į Balfo centro sandėlį baig
t i skirstyti rūbus. Mat, rytojaus 
dieną rūbai bus pakuojami ir 
siunčiami Suvalkų trikampyje 
gyvenantiems ir į vargą pateku
siems lietuviams. Nors pirminin
kas matydamas, kad iš manęs 
jau nekoks būtų pakuoto jas, 
vistiek pakvietė rytojaus dieną, 
į Balfo įstaigą ir rūbų sandėlyje 
atsilankyti. 

Rytojaus dieną Balfo patal
pose radau kruopščiai atrenkan-
čias ir į dėžes rūbus dedančias 
Mariją Goteeitienę, Mariją Ba
cevičienę, Ireną Regienę, Ameli
ją Baleišienę, Salomėją Januš
kienę ir Grožvydą Giedraitytę ir 
Juozą Mackevičių, Juozą Sala-
džių Kostą Repšį ir Juozą Blažį. 

Moterys atsinešusios iš kito 
kambario glėbiais rūbus, juos 

kaip visi dirba, nerodydami jo
kio nepasitenkinimo, nes tai da
roma šalpai — vargstantiems 
lietuviams. 

Tą dieną pripakavo 64 dėžes 
ir ant rytojaus visas išsiuntė. 
Talkininkauti atvyksta beveik 
tie patys žmonės. Visiems talki
ninkams priklauso nuoširdi pa 

i mėta kova už tautų bei valsty 
i vių teises. Taip baigė savo kai- rūšiavo ir pakavo į dėžes. Vyrai 

Modestas Jakaitį ir LB vidurio Va ! bą Lietuvos gen. konsule J.Įklijavo ir tvirtai rišo dėžes. J. 
Daužvardienė. Mackevičius prižiūrėjo visą dar-

J. Daužvardienei buvo įteik- bą ir kartais supakuotas dėžes 
^ t a s Pavergtųjų tautų medalis paduodavo rišėjams. 

Šv. Krj^zmus hgomiie t u r i j ^ d i p l o m u > įvertinant los dar-j Gavęs leuiimą pamatyti, kaip 
" ^ bus ir pastangas už pavergtųjų tie suaukoti dėvėti rūbai sudė-

karų apygardos pirm. A. Laukaiti 
pavergtų tautų eisenoje Chicagoje 

Nuotr. J. Kupric 

savanorišką vadinamą 8-Pint[ 

Donor Club - kraujo aukotojų į ^laisvinimą. Priimdama meda-
klubą. Klubas jau turi 120 sava
norių, kurie pasiryžę aukoti 

X Aukų atsiuntė: 3 dol. — J. k r a u J ° b a n k u i > k a d r e i k a l i n -
Ramoška, 2 dol. _ P Milašius, ^ e m s b Q t l* S a U m a suteikti grei-
1 doL — J. Cdgen. Dėkui. * Pagalbą. š i u o m e t u v ė l i Hu-

bą įstojo trys nauji nariai. Lau 
X Praėjus penkeriems me

tams nuo a. a. Leono Prapuole
nio mirties, šv. Mišios už jo vėlę 
bus atnašaujamos sekmadienį, 
liepos 24 d.. 9 vai. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. (pr.) 

X Mokytojų ir jaunimo stu
dijų savaitės Dainavoje, rugpiū-
čio 14-21 dienomis, dalyviai iš 
Chicagos ir apylinkių važiuo
janti automobiliais a r autobusu 
prašomi skubiai registruotis 

kiama ir daugiau savanorių. 
X Sveikas maistas pagyvenu

siems asmenims ir jo paruoši
mas. Šia tema Adelė Duoblienė 
skaitys paskaitą šį sekmadienį, 
3 vai. po pietų, Lietuvio sody
bos Chicagoje pažmonio metu. 
Užkanda. Visi laukiami. 

X Vacys Numgaudas, žino
mas čikagiškis, dažnai paremia 
lietuviškus reikalus, šiomis die
nomis atsiuntė "Draugui" 

X Balzeko Liet. kultūros mu
ziejus ateinantį sekmadienį ren
gia savo rėmėjų gegužinę Stone 
Crest Mani, New Buffalo, Mich. 
Kviečia taip pat besidominčius 
lietuvišku menu ir Lietuvos pra
eitimi. 

X Juozas Gurevis - Gurevi
čius, Vytauto Didžiojo šaulių 

dėka, bet didžiausia padėka pri
klauso rūbų sandėlio vedėjui ir 
tvarkytojui Juozui Mackevičiui, 
o taip pat jo pagelbininkui Kos
tui Repšiui. 

Kostas Januška 

NUOTAIKINGAS 
PAŠTININKŲ POBŪVIS 

Lietuvių paštininkų sąjungos 
narių, jų šeimų i r artimųjų po
būvis įvyko liepos 17 d. Chica
goje K. K. Repšių namuose. Į 
pobūvį susirinko, nežiūrint karš
tos dienos, gana gražus būrys 
paštininkų su svečiais. Skonin
gas vaišes paruošė K. Repšienė 
su Ona Liubinskiene - ldzeliene, 
padedant Kostui Repšiui. 

Sąjungos valdybos pirminin
kas Jonas Indriūnas pasveikino 
susirinkusius, pažymėdamas, 
kad tai gražus paštininkų šei
mos su artimaisiais vasarinis 
pasižmonėjimas, kuris ruošia
mas jau eilę metų. Vaišių metu 
Jonas Indriūnas pasveikino są
jungos nares Onas — Liubins
kiene-ldzeliene ir Lukienę ar
tėjančios jų vardo dienos 
proga ir joms įteikė po rožių 
žiedą. Susirinkusieji sugiedojo 
Ilgiausių metų. 

Atsidėkojant nenuilstantiems 
šeimininkams, jau eilę metų ruo-

kurie naujai atvežti, buvo surū- į tusiems paštininkų pobūvius, K. 
šiuoti, sukabinti ant pakabų: 'K- Repšiams visų dalyvių vardu 
vyriški, moteriški, paauglių irjDUvo įteiktos simbolinės dova-
vaikiški. Žieminiai ir vasariniai 
atskirai. Rūbai taip gražiai su
tvarkyti, kaip didelėje rūbų 
krautuvėje. Paklausiau sandėlio 
vedėjo J. Mackevičiaus, kaip jis 
galėjo tiek daug rūbų surūšiuo
ti, sukabinti, kai tik prieš tris 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Onos Kazurienės (Los An
geles, Calif.) vadovaujama Jau
nimo ansamblio "Spindulio" gru
pė liepos 17 d. išskrido j Euro
pą. Tautinių šokių programas 
atliks Koelne.Muenchene, Vasa
rio 15 gimnazijoje ir Europos 
lietuvių suvažiavimo metu Lon
done, giedos Paryžiuje pamaldų 
metu ir trumpą giesmių progra
mą atilks Romoje popiežiaus 
audiencijoje. Kartu su palydo
vais grupę sudaro 38 asmenys. 

— "Los Angeles Times" ir 
"Santa Monica Evening Out
look", amerikiečių dienraščiai, 
liepos pradžioje paskelbė laiš
kus, kuriuose Amerikos prezi
dentas raginamas, be žmogaus 
teisių, aiškiai pasisakyti ir už 
laisvo gyvenimo teisę Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai, kurios žiau
rioje rusų okupecijoje kovoja už 
tautinį išlikimą. 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. Petrovinas Jurijonas 

staiga mirė Sydnėjuje, sulaukęs 
apie 66 m. amžiaus. Gyveno prie 
St. Matys, kur buvo nusipirkęs 
ūkelį ir garsėjo kaip lietuviškų 
sūrių gamintojas. Buvc drau
giškas, paslaugus Ir dosnus lie
tuvių organizacijoms. Mirė grei
tosios pagalbos automobily, po 
širdies priepuolio bevežant jį į 
ligoninę. Palaidotas Rockwoodo 
kapinių lietuviškame skyriuje. 

— "Lituanijos" choras Ade
laidėje, drauge su LB apylinkės 
valdyba, liepos 10 d. suorganiza
vo gražią kultūrinę popietę. Bu
vo suruošta įvairių lietuviškų 
dirbinių bei audinių parodėlė, 
choras padainavo keletą dainų, 
teatro aktoriai padeklamavo. 

— Perto ramovėnai suruošė 
liepos 16 d. Dariaus - Girėno 
žygio 44 metų sukakties minėji
mą. 

— Kun. J. Petrauskas, lietu
vių kapelionas, išskrido porai 
mėnesių į Europą. 

• — Juozo Almio -Jūragio poe-
' zijos knyga "Akmens ir paukš-
įčio" mitas jau išspausdinta. Ji 
Iškirta autoriaus 60 metų am
žiaus sukakčiai paminėti. Dau-

•giau kaip 100 puslapių leidinį 
: atspaude "Minties'' spaustuvės 
125 metų veiklos sukaktį. 

— Prof. A. Kabaila lankėsi 
Į Tasmanijoje ir skaitė paskaitas, 
j primindamas Pabaltijo kraštų 
'reikalus. Apie jį nemažai rašė 
i vietos spauda, radijas h* televi
zija transliavo pasikalbėpriras. 

— Tasmanijoje universiteto 
didžiojoje salėje buvo suruoštas 
įvairių tautybių koncertas, ku
riame dalyvavo premjeras W. 
Nielson ir daugybė kitų aukštų 
valstijos pareigūnų. Lietuvių 
tautinė grupė gražiai pasirodė 
su savo programa. 

ARGENTINOJ 
— Kun. J . Petraitis už ilga

metį (17 metų) ir uolų savait
raščio "Esąuiu" platinimą, ga
vo diplomą. 

— Buv. taut. šokių ansamblio 
"Rambyno" nariai, jau vedę ir 
su vaikais, prisimindami ansam
blio įsikūrimo 15 'netų sukaktį, 
birželio 23 d. susirinko V. De
veikienės namuose, kur labai 
linksmai atšventė šią sukaktį. 
Palikę vaikus bobučių globai, 

! linksminosi visą naktelę. Ta 
i proga buvo sušokta visi lietuviš
ki šokiai ir išdainuotos visos ži
nomos dainos. Šioje sueigoje da
lyvavo beveik visi rambynieeiai. 

NAUJAS MEDIČIUOS 
DAKTARAS 

lioti, įėjęs į tą patalpą nustebau, 
visi rūbai, išskyrus tuos rūbus, 

rinktinės ligonių lankymo komi- svai tės daug rūbų buvo perveS-
sijos pirmininkas, praleidęs sa 
vaite poilsio Wisconsine, grįžo 
namo ir vėl pradėjo lankyti li
gonius. 

x Ksaveras Aleksiūnas, 

ta iš senos patalpos ir čia su 
versta be tvarkos. Jis atsakė, 
kad su talkmmkais, kurie be
veik kiekvieną dieną ateina pa
gelbėti be jokio atlyginimo. Be 

Hickory Hills, UI., siųsdamas to, galima priminti, kad visi ru-
pas Joną Bagdoną, teL 778-8370. į prenumeratos mokestį ir auką.; prenumeratos mokestį, atsiuntė bai sukrauti rūsyje, kuriame nė-
Skubi registracija reikalinga; Dėkojame. į ir didesnę auką. Ačiū. [ra vėsintuvo. Bet pats mačiau 
autobuso užsakymui ir kamba-' ' 
rių paskirstymui stovykloje. Vi
si mokytojai ir studentiškas 
jaunimas kviečiami registruotis. 

(pr.) 
X Pienių delikatesų krautu

vėje, 2419 West 69th, galite 
gauti skaniausių valgių: cepeli-' 
nai, balandėliai, šviežios namuo
se gamintos dešros, košeliena,' 
kimštos viščiuko kojytės, kuge- j 
lis, kotlietai. rūgštus pienas, : 
kaimiška grietinė ir bulviniai • 
blynai penktadieniais. Atidarą i 
sekmadieniais. TeL 476-4622. 

(sk.) 
X Parduodama taverna ir S 

butai — 2 po 5 kambarius ir 4 
kambariai. Garažas. Geros paja« 
mos. 25OT W. 68 St. Prieinama 
kaina. Kreiptis į Walter teL 
847-7747 a r t e 787-6188. (sk.) 

. . . 

Dahs lietuvių pastininkų su šeimom ir svečiais vasari aiame pobūvyje K. K. Repšiu namuose. Nuotr. M. Nejlo 

nėlės. Paštininkų sąjungos veik 
la pasigerėjo kun. J. Juozevi-
čius, kuris nuoširdžiai bendrau
ja su paštininkų šeima. Balys 
Brazdžionis prisiminė amerikie
čio paštininko pareigas, iškelda
mas paštininko atsakomybę, pa
sidžiaugė lietuvių paštininkų so
lidarumu ir dėkojo už nuoširdžią 
paramą Lietuvos Aklų radijo 
valandėlei, kuriai vadovauja jo 
duktė Kazytė Brazdžionytė. 

Valdybos sekretorius Jurgis 
Janušaitis susirinkusius painfor
mavo apie planuojamus darbus, 
pasisakė ir dėl H tomo paštinin
kų atsiminimų išleidimo, arti
miausioje ateityje peržiūrint tu
rimą atsiminimų medžiagą. Pri
siminė "Nuo Krivūlės iki rake
tos" paštininkų atsiminimų I to
mo redaktorių, ilgametį sąjun
gos valdybos narį a. a. Antaną 
Gintnerį, kuris sąjungai yra 
daug padaręs. Juozas Vasiuke-
vičms padėkojo savo šeimos ir 
arthnųjų giminių vardu už velio
nio prisiminimą. 

Negalėdami asmeniškai pobū
vyje dalyvauti, sveikinimus su 
aukomis atsiuntė nuolatiniai 
paštininkų šeimos draugai kapt, 
E. Petrauskas, ir šaulių moterų 
vadė S. Cecevičienė. 

Prie vaišių stalo keletą valan
dų pobūvio dalyviai dalinosi pri
siminimais. Iždininkas Julius 
Pocius stropiai rūpinosi lėšų rei
kalais, sąjungos klausimais kai-

Chicagos ramovėnai dalyvavo pa
vergtųjų tautų eisenoje, Chicagos 
miesto centre. Cia matome jų vėlia
vą. Nuotr. Jono Kuprio 

bėjo M. Nagys ir kiti. Pobūvis 
praėjo jaukia nuotaika. 

Kalėdinį pobūvį - Kūčias nu
matyta suruošti platesniu mas
tu, bandant į paštininkų šeimą 
suburti ir tuos paštininkus, ku
rie iki šiol dėl vienokių ar kito
kių priežasčių aktyviau nesireiš-
kė. Jvš. 

Šią savaitę Wuerzbu*ge£ Vo
kietijoje, Majdmiliono universi
tete paskutinius valstys^Suti eg
zaminus išlaikė ir gavo medici
nos daktaro diplomą JolH£ Uei-
nys. 

Dr. Jonas Reinys, dr. -3fmo ir 
Bernadetos Reinių, gyvenančių 
Oak Lawn, UI., sūnus gimęs Vo
kietijoje, bet nuo mažens" augo 
Chicagoje. Jis baigė Visų Šven
tų liet. par. pradžios mokyklą 
Roselande, Mendelio aukštesnią
ją mokyklą ir bakalauro <fiplo-
mą iš biologijos įsigijo Ijbyolos 
universitete Chicagoje. Mediciną 
pradėjo studijuoti Wuerzburgo 
universitete, Vak. Vokietijoje, 
tarpsemestriniais laikotarpiais 
atlikdamas praktiką ligoninėse. 
Dabar, gavęs gydytojo diplomą, 
pradės dirbti savo profesijoje, 
ruošdamasis kuriai nors specia
lybei. 

Dr. Jonas Reinys Chicagoje 
taip pat baigė lituanistinę mo
kyklą Roselande, aukštesniąją 
Chicagos lit. mokyklą ir Pedago
ginį lituanistinį institutą. Vo
kietijoje dar baigė Goethės ins
titutą, tobulindamas vokiečių 
kalbą. Lietuvišku gyvenimu ir 
lietuviška spauda domėjosi gy
vendamas ir studijuodamas Chi
cagoje, taip pat domėjosi i r stu
dijuodamas Vokietijoje, bent va
saromis lankydamas įvairius 
lietuvių telkinius. 

Naujo medicinos daktaro lai
mėjimu džiaugiasi jo tėvas dr. 
Jonas Reinys, dirbąs kaip gydy
tojas Chicagoje, jo motina Ber
nadeta Reinienė, taip pat abi se
serys — stud. Grasilda, bebai
gianti St. Xavier Coueg^. * Vi
ta, dar besimokanti aukst. mo
kykloje. Džiaugiasi ir ganei jo 
giminė bei jo tėvų drangai 

— Pa. 
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