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KATALIKAI 
PASAULY 
KATALIKŲ IR STAČIATIKIŲ 

VIENYBĖ 

Popiežius Paulius VI ir Kons
tantinopolio stačiatikių patriar 
ėHs Demetrios I-sis pasikeitė 
Wm0k, koriuose iš naujo iš-
tdikči saro pasiryžimą siekti 
ssiejų Bažnyčių vienybės eu-
ebmristinėje aukoje. Paulius VI 
savo laiške rašo. kad abiejų Baž 
ayžių atstovų užmegzti ir sėk-
miagai palaikomi darbo ryšiai 
yra jau davę teigiamų ir padrą
sinančių rezultatų, kurie stipri
na viltį, kad katalikų ir stačia
tikių vienybė bus galop atsiek
ta, tuo būdu patarnaujant visos 
žmoni jog gerovei. 

AMERIKIEČIO SKATINIMAS 
Eucharistijoje gludi jėga. ga

linti pakreipti nauja linkme 
Žmogaus gyvenimą ir tuo pačiu 
atnaujinti visą pasauli, pažymė
jo amerikietis kun. Farrell, kai 
letenas Amerikos seminari
ja ir katalikiškųjų mokyklų dva 
sies vadovų visuotinkime suva
žiavime. Kun. Farrell savo kal
toje ypač ragino jaunimą nau
dotis eucharistija, kuri yra ne
išsenkamos dvasinės energijos 
Šaltinis, galintis perkeisti pa-

ŠVENTOJO KOSTKOS 
SUKAKTIS 

Daugiau negu keturi tūkstan
čiai jaunų lenkų dalyvavo Ploc-
ke vyskupijoje surengtose pa-
ftaHoee, minint jaunimo globė
ja iv. Stanislovo Kostkos kano-
nteacijos 250 m. sukakt|. Pa
maldos jo garbei buvo sureng-
bi* ir kitose vyskupijose, gau
siai dalyvaujant jaunimui. 

TŪKSTANČIAI STUDENTŲ 
Keturiuose Italijos katalikų 

universiteto skyriuose — Mila
ne, Romoje, Brescioje ir Pia-
eenžoje pasibaigė mokslo metai. 
Katalikų universiteto Italijoje 
aštuonis fakultetus šiais akade
miniais metais lankė iš viso 
18.450 studentų. Be to, įvairius 
tobulinimosi kursus lankė 1,330 
universitetą baigusių, jau diplo
muotų jaunų žmonių, svetimša
lių studentų universitete šiais 
metais buvo apie du šimtus. 

KATALIKAI ZAMBIJOJE 
Zambijos respublikoje, Afri-

kejo, katalikų skaičius dviejų 
metų bėgyje padidėjo net 45 
nuošimčiais. 1974 metais kata
likų Zambijoje buvo 880 tūks
tančių, o 1976 metais jau 1.280 
tūkstančių*, tai yra ketvirtada-
fts visų Zambijos gyventojų, ku 
rių yra 5,325 tūkstančiai. Zam
bijęs katalikus aptarnauja apie 
penki šimtai kunigų. 

VIENUOLIAI KOLUMBIJOJE 
Dvidešimt jaunų universiteto 

studentų iš įvairių Lotynų Ame 
rikos kraštų Kolumbijoje įsto-
J» | Kapucinų vienuoliją, nu
sprūsdami tapti švento Praa-
Ctfkaus Asyžiečio sekėjais ir jo 
Heilų skelbėjais. Praėjusiais 
metais | šią vienuoliją įstojo de 
ftimt universiteto studentų. 

KUNIGAI INDONEZIJOJE 
Indonezijoje praėjusiais mė

t i s buvo įšventinti 53 nauji ku 
alfai. Septyniose šio krašto ku
nigu seminarijose kunigystei 
dabar ruošiasi apie 630 jaunų 

Pavergtųjų Tautų reikalai 
Belgrade 

Washingtonas. — Sen. Bob Do-, 
le liepos 19 d. įnešė rezoliuciją, 
kad būtų įgaliota JAV delegaci
ja Belgrado konferencijoj iškel
ti tautų laisvo apsisprendimo 
teisės. Sen Dole rezoliuciją parė
mė Illinois sen. Percy. Rezoliuci
joj pabrėžiama, kad viso pasau
lio žmonės turi teisę į pilną lais
vę, nuspręsti savo statusą be sve
timų jėgų įsikišimo ir vesti savo 
nepriklausomą, politinį, ekono
minį, socialinį ir kultūrinį gyve
nimą. Pavergtųjų Tautų savai
tė rodo, kad dar daugelis Euro
pos tautų tebėra pavergtos ir jos 
svetimųjų valdomos negali pa
sisakyti už laisvę. 

Pavergtos tautos ir kalini*? 

Pavergtųjų tautų savaitės 
proga liepos 18 d., kalbėdamas se

nate, sen. Dole pareiškė, kad pa- Į 
vergtųjų tautų savaitė tapusi j 
įstatymu 1959 m. liepos 17 d. prie į 
prez. Eizenhowerio, tebegalioja, Į 
kol milijonai dar yra pavergtų-
jų. Sen. Dole primena, kad pa
vergtaisiais reikia laikyti ir pačius 
rusus, kur valdžią 1917 m. užgro
bė komunistai. Taip pat paverg
ti yra Ukraina, Armėnija, Azar-
beižanas, Bielorusija, Bielorusija, 
Turkestanas, Mongolija. Primi
nė, kad 1940 m. buvo užgrobtas 
Pabaltijis, antrojo pasaulinio karo 
metu "išlaisvintos/' Albanija, Bul
garija, Čekoslovakija, Lenkija, R. 
Vokietija, Vengrija, Jugoslavija, o 
po karo jau prarado laisvę Kinija, 
Tibetas, Vietnamas, Kuba, Kam-
bodija, Laosas ir Angola. 

Senatorius pabrėžė, kad gyve
nantieji laisvoje Amerikoje turi 
prievolę rūpintis nuteistais ir įka
lintais. Čia senatorius priminė 
latvį Macepans, estą Kiirends, lie
tuvę Sadūnaitę ir ukrainietį Mo-
roz. Savo kalbą, paskelbtą Kongre 
so knygose, baigė primindamas, 
kad visų amerikiečių pareiga 
remti pavergtųjų laisvės sieki
mus. 

Bėglys į laisvę iš Rytų Vokietijos 
komunistu pašautas ant Berlyno gė
dos sienos. Lapukai, atskleidžia Mask 
vos žiaurumus, iliustruoti šiuo pa
veikslu, buvo dalinami Chicagoj Pa
vergtųjų tautu demonstracijų metu. 

Mirė atomines 
bombos gamintojas 
Syracuse,N. Y. — Čia mirė gen. 

James Marshall, 79 m., kuris buvo 
atominę bombą išvysčiusiu Man-
hatan projekto vadovas. I atsar
gą išėjo 1947 m. 

Kviečiai Korėjai 
Seuol. — Pietų Korėja ir JAV 

pasirašė sutartį. Bus parduota Pie
tų Korėjai 410,000 tonų kviečių 
už 43.8 mil. dol. 

PREZ. CARTERIS APIE SANTYKIUS 
SU MASKVA 

CHARLESTON- — Prez. Car 
teris. kalbėdamas 500 pietinių 
valstijų valdžios žmonėms ir jų 
šeimoms, šiek tiek sušvelnino 
savo pareiškimą žmogaus teisių 
atžvilgiu ta prasme, kad esą 
žmogaus teisės taikomos ne tik 
Sov. Rusijai, bet ir visiems ki
tiems kraštams, įskaitant ir 
Ameriką. Esą šis žmogaus tei
sių reikalavimas nebuvo specia
liai skirtas atgaivinti šaltajam 
karui su Sov. Rusija ar pasku
binti apsiginklavimo lenktynes. 

Prez. Carteris pabrėžė: "Jei
gu Sovietų komentarai yra grin 
džiami mūsų intencijų nesupra
timu, mes padvigubinsime savo 
pastangas jas išaiškinti. Bet 
jeigu jie daromi tik propagan
dos sumetimais, kad mus pa
spaustų, tebūnie visi tikri, kad 
mes ištesėsime". 

KALENDORIUS 

Liepos 23: Apolinaras. Bri
gita, Jovartas, Auksė. 

Liepos 24: Ursinas, Kristina, 
Seigis, Jurga. 

Liepos 25: Jokūbas A p., Va
lentina, Mangirdas, Aušra. 

Saulė teka 5:35, leidžias 8:19. 
ORAS 

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien malonus oras. temperatūra 
per 80 laipsnių. Sekmadieni vėl 
šilčiau, temperatara per 90 L 

Esmėje prez. Carterio kalba 
buvo lyg taikos mostas Sov. Ru 
sijos atžvilgiu. Prez. Carteris 
pacitavo ir Brežnevo teigimą, 
kad žmonija turi žengti į dvide 
šimt pirmą amžių taiki ir pa
stovi, kaip niekada anksčiau. 
Prezidentas manąs, kad nėra 
nieko kas neleistų to įvykdyti. 

Šiaip jau prez- Carteris pažy 
mėjo, kad savo krašto gynybos 
reikalais bus rūpinamasi, nepai 
sant, ar bus pasirašyta, ar ne
pasirašyta su Sovietais ginklų 
apribojimo sutartis. Sovietai 
3kundžiasi, kad JAV ginkluoja-
3i cruse raketomis, bet jos sta
tomos, kad atsvertų Sovietų Ru 
3ijos atominių ginklų arsenalą. 

Carterio-Begino 
pokalbiai 

nepatenkina arabų 
TEL AVTV, Izraelis. — Izrae- j Jordano delegacijos dalį, taip, 

lyje gan plačiai tikima, kad į kaip savistovią delegaciją, ne. 
Carterio — Begino pokalbiai j Jeigu sekretoriaus Vance bū-
Washingtone buvo naudingi. J sūnuose pokalbiuose su arabų 
įžanginis įnašas į galimą Vidu-j vadais PLO dalyvavimo taikos 
rinių Rytų susitaikymą. Tačiau j konferencijoje klausimas pasirtf 
taikos pastatas yra tik savo i dytų aiški kliūtis pačiai konfe-
pradinėje fazėje. Dar reikia! rencijai, bus tiriamos kitokio 
nugalėti daug kliūčių. | pobūdžio Izraelio — arabų de-

Pirmosios arabų sostinių re- | rybų galimybės. 
Prez. Carteris ir min. pirm. 

Beginąs sutiko, kad pagrindinis 
akcijos nėra labai džiuginan
čios. Egipto užsienio reikalų mi 
nisteris Ismael Fahmi atmetė į tokių derybų tikslas yra pasira 
Begino taikos pasiūlymus, "tiek j šymas taikos sutarties, apiman 
jų formą, tiek turinį", vadinda- j čios karo stovio užbaigimą, dip-
jos "taikos sabotažu". lomatinius santykius, atvirą 

Mažiau stebinantis buvo PLO j prekybą ir turistų bei kultūri-
(Palestinos išlaisvinimo organi- j nių renginių pasikeitimą. 
zacijos) atstovo Beirute, Mah- Visi Izraelitai sutinka, kad, 

Žydai demonstruoja užimtoje karu srityje, teigdami, kad jų čia žeme 

DARBININKŲ IR STUDENTO 
PROTESTAI 

Varšuva. — 629-ni Kroku 
vos universiteto ir kitų aukštųjų 
mokyklų studentai pasirašė Len
kijos vyriausybei skirtą atvirą 
laišką, kuriaase .reiškiamas susi
rūpinimas dafrarmie žmogaus tei
sių padėtimi Lenkijoje bei reika
laujama sustabdyti represines 
priemones prieš kitaip galvojan
čius žmones ir išlaisvinti visus po
litiniais sumetimais kalinamus 
asmenis. Krokuvos studentų laiš
ką Lenkijos respublikos prezi
dentui ir vyriausybės nariam pa
siuntė rašytojas Tadeuš Holuj. 
Laiškas buvo pasiųstas gegužės 
31 d., bet tik dabar apie tai buvo 

viešai pranešta. Iš Varšuvos gau 
tomis žiniomis, liepos 1 d., 99 Gli-
\vice angiiakasybos miesto gyven
tojai, daugumoje darbininkai 
— angliakasiai, pasiuntė r;štą 
Varšuvoje veikiant arn uabinin 
kų teisėm ginti komitetui ir 
žmogaus b?i pilietiniu 'eisiu gy
nybos sąjūdžiui, išreikšdami sa
vo solidarumą tom organ:zaci-
jom ir dėkodami jom už veikla, 
ginant darbininkų teises. Tiek 
Krokuvos studentu, tiek Glhvi-
ce darbininkų laiškai susipažini
mui buvo pasiųsti taip pat Len
kijos vyskupų konferencijai. 

moud Labadi pavadinimas Bėgi kol pilna taikos sutartis bus pa-
no pasiūlymo "ne taikos, bet ka' pasirašyta, reikės daug kantry

bės, derybinio pajėgumo ir nu
sileidimo iš abiejų pusių. Iki 

ro planu"* 

Reakcija Izraelyje 
Izraelyje reakcija buvo dvi

lypė : pasitenkinimo, surišto su 

šiol priešingų pusių pozicijos 
labai skiriasi. Tačiau Izraelio 
užsienio reikalų ministeris Mo-

atsargiu santūrumu. Tautos so- j s h e Dayan pareiškė Knesseto 
lidarurao dėlei, opozicijos vadas: užsienio reikalų ir gynybos ko-
Shimon Perės atsisakė kritikuo' misijoms, kad Begino prez. Car 
ti ministerį pirmininką "prieš! ceriui įteiktas dokumentas dar 
jo paties pranešima, kurį padą-1"*" m , r ™ - ^ " : c " 
rys sugrįžęs' 

, Vieamt^-dMOgaa** 'įnešė ko] 
munistų Shelli partija, kuri te 
turi du atstovus Knessete (par 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Netoli Nevo Orlean Mis-

Alyvos atsargos 
juodai dienai 

New Yorkas. — Po 19 mene 
sių planavimo pagaliau buvo, 
pradėti konkretūs pasiruošimai į s i s s i P* upėje užsidegė tankiai 
sukaupti alyvos rezervus, kad ki
lus naujai alyvos krizei neištik
tų tokia nesėkmė kaip buvo pra
ėjusi kartą. Federalinė energijos 
administracija skelbia, kad Saudi 
Arabijoj pirkt.-! alyva bus telkia-

nėra "galutinis žodis' 
Kompromisai 

Nors šio dokumento turinys 
dar nėra oficialiai paskelbtas, 

lamente). Protestuodami prieš j pranešama, kad jarr-c pažymėtas 
Begino Palestinos valstybės at-1 Izraelio pasiruošimas kompro-
metimą, jie prašė skubių parla- j n"31" Sinajuje ir Golan aukštu-
mentinių- debatų Palestinos tau! m o s e i r Vakariniame Krante 
tinio judėjimo klausimu. j "funkcijų pasidalijimo" siūly-

Aplamai, Izraelitai norėtų i m a s - T a i reiškia, kad Izraelis pa 
viltis, kad bent dalis Washing-1 siliktų šio rajono militarine 
tone padarytų optimistinių ko- į kontrole, tuo tarpu kai Jorda-
mentarų po Carterio — Begino į nas daug lemtų civiliniuose rei 
pokalbių būtų įvykių patvirtin
ti. Laukiama pirmojo didelio 
egzamino rugpiūčio mėn., kai 
Amerikos valstybės sekreto
rius Cyrus Vance lankys Vidu
rinių Rytų sostines- Jis tada 
tirs galimybes suderinti Izrae-

kaluose, fcsfp ekonomijoj ir 
moksle bei auklėjime. 

šiuo tanpn daugeliui arabų 
Izraelio siūlomos mintys atrodo 
nerealios, Tačiau Beginąs tiki. 
kad, jeigu mrtbų vadai teigia
mai pasisakys dėl jo įvadinio 

vis, gabenęs milžinišką kiek] 
alyvos. 

— SH Lankoj įvykusiuose 
rinkimuose buvusi min. pirmi
ninkė Bandaraike buvo išmesta 
iš posto, kai rinkimus pralaimė 

ma požemyje netoli Lake Char- I jo jos partija. Po Indijos Gan-
s, Louisiana. Taip pat artimiau- '; dhi, tai paskutinė moteris, pra-! 

šioj ateity bus ir- ngta keletas kitų | radusi postą. 
rezervuarų kitr^e vietose. Prez. 1 
Carteris siūlė su 'aryti 50 mil. sta
tinių atsarga 1980 m., kuri 
vėliau siektų ligi 16 bil. statinių. 

— Maskvos Tassas jau pasi-
'. sakė prieš Izraelio min. pirm. 
j Begin Vidurinių Rytų taikos 
• planą. Tai esą nieko naujo, o 

Prez. Carteris savo kelionės Į JAV tik remia Izraelio agresy-
metu pietinėse .'alstybėse pasi- i via politiką, 
džiaugė bandymais spręsti aly- | _ Angoloj kovojantieji prieš 
vos reikalus, o tokie rezervai i marksistinę valdžią sukilėliai 

lio — arabų pozicijų aštrų ne- I pasiūlymo — ilgesnių politinių 
sutarimą, liečiantį PLO dalyva j paliaubų — susilaikydami nuo 
vimą Genevoj busimoj taikos \ akcentavimo kontraversinių 
konferencijoj. Beginąs susumryj klausimų ir flno viens kito puo-
vo tradicinį Izraelio nusistaty- įlimo- gali susidaryti ramesnė ir 
mą: priimti palestiniečius, kaip į mažiau jausminė atmosfera-

Jeigu Waehingtono pokalbiai 
prakasi žeme šiai krypčiai susi
daryti, jio gali būti pradžia is
torinio, 30 metų trunkančio Iz
raelio — arabų konflikto pabai 
gos. 

turėtų būti pakankami JAV ap
rūpinti alyva bent 10 mėnesių. 

Į Ameriką jau pargabenti nukauti 
Š. Korėjoj trijų amerikiečių kūnai 
Nuotraukoj po incidento matyti š. 
Kortjcs kareiviai ir amerikiečiai 

Belgų laikraščiai taip vaizduoja Brežnevą, besig'nantį nuo žmogaus 
teisių reikalavimų. Dešinėje matyti pirmasis tas žmogaus teises akcen
tavęs JAV pres. Carteris, 

vėl užėmė Cangara miestą. 
Miestas buvo užimtas birželio 
14, bet iš jo buvo pasitraukę-
Sukilėliai sakosi, kad ligi Nau
jųjų metų jie išvaduosią Ango
lą. 
— Thailandas permetė daugiau 
dalinių prie Kambodijos sienos 
kovai su raudonaisiais. 

— Nevo Yorko miestui, nu
kentėjusiam nuo elektros su-1 Paryžiuje penkiasdešimt ko-
gedimo, vyriausybė paskyrė 10 munistų smogikų įsiveržė j tele 
mil dol. Įvairūs nuostoliai sie-! vizijos stotį, demonstruodami. 
kia 1 bil. dol. j kad New Yorko miestas įsileis-

— Etiopija, skelbia, kad j ; tų Concorde lėktuvus. Pasiro-
paėmusi į nelaisvę tūkstančius dyti televizijoj smogikai nega\o 
somaliečių, ginkluotų JAV au- teisės. 
tomatais M-16. Skelbiama, kad j — Aliaskoj į Valdez uostą 
atvyko Kubos medicinos perso alyvai tekėti nuo vakar dar bu 
nalas. Spėjama, kad Etiopija vo 229 mylios. Po penkių su-
rengiasi priešpuoliui prieš suki- trokdymų uostą alyva pasieks 

Maskvos ir Pekino 
sutartis 

Maskva. — Sovietų Rusija ir 
!<om. Kinija pasirašė prekybos su-
artį. Nepaisant abiejų kraštų 

biogų santykių, pasirašyta su-
artis 421 mil. dol. sumai. Tai 

mil. dol. Jaugiau negu, kad 52 
\uo m. 

Karas Etiopijjoj 
Geneva. — Diplomatiniai šal

tiniai šaltiniai skelbia, kad Etio
pijoj vyksta gana didelio pobū
džio kovos. E-iopijos daliniai ko
voja su Somalijos remiamais su
kilėliais. Didelės kovos vyksta 
Ogadene regione. 

Sulaikė laiv§ 
Miami. — Kubos ginkluotas 

1 :ivas sulaikė prie Key West žve
jojantį amerikiečių žvejų laivą. 
Kubiečiai paleido įspėjimo šūvius, 

; lėlius. »IU£A&Č1O» savaitės pabaigoj. \: laivas pasidavė. 
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KONGRESUI BESIRUOŠIANT 
Esame pasirengimo kongresui ką tai reiškia būti lietuviu ir 

nuotaikose. Ateitininkų stovyklų dėl reikia būti krikščioniu, 
programa rišama su kongreso Mūsų laikų problema krikščio-
darbotvarke, siovyklose paskaitos rriškoje apHnkoje yra ta, kad 
turi panašias temas kaip prama- kiekvienam krikščioniui reikia ap-
tyta kongreso metu. Sąjungų vai- sispręsti ir, kaip šv. Jonas sako, 
dybos planuoja iškelti Įvairius reikia ištirti dvasias, ar jos yra 
klausimus bei rūpesčius, kurie vis iŠ Dievo, nes pasklido pasaulyje 
daugiau ir daugiau slegia ateiti-.daug netikrų pranašų (1 jn . 4,1)-
ninku vadovybę. Daug dedame,Ir kas gi pasakys, kurie pranašai 
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vilčių i būsimąjį kongresą. 

Ateitininkų Vadove, kurj pa
rengė Stasys Yla,. 278 psl. yra sa
koma: '"Kongresai yra didelės ap
imties iškilmingi suvažiavimai, 
rengiami retomis ir ypatingomis 
progomis. Tokius kongresus Atei
tininkų Federacija rengė kas 
penketą metų... Kangresų tikslas 
yra atžymėti organizacijos ar ki
tus reikšmingus jubiliejus, iškelti 
laiko nroblemas, mesti šūkius atei-

yra tikri ir kurie netikri. Reikia 
pačiam juos atpažinti. 

Būsimojo kongreso šūkis yra par 
rinktas liudyti Krislų ir savąją 
tautą. Tai pats taikliausias mūsų 
laikams šūkis. Jis išreiškia krikš
čioniškumo ir tautiškumo princi
pus, iš kuxių išplaukia ir yisi kiti 
principai. Mes žinome, kad šūkiais 
visam gyvenimui entuziazmo ne-
sukelsime, tačiau šūkių laikinis 
entuziazmas duoda gyvenimui par 

Vyskupo M. Valančiaus moksleiviai antininkai su >£ftava dalyvavo pavergtų tautų eisenoįe: A. Mickus, D. 
HorJaaė, A. pą4Lepkas ir R. Norkutė. ŠĮšau įyįjįąįįįfr j^jauao rėmėjai A. Venclovas, T. Zaiiskienė ir A. Zails-
ias. _ Nmtr. J. Kuprio 

čiai, pasverti moralnes narių pa- judėjimą. Ateit i ni ūkiškasis judė-

ATffirvm&ja vim& 
Ateitininku lX-4anQĮ jCoagiesui Vitkus, j . £jgJĘ&ėna$, Ą. Vędec-

artinantis. (rugsėjo J.-4 dienomis.k^Įj, 4 - . į j į jpBfe A- Safegfts — 
Clevelande), tįek jie $atys, tieki tik da&s j3įį>Mfr frūrio atęitjąinkų, 
apskritai visuomenė vis dažniau kurie per jgfftfaruoaius 33 metus 
aieitininkija mini. Prisimenami', daugiau ar mažiau VLUCe dirbo, 
jos istoriniai bruožai, praeities 

imai, šiandienos ląrobk-
besikei- ^*" "'-' ~'& ^ ^ " 

v. ,, ., , . • « L ie&Rčmr jįjgš ir ateiaatakų in-
cią dienos reKalayunai. Pagerbia- j ^ ^ į e p ^ f c a i j am flguanetus 
m Jos i&il»s_ vadai, 9 ^ 9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ D a u g 
mi itin šviesus gyvenamo H į į k j j g - - ' • • ' 

fteSia*=.*«s3s nuožiSra. 
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jėgas, sutelkti rinkiines organiza-'jimas po kongreso eis mūsų sto-
.cijos jėgas ir jas parodyti visuo- vykiose, uždaruose kursuose, sųsi-
menei ' \ Taigi šiuose nusakytuose rinkimuose, iš čia turės bręsti atei-
rėmuese turėtų r'botl-s mūsų-prieš-jtininkas dėl gilesnių minčių susi-
kongresiniai darbai ir mūsų viltys. į telkimo. 

Kongreso ruošėjai yra susi rūpi-! Manau, kad kongresas atneš 
ne programas paruošimu, ypač daug gero ne tik ateitirnrikiškai 
naujoms laiko problemoms ir seimai, bet taip pat ir visai mūsų 
klausimams būtų duoti atsaky- lietuviškajai visuomenei. Kaip pa-
mai. Girdėsime paskaitas apie sakyta Vadove, reikia per kongre-
kultūrinius, religinius ir mūsų są sutelkti rinktines organizaci-
pavergtos tauio.s klausimą. Būsi-į jos jėgas ir jas parodyti visuome

nei. Visų pirma jas reikia paro-
dvti mūsų lietuviškajai yisuome-

SIEDIES PJOEPUOUAI 

i i i MI£GAS 

Per tą Lajka VLIKas yra ątli-
. . . . . . . ,k«į daug jp į d ė l i u darbų, kurių 

mos, nękmtą prarvaf^a, ^ M - i į į ą ^ 2 ' ^ ^ - • . . : > 

u 
tinlnkams, ir jie 

kasdienos, or-
atlikp jie per 

kongresos Clevelande iš 
eilės b i : , j T u devintasis. Keturi 
kongresai Įvyko nepriklausomoje 
Lietuvoje. Penktasis įvyko, karui 
pasibaigus, po devynerių metų 
Chicagoie 1954 m., kai tauta bu
vo žiauriausiai pavergta ir jos di
delė dalis tave išblaškyta po visą 
pasauli. Ateitininkai tada svarstė 
uždavinius, susijusius su lietuvių 
tautos rezistencine kova. 

Išeivijoje visi kongresai vyko 
rezistencinės kovos ženkle. Tautos 
būklė nepasikeitė ir nepagerėjo. 
Šis būsimasis kongresas taip pat 
įvyks neatsižvelgiant kovos už tė
vynės laisvę. Svarstant, laiko prob
lemas, reikia pastebėti. kad_nųc 
pirmojo kongreso išeivijoje iki da
bar laiko judėjimas daug ką pa
keitė mūsų gyvenime. Nuo 1954 
m. išaugo nauja ateitininkų kar
ta. Praėjo 23 metai ir ateitininkai 
jaunučiai šiandien yra jau sen
draugiai. Anuomet mes stebėjo
mės, kad senųjų lietuvių vaikai 
prastai lietuviškai kalba, o šian
dien matome, kad daug sendrau
gių vaikų lietuviškai visai nebe
kalba. Pirmaisiais pokario metais 
nereikėjo '-aginti,. kad ateitįmn-
kiškasis jaunimas stovyklose kal
bėtų lietuviškai. Tada niekas ki
taip ir nekalbėjo, o dabar už lie
tuvių kalbą reikia labai daug ko
voti. Mūsų j a u n i m e natūraliai ir 
savaime yra patekęs i nutautėji
mo bangą. Kiekvienam jaunam 
lietuviui reikia apsispręsti už savo 
tautybę ir paskui ją išsikovoti ir 
apginti. Tai yra nelengvas uždavi
nys, kai reikia kovoti už savąją 
kilmę, žinant, apie ją tik iš isto
rijos ir gražių pasakojimų. 

aei. Mes turime pasirodyti ne tik 
kaip organizacija, bet taip .pat 
kaip ir lietuviai, jog mes esame 
gyvi. gal geriau, gaivalingi, kurie 
sugeba kovoti už Dievą ir Tėvy
nę- • 

Gali at rodyti, kad kongreso pa
sisekimas priklauso nuo jo rengė
jų. Jis priklauso nuo mūsų visų, 
kurie ji tur ime remti darbu ir fi
nansais. Mes visi turime tapti 
kongreso rengėjais. Kongreso pa
sisekimas priklausys ir nuo to : 
kiek jame dalyvaus lietuvių. Juk 
reikia pripildyti katedrą per iš
kilmingas Mišias. Savo gausiu da
lyvavimu turime atkreipti spau
dos dėmesį. Mes savo buvimu tu
rime liudyti apie Kristų ir savo 
tautą. 

V. FUušeįis, WC 

mininkas dr. Kęstutis J. Valiu-j 
nas (Tur būt, ilgiausiai išbuvęs į 
VLIKo pirmininko poste) stebi-s 
na tiek savo kūrvbiniais užsimoTj 
jimais, vesdamasVliką vis į nau-J «*AV, Teksas valstijoj, Hous-
jus darbo barus, tiek savo dipl-o-; tono kolegjjoj atliko bandymus, j « i g - a e fi B Y L A 4 l ¥ i £ l ¥ i S 
matine veikla,, kaip ?o pasaulį1 kurių tikslas nustatyti,- kokioje •** « « » « t » i i w ^ i » a n w 
skrajojantis kovojančios tautos J miego fazėje prasideda žmogaus 
ambasadorius, surasdamas vis;, mirtini širdies priepuoliai. Ban-
naujus kelius ir naujas duris Lie- j dymai buvo atliekami su kiaulė-
tuvos laisvės bylai pristatyti, jos; mis. 

žEoaiu. kuriu »e mažiau 

Valandos pagal susitarime 

išsilaisvinimo kovai vesti. j D a u g e U m e t ų ^ ffianomaj 

Tai tik keli pavyzdžiai. Jų yra kad tokia fazė yra lengvasis 
gausiai. 2inoma, ne vienį ateiti.- miegas (paradoksinis), kurio 
ninkai VLIKe dirbo ar dirba. Jis metu sapnuojama. Mat, tada 
visų lietuvių kūrinys ir instituci- žmogus jaučia baime, pyW{ W 
įa. Įvairių politinių ir ideologinių įįzinj įtempimą. |Sae^i Žaa-
įsitikinimų lietuvių yra daug ja- <įymų rezultatai parodė kita. 
me ir per jį atlikę. 'v. . 

, Žinoma, šalia išskirtinai s p a l - Miegančioms kiaulėms snke-
vingų ir nuopelningų ooreiškių kaa i širdies priepuoiius ir kar-

^ yienas^aukščiau paminėtų, ateitininkų darbe VLIKe buvo t u matuojant jų smegenų ąkty-
asmenų yra VLIKo veikloje su- 'b e į y r a įr šešėlių. Tačiau gal ' j ie; >'WEilf austa.yta, kad staigūs 
vaidinęs 2skirtinai svarbų vaid-' ; tįk truputį užgožia apskritai \a.^^tm širdies priepuoliai prąsj-
majį . Stasys tušys ir buvęs Fe- bai pozityvų ateitininkų įna-; dfd a i r iaus io rniegp fazėje. 
deracijos .vadas dr. A. Darnusis ša į Vliko veiklą. l$ty& priežastis yra koks uo^s 

. ... . . ^n»^.„.„ -MU-.-J-T .. uždavinių bu-
mentai, džiaugiamasi 
čiomis kartomis. 

Uuos j y v ^ ę . ^jąųg K 
Tai natūralų ir prasminga, nes ganfeącinio darbo 

ateitininkijos pėdsakai lietuvių 33 metus. Daug darbo dirbta 
tautos, valstybės ir išeivijos gy- Tautos Fonde ir kituose VLIKo 
venime yra išskirtinai ryškus.. pa£bjįi*ttcqfte j r giminingose or-
Mums šiuo kartu norisi iįLups. j^nJZjaipijose bei institucijose, 
pėdsakus pasekti Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto pia-
čioje ir taip svarbioje veiklos sri-
tffe. 

Ateitininkija ir VLIKas tamp
riai susiję nuo pat pastarojo su
sikūrimo pradžios ne organizaci
niais ryšiais, bet a 
ninku daiira jame — dažnai ra 
ketinėse pozicijose, dažnai išskir
tinai svarbiu, dažnai pasigėrėti
nai ištikimu ir pasiaukojančiu. * # **• Krupav^ius visą de-
Nemažas skaičius ateitininkų dir- j šimtrnetj VLIKui pirmininkavo 
bo ir dirba V'ike, kaip vienos a r sunkių «• besikeičiančiu artimojo vioji nemažo būrio ateitininkų I 
kitos politinės grupės ar rezisten- pokario metu Salia VLIKo veik-; veikla VLIKe yra tikrai gražus į 
cinio sąjūdžio atstovai j los išplėtimo po visą pasauli, pavyzdys priaugantiems visuome] 

tt.,1 M y .vr; A V T i Krupavičiui oriklauso ir Pasaulio nininkams, o gali tarnauti ir |\ Prel. M. Krupav.eius, dr. K.J.; L i e t u v j ų B e r d r u o I ? i e n ė s s u k G r i . 

iruvo vieni iš VLIKo kūrėjų pavo- j pežinoraas hormonas ar kitoks 
r ^ ' ^ n j i i ^ i a u s i a i s ^ politinis darbas ^ ^ ^ jrm&vę, kuris gamį-

^oVno« « _ vyje, bet turėtų tarnauti ir pasKa-r 
ta išspręsti vieną jautrią ateiti-j Statistikos duomenys rodo, 
ninkijos problemą — apgailėtiną' kad JAV kasmet nuo 
stoką visuomeninio, o ypač poli-į 
tinio jaunimo ugdymo. Pozity-j — • 

ST. PETERSMM BUCU 

F 

Vjujii I ietuwų kovi^ .jėgų apjungi
m a i vienoje VLIKo vadovybėje. 

Jeigu J49^tauįatfe įsigyti | t o ^ 
apyu'hkėje nekilnojimo tu r to noo-
savybe, "malorifai "jums pztarnoms 
Veronikos JakuSoviėnis vadoneau-
iama l įe t t t^ka j s t ? ^ . Darfjo va
landos kasdien d — 4:30. 

6705 GuK Blvd. 
St . Petersborg Beaclk VI* S37W 

TeL 813-367-I7M dieną arba 
9Nummm H M * 

Valiūnas, d r A. Trimakas, J. Ma
tulionis, Pr. Vainauskas, dr. D . 
Jasaitis, prof. J . Brazaitis.dr. P;. 
Karvelis, dr. A. Damušis.St. Lū
šys, dr.P. Padaiis,dr. Z. Ivinskis, 

kaip paskata jiems tampriau» 
,mo ir jos jdriginimo nuopelnai. į visuomeninį bei 

JDr. Aat. Trimaką* kelias ka- \ v e n j m ^ jsijungti 
dencijas VLIKui pirmininkavo jo 
vidinės krizė- metu^ sunkiame ir 

politini gy- j 

DALYVAUKIME 
ATEITININKU 

J. Giedraitis. Vyt. Vaitiekūnas,B, slegianilame laikotarpyje, suge
b ė d a m a išlaikyti organizacijos 
ocu mą ir yei k tą - tinkamoje aųkš-
tuifcoje dažnai tik savo ypatin
gai kflnaus b3do, diplomati
niu sugebėjimų n geros valios dė
ka. 

Pagaliau dabartiras VLIKo pir-

Nelengva yra taip pat išsilaiky
ti jaunam ateitininkui krikščio-
nisTcojo idealizmo aukštumoje. 
Tautiniam ir krikščioniškajam iš
siauklėjimui aplinka nėra palanki. 
Ateitininkų organizacinė veikla 
stengiasi sudaryti nuotaikas ir 
aplinka tapti susipratusiu lietu
viu i r geru krikščioniu kataliku, 
bet pati organizacija dar niekad 
nėra padariusi individų herojais. 
Šiandieną būt ' geru lietuviu ir ge
ru krikščioniu reikia nemažo he-
roSkumo ir d;d*lic sys.ipradrsa 
Vidūrie 2f>3ži3i: fc*JŽ?ut reikia 
tapti K i 4 - žasosuroi5', kuxiž ŽHios I 

i Ateitininkų kongresą ^jks-
tantj rugsėjo 1-4 dienpmis Cle
velande. kviečiam; dalyvauti visi 
ateitininkai. Tai nėra yiea tik 
atstovų §uvažiąyimas. bet visos 
ateitininkijos gausus sąskrydis. 
Registruotis retjMa iš anksto pas 
Oną KliorytS 1Š43 rioimdjen JŠ4-, 
So Eud id , fŠi ip . 44121. 

Kongresas y&* ftond G^urt 
viešbutyje. Eąst 6th. ir §t. Clair 
Avenue. Čkveiand . t>bio 4 4 U 4 . 
Tel. (216) - 771— 7609, arba 
(S00) 321-1096. 

Yisi, kurie planuoja apsistoti 
viešbutyje ir nori gauti nuolai
dą, kambarius rezervuoti turi B-
anksto, nurodant, jog dalyvauja 
"Lithuanian Cath. "Ateitis" Con 
gress." 

Ateitininkų kongreso leidinys 
' 'Ateitininko keliu" bus daugiau 
kaip 200 puslapiu, j j redaguoja 
Stasys Barzdukas-

Jurgis Mikaila, dr Vaclovas 
Šaulys ir Paulius Alsenas kongre
sinėje konCerendieje apžvelgs a-
teit kūrikų fir.ansiraus r i k alus 
Šis simpziumas bus ketyirtadie^, į 
rugsėjo 1 d. 3 yal.po pie&ą. 

Fnrtfisnns 
Iki liepos mėn. 20 dienos Kcngoa*) 

darbams aukojo: po 1W dol. yysk. V. 
Bflzgys, 1L: dr. Â  Be*icSaš, IL; -V. 
P. Vygantas. NY:""**.' J. tf §. ^ r t t e -
kai. 0H: J. ir J. LJepomaš. IU po 50 
dd. - V. tuskenis. C^: R. Bri*iuis, 
OH: J. Baiba^as. OH: 36 d o l - I 
R. BiMai, OH; » 3 0 # . - ' f 
1iu§, OTf A. P«frfs, S3; ptT 25 
— kim. B. Ivanauskas. OH; 0. *r*"i 
Klioriai, OH; O. ir P. iiaoskai. OH 
P. Tanjuliojiis, OH; A. <į»rka, OH; 
N. ir O. Balčainąi, OH; B*. 
OH: V. G«igMa«, ©lt; A. štrv 
OH; * . P. Stmgys. 0H: dar. J . ' f i% 
ta, Q& * . A. Ba*n*ĖS3as, 0W; i-
Cinga, CA: V. ir O. RflC*fi«. Olf 
po » dd. — V. Sknį^ceĮytė, IL; A. 
Zorskienė, OH: 9t. Jankauskas, OH; 
k. k r. Sušiesfcai, OH; V. ir B. Cf-
f», OH: pe Ii 4 * - %. ^ y a , įĮfį: 
y. Ktiorys. OH; A. Y a W i | OH;_J. 

Adomaitis, AR: po W *>I. - i. t»t-
mas, IU S. Sufiedėis, MA; f. But
kus, CA; T. ir J. Alėndcai, IL V 
maaavičius. IL; 0 . Bakaėtienė, 
V. MažeKs, NY; Ą. Tanraliortg, _ 
Pr. !?azgaitis, Ofi; V. S%«f, On; 
O. Klioryt*, OR; J. V#w«fe, £ * : 
R. Žiedoms. OH; y..Kasak*His, ©H: 
it. V. GruMys.- OH: *: % lft^W$, 
OH: A. ir V. ftfeunįžki, *̂ pfe Ą. 
Wmą&tatfĮ, OH: A. įį, R. m 
rikaičtei, OH: V. fr N. PatuUitsfaį, 
OH; V. PUodzmska*, to; *. P i * 
aas, OH; J. Vaanris. OB; RO 5 <kL -
K. Baraaas, M^; B . a m g i > OH; 
IR. Matiehe, 0 ^ ; įf S&i 
A.L.R.K. •MįĮ^ru/S-lfs ĮB 

Pagaliau, ateitininkų ilgametis i' 
darbas VLIKe turi gilią prasmę'j 
ir kaip sektinas pavyzdys visiems;, 
išeiviams — politiniams emi— 
grąntarns. Tai gražiausias tarną-; 
vimas patiems geriausiems savo; 
tautos interesams savose instltu— 
ei jose, kartu didinant tvarką ir 
stiprinant tautinę drausmę. . 

HIIIIIIIIHIIll 

dovanai. — be t korte 

NnimimNHHtHiiiitiintHHiiotti. 

ĮSIGYKITE UETŪVIŠKaS 
VSUftVCLCS 

faoaapina 

vdieBOGi Draugo spaustuvė 
w«i<k) mmą m* m* v**** 
nė v a patikslino ir pagražino šia 

1977-1978 EKSKURSIJOS I UHUVA 
Dar yra vietų šiose grupėse: 

rugsėjo 18 — $838.00 (viena savai tė) 

rugsėjo 7 — §1158.00 (dvi savaitės) 

gruodžio 21 — ŠS99.00 (dvi savai tė j ) 

NAUJOS SKRAIDOS (CHARTERS) Į VILNIŲ 

SU PAN AMERICAN LĖKTUVAIS J | į f f T T M M P 

KAINA NUO — $640.00 
Išvyksta: 1977 — lapkričio m ė c ^ į . 

1978 — vasario, kovo ir balandžio 

Smu?kesnių žinių ir registracijos reikalu 

383 West Broadway. F . O. BQX 11S 
Sc.ižfi ąoston, Mass. miZį 
Į e k o n a f : ( |17) 368-8764 

Savirarakė Aldona Adomoniais 
Prie šių grupių galįrną jungtis iš VISŲ KITU/ MIESTU 

' * papiftlomu tfioftėsčia Ni# ^*oife. "** " * 
ą dovįįe ocpupąncy and are 
and^pf Goyįrnrhent aremmf. 

Pricęs aje based op doj^įe ocpipąncy and w subfea tp 
~ arai. 

5 * 

Visuose beturiikuose oamuo | 
m t u r ė t a V U 
T*. Nėra vietoa 

bet p i i m r 
vėtiavukt u£ raiev 

u 
kombinaciją s t 

Tėtiavuke Dienra*di< 
administracijai gal 

pristatyti tokias mažas, grai ia t 
vė»»Tukes, kad Lįttavoe vėlia 

Tokio* vėliavos kamuoja pc 
$LM, (reikia pridėti 8 centu* 
mokesčių ir §0 cent. už per-

jei gyvenate ūbnou 

te ^RAOGAfiT, 4546 W^K<3* 
Strsst, OAeage, BL M 6 » 

P U I K DOVANA SVENCfC 

ŠV. RAŠTO N A P J O TESTAMeKTO 
AU1UĄ, L A I D A 

— l i l e i d s — 

^ ^ ^ *™m wm*m 
Merenatas - Prek J ą n y ^gįĘę^ 

Na«S«fs Testamentas yra praktlįfco 
tlals. Vertimas padarytas gražia "' 
oarduodama prieinama k t&mmmm 

niinola gyventojai praSoinl prldfti 50 <£Sft QS{į)CfNi|Mm tf 
siuntimui. (Kitnr gyvenantieji pri^Skite 35 centus) . 

iijsjs, Vft*»ir«-»» ir«i»-*iį »QaF»^Srf«» ..>».'a.*<»» . y i į * y Ąs*iXi& sjuz&is. -s s>m m*?s 

męs* Maojs^ Testamentą, 

4S4S West I3fd 
Chicągo, lUisfiM 61 

http://ssi.ee
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Pokalbis su savaisiais — 

~~ WJim\ IR SUKASTI 
Apie pokalbį savųjų tarpe jau Ateina mokytojų studijų savai-

nemažai kalbėta. Ir neveltui, nes te. Čia susirinks mokytojai su di-
daugiau girdėti monologų, pra- dėle patirtimi, teoretikai kalbė-
nešimų, ilgų kalbų, kartais net toJai "" planuotojai, būsimi mo-
mokslinės populiarizacijos pa- kytojai, norį lietuviškam švieti-
skaitų, bet stokojama tikrų po- mui bent kelerius metus padir-
kalbių, kuriuose lygiai visi galėtų bėti. Ir Čia klausimas gali būti 
pasisakyti, išsisakyti, stengtis keliamas tik pokalbio būdu, o ne 
vienas kitą suprasti, bent nuo- įsakymais "iš viršaus" ar spren-
monėmis ar idėjomis pasikeisti, dimais "iš apačios". Čia reikės 
Gyvenimas išeivijoje, plačiame žvelgti išsamiai į turimas sąly-
išsisklaidyme ir susimaišius su gas ** galimumus švietimo sritį 
svetimaisiais, reikalingas nuosir- tobulinti, kai ką praplėsti, gal 
daus bendravimo, socialinių pa- kai ką ir susiaurinti. Tik visa tai 
sikalbėjimų ir gyvųjų reikalų t u r* būti aptariama tokia dvasia, 
svarstymo. Nevisi domisi spėria- ^ad pokalby viešpatautų ne di
liais klausimais, bet bent didžio- Ietantiškumas, o praktiškas gali-
ji dalis domisi visuomeniniu dar- mumų aptarimas ir prisitaiky-
bu, savųjų gyvenimu ir siekimais, m a s mokslo, švietimo ir tautinio 
laimėjimais ar nelaimėmis. Tai auklėjimo geresnei ateičiai, 
dalis tautinio gyvenimo, kartu Pokalby švietimo ir auklėji-
visos ar bent tos išeivijos, kuri m o klausimais net neužtenka tik 
dar amžiaus ar aplinkybių nėra profesinių mokytojų. Reikia 
priversta pasitraukti nuo savo kviesti pokalbiui dabartinių mo-
tautinės bendruomenės. kinių tėvus, jaunimo organizaci-

Tad gal ir reiktų atkreipti dė- Ju vadovus ir patirties lietuviš-
mesį į patį tautinį ir visuome- koše kasdieninėse ar šeštadie
ninį pokalbį, kuris yra toks būti- rrinėse mokyklose įsigijusius 
nas, kaip būtinas tautinei veik- švietėjus. Šiam klausimui spręs-
lai organizuotas darbas, suderin- ^ nereikia skubėjimo, o kaip tik 
tų gretų siekimai, aiškesni keliai išmintingo atsargumo, 
į tikslą. Tai būtų lyg pokalbis * 
apie patį pokalbį. Jis neturėtų Reikšminga pokalbio tema yra 
tapti tik monologu, nepaisant, kas » visuomeninis gyvenimas. Apie 
jame dalyvautų —organizacijų politiką mėgsta kalbėti daugelis. 
vadovai, paskiri asmenys ar jų A P i e visuomeninį gyvenimą, 
sambūriai. tautinę veiklą, organizacinį lai-

Nėra išeivijoje tokios organi- ko ir darbų pasidalijimą pokal-
zacijos ar tokio organizacinio biui pagrindą sunku rasti, nes 
vieneto, kuris apimtų visus tau- &a reikia išminties, kantrybės, 
tieeius ar patenkintų visų troš- aplinkybių pažinimo, kartais ir 
kimus. Reikia organizacijų, ku- noolaido. Juk nedaugelio pečiai 
rios tiktų vyresnio amžiaus žmo- neša sunkiąją visuomeninės 
nėms, kurios tiktų jaunesnie- veiklos naštą. Čia pokalbi sunku 
šiems ar tik jaunimui Reikia taip sukurti, kai kiekvienas vadovas 
pat tokių organizacijų, kurios jaučiasi atstovaująs "milijo-
tiktų profesionalams ar tik savos nams", kai organizacija nori 
profesijos susibūrimams. Tokios reikštis ne darbais, o tik žodžiais, 
netinka visiems, bet jos tinka iš- Tuo tarpu kiekviena organizaci-
eivijoje lietuviškam gyvenimui ja ir kiekvienas vadovas savo vie-
ir tautinei gyvybei palaikyti. toje ir savo laike atlieka reikš-

Tačiau organizacijos, jų vadai mingus darbus tautai ir išeivijai, 
ir nariai nėra visa tauta. Tai bet tik visų jų darbai kartu su-
tėra tik tautos, šiuo atveju —-tik teikia tiems darbams svorį, 
išeivijos dalis, ji neatstovauja vi- Visuomeniniam pokalbiui 
sų, bet visiems turi padėti. Tik- svarbiausia —išklausyti kito ir 
tai pačios organizacijos turi su
prasti nuoširdesnio pokalbio 
reikšme, nes jų visų tikslai susi
lieja į tautos troškimus. 

JAV IR SOVIETŲ SANTYKIAI 
Taikos sambūvis Uflilfira. bet šaltasis kasas neprasidėjo 

GEDMINAS GALVA 

suprasti jį taip, kaip jis kalba. 
Pasverti jo žodžių teisingumą ga
lima be pykčio ir priekaištų, ne
sutikti su kito idėjomis ar nuo
monėmis taip pat galima tyliai 
ir neįžeidžiant asmens vertės. 
Dviems ar net keliems pokalby 

Taikos sambūvis tebuvo Sovie
tų užsienio politikos priemonė, 
kurią pakartotinai aptariau spau
doje. Maskvos įtaigotas Washing-
tonas, ypač H. Kissingerio užsie
nio politikos vadovavimo metu, 
ėmė daryti nuolaidas ir net kar
toti tuos pačius sovietinius šū
kius: taikos sambūviu išgelbėsi-
me pasaulį, sutrukdysime visuoti
nį karą. Tuo metu JAV siekė ki
tų tikslų, nieko bendro neturin
čių su krašto saugumu, bet apie 
juos viešai nekalbėjo. 

Po Helsinkio susitarimo taikos 
sambūvis ėmė blėsti. JAV nebe
norėjo net "taikos sambūvio" są
vokos naudoti santykiuose su So
vietais. Maskvoje taikos sambū
vis ėmė blėsti. Jį pakeitė nauji šū
kiai: pasaulio saugumas ir taika, 
kai šalys ėmė nesutarti dėl sau
gumo ir taikos. 

Sovietų jėgos spaudimo užsie
nio politika netrukus pastūmėjo 
Washingtoną sparčiai ginkluotis 
ir garsiai kalbėti apie naujus vi
suotinio naikinimo ginklus. Pra
sidėjo aštrios apsiginkalvimo 
varžybos, nustelbusios nusigink
lavimo derybas. Nusiginklavimo 
derybų įstrigimas ėmė nervinti 
Sovietų vadovus, kurie jau at
virai šneka apie santykių atšali
mą su JAV. 

Nusiginklavimo įstrigimas 

Per pastarąjį dešimtmetį So
vietai padarė didelę pažangą ap
siginklavimo srityje. Jie siekė sa
vo apsiginklavimo lygį išlaikyti 
ir derybose JAV apsiginklavimą 
apkarpyti. Dėl šių pastangų įvy
ko ryškus amerikiečių ir rusų ne
sutarimas. Rasai stengėsi jau tu
rimą apsiginklavimo svorį pa
naudoti užsienio politikoje, ame
rikiečiai bandė eiti ugniagesių 
pareigas ir slopinti atsiradusius 
žaizdrus, išvengti gaisro Ar
timuosiuose Rytuose, Afrikoje ir 
kituose žmynuose. 

J. Carteris pirmutinėje prezi
dentinėje kalboje pasakė: "Šiais 
metais mes sieksime galutinio 
tikslo-panaikinti visus branduo
linius ginklus". Sovietai šiai sva
jonei nepritarė. Derybose užkliu
vo amerikiečių lėktuvinės rake
tos ir rusų naujieji bombonešiai. 
Šių klausimų dar neišsprendus, 
nauji ginklai, kaip sutelktiniai 
spinduliai, bombonešiai, neutro

ninės bombos, kurių spinduliai 
išnaikina bet kuriuos gyvūnus, 
sukėlė naują rūpestį. 

Ar naujieji ginklai bus gami
nami? Kiek toli sieks apsiginkla
vimas, jei kraštą nesutars nusi
ginklavimo derybose? 

Žmogaus teisės 

Žmogaus teisu ir laisvių gar
sinimu negalėjo Upresti šios sri
ties painiavų. P. Amerikos kai 
kurie diktatūriniai kraštai buvo 
priversti apkarpy:į santykiavimą 
su JAV. Ne tik priespaudoje gy
venanti P. Korėja, bet ir dau
gelis kitų valstybių, kurių pilie
čių teisės yra suvaržytos, tebesi
naudoja JAV parama. Taivano 
spauda kaltino JAV vyriausybę, 
kad salos perleidimu kom. Kini 
jai pažeis visos valstybs gyven
tojų teises, nes jie pateksią ko-
munistinėn priespaudon. 

Žmogaus leisiu skelbimas ir 
JAV prezidento kai kurie mostai, 
pvz. rastas A. Sacharovui ar V-
K Bukovslrio priėmimas, negalė
jo neturti įtakos j santvarką ir 
gyventojų teisinę padėtį. Sovietų 
vadovybe purkštavo, visa tai va
dino JAV įsikišimu į Sovietų vi
daus reikalus, bet dar labiau į-
tempė vadžias krašte ir užsienio 
politikoje. Tie reikalai neturėjo 
didesnės įtakos į nusiginklavimo 
derybas, nes Sovietų vadovybė 
jas laiko pačiu Svarbiausiu reika
lu, liečiančiu valstybės ir jos saftt 
varkos ateitį. 

Zmogavs teisės, visai iš skir
tingo šaltinio išriedėjusios, Va
karų komunistų partijų skelbia
mos, padarė didesnės žalos Sovie
tams už vakarietiškąjį tos srities 
triukšmą. Atmetimas Maskvos ko
munistų partijos įsakymų reiškia 
atvirą skilimą, kuris rado atgar
sį net Rumunijoje. Viena griež
čiausių komunistų partiją tauti
niais sumetimais rumuniškame 
laikraštyje "Scinteia" V1I.5 rys-

Lenkijos. Čekoslovakijos. Vengri
jos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos, 
kurias jie nelegaliai yra okupavę ir 
sistemingai engę. nepaisydami pa
grindinių dorovės ir teisėtumo 
principų. 

Maskva reikalauja, kad Irzaelis 
atsitrauktų už savo 1966 m. sienų, 
Maskva turėtų būti pasirengusi 

Viena reikšmingiausių pokal
bio temų yra lietuviškas švieti
mas. Švietimo klausimu plačia ieškant vieno pagrindo, ant ku 
prasme kalbama labai daug, net rio galima statyti taikos rūmą ir 
perdaug. Bet tai išeivijos gyvybės siekti bendro tikslo, galima vesti 
klausimas. Švietimas nėra tik pokalbį. įžeidimas kelia įžeidimą, 
mokymas ar tik programų mo- Neapykanta ir pikti žodžiai iš-
kykloms paruošimas. Tai yra skiria net idėjos draugus. O po-
mokymas, auklėjimas, išmoky- kalbb tikslas klausyti, kai kitas 
mas. Lietuvių tėvų vaikai turi kalba, ir kalbėti, kai kitas klau-
susikalbėti bent su savo tėvais, so. Bet abiems, reikia suprasti 
juo labiau su savo seneliais lie- minčių panašumus ir skirtybes. 
tuviškai. Jie turi jaustis esą lie- Skirtybės gyvenimą daro įvai-

, V . , ,. « u_^ j » • • « -~ i«asKva turėtų outi pasirengusi 
tuvių bendruomenes dalis. resnu bet dažnai ir nepakenčia- ^ g e r ą " į į ^ atsitraukdama 

Ar mokinys toks pat, koks bu- mą, jeigu tik prie skirtumų pasi- „j g ^ , j ^ „^ ^enų." (mk) 
vo prieš dešimt ar dvidešimt me- liekama. Pokalbio geroji žymė ir 
tų, gali atsakyti mokytojai. Taip yra tik tada, kai kalbėtojas ir 
pat gali ir turi atsakyti mokyto- klausytojas mėgina kalbėti su-
jai ir mokinių tėvai, ar mokyto- prantama kalba, 
jas yra toks pat, koks jis buvo Lietuvių išeivijos gyvenimas 
prieš porą dešimčių metų, ne- yra toks pairtas, kad apie būdus 
paisant, kad mokytojų sudėtis jam gerinti reikia susimąstyti 
mokyklose keičiasi Teoriškai kiekvienam, kuris dar jaučia at-
klausimą sprendžiant, nesunku sakingumą už savo įsipareigoji-
atsakyti, kad yra didelis skirtu- mus tautai. Pokalbis šiandien 
mas. Praktiškai kiekvienoj vieto- jau yra lyg ir išvarytas iš mūsų 
vėj skirtybės Įvairuoja. Tos skir- veiklos, bet jis toks būtinas, "ratd 
tybės ir reikalauja jau ne teori- jį reikia atnaujinti, jeigu norime 
nių sprendimų, bet nuoširdaus tautinį gyvenimą tęsti, kol jis bus 
pokalbio, kad lietuviška mokyk- reikalingas pavergtai tautai. Mu
la nenukentėtų, o tuo pačiu, kad sų išeivija yra dar gyvas orga-
nenukentėtų tautinis auklėjimas nizmas ir jo veiklai tik reikia 
ir švietimas. gaivios sielos dvelkimą Pr. Gr. 

kiai pritarė vakarietiškam komu
nizmui ir skersai kelio stojo 
Maskvos politikai. Jau kitas reika
las, ar diktatūrinė Rumunijos ko
munistų partija suras nors ir 
menką demokratinį polinkį.. 

Pyktis ir akibrokštai 

Nusiginklavimo derybų nesėk
mė, žmogaus teisėmis paerzini
mas ir nesklandūs bandymai 
užuolankomis daryti mostus Afri 
kos žemyne, žymiai padidino 
Maskvos vairuotojų irzlumą. Jis 
išryškintas žodžiais: nelaimin
gai susiklostė JAV ir Sovietų san
tykiai. Birželio mėn. pradėtas 
JAV puolimas vis labiau įsisiū
bavo. Komunistų partijos dien
raštis "Pravda" ir 'Tass" žiny
bos vadovybė vis aštriau kaltino 
JAV dėl užsienio politikos, ypač 
Izraelio rėmimo, arabų kiršini-
mo žmogaus teisių pažeidimų, im 
tinai portorikieeių įvykius Chica-
goje, utilitarizmo ir nusiginkla
vimo derybų įstrigimo. Pyktis su
kėlė akibrokštus kuriais pasity
čiota iš amerikiečių Maskvoje. 

JAV ambasados karinis atsto
vas inaj. D.L. Milleris VI. buvo 
prie šv. Bazilijaus katedros su
laikytas ir iškratytas. Trims die
noms praslinkus nuo to įvykio R. 
C. Tom, "Los Angeles Times" 
atstovas Maskvoje, suimtas, dau
giau kaip 13 vai. KGB tardytas 
ir priverstas grįžti į savo kraštą. 

JAV ambasados kviestieji asme 
nys dalyvauti "Dr. Živago" ir ki
tų filmų rodyme buvo policijos 
sulaikyti. Ambasadoriui M. 
Toon neleista dalyvauti televi
zijos programoje ir pasakyti trum 
pą kalbą liepos 4, nors labai at
sargiai užsimintos žmogaus tei 
sės. 

Šiuo metu prez. J. Carteris ban 

rumti ^ valandėlei 

IŠTIKIMYBE KRISTUI 
SALINA BAIMĘ 

Slaptoje konsistorijoje — kar
dinolų susirinkime — pop. Pau
lius VI kalbėjo naujai paskir
tiems kardinolams ir visiems su 
juo kartu esantiems: ''Dėkingu
mas Dievui... teka kaip tikėjimo 
ir broliškumo srovė, ir negali 
stokoti paskato mąstyti net apie j 
tuos, kurie į mus nekreipia de- į 
mesio arba yra toli nuo mūsų. 
Tai įkvepia mumyse pasitikėjimą, i 
nuoširdumą ir optimizmą, jau- S 
čiant atramą Kristaus žodžiuose: 
tai aš, nebijokite" (Mt. 14, 27)...| 
"Pasaulyje jūs patirsite priespau
dos; bet pasitikėkite, aš nugalė
jau pasaulį" vJ11- 16,33). Ir nau
jiems kardinolams popiežius pri
minė apaštalo šv. Pauliaus žo
džius: "mano džiaugsmas ir ma
no vainikas, taip stipriai stovėki
te Viešpatyje, mylimieji''' (Pil. 
4,1). 

Sv. Tėvas tuos žodžius apie 
baimės pašalinimą iš savęs, apie 
ištikimybę Kristui ir Bažnyčiai 
kalbėjo ne tik kardinolų susirin-J 
kimui, ne tik naujiesiems kardi-i Ištikimybė Kristui įrodoma iš-
nolams, bet ir visiems krikšcio- : tikimybe savo Bažnyčiai, jos moks-
nims, kurie turi pasitikėti Kristų- į ^ Jos doriniams dėsniams, jos 
mi, nugalėjusiu pasaulį. Kristaus 
įspėjimas, kad reikės išgyventi 

Kristumi išeiti iš šio gyvenimo į 
amžinybę. 

Bažnyčios įsipareigojimas nė
ra tik žmonių nuomonių palai
kymas, bet nuolatinis žvilgsnis į 
Kristaus Evangeliją ir į jo pavyz
dį. Dėl to Bažnyčia ir šiandien, 
kaip pirmaisiais savo gyvavimo 
amžiais, turi aktyviai reikštis pa
saulyje, ypač ten, kur jos buvimas 
yra reikalingas pagalbos blogiui 
pakeisti gėriu. Bažnyčia ir Šian
dien turi rodyti misiįinį uolumą 
ir dėti visas pastangas padrąsinti 
savo narius kiekviena proga 
reikštis su tikėjimu ir meile pa
sauliui pakeisti. Bažnyčia ir šian
dien turi rūpintis apaštalais ir 
mokiniais, kurie kalbėtų Kris
taus žodžiais, rodytų Kristaus 
pavyzdį, skelbtų evangelinį moks
lą ir gyvenimą visuose, kur tik 
reikia perkeisti gyvenimo sunku
mus, kur tik reikia sumažinti 
skurdą ir kelti dorinį žmonių ly
gi-

priespaudos ir persekiojimų lai
kus, nėra pasikeitęs net po dvie
jų tūkstančių metų krikščio
nims, norintiems išlaikyti tikėji
mą ir meilę Kristui, Dievo Sū
nui. Drąsa išpažinti tikėjimą ir 
rodyti ištikimybę Kristui net 
priespaudoje turi eiti kartu su jo 

pastangoms auklėti naują krikš
čionišką žmogų. Ne visur vieno
dos priemonės, nes skirtingi yra 
žmonės įvairiuose kraštuose iš
augę ir su įvairiomis kultūromis 
bei papročiais suaugę, bet ta pati 
Evangelija yra visiems, tas pats 
Kristus yra visų vadas ir mokyto
jas, ta pati Bažnyčia yra Kris
taus sekėjų, mokinių ir tikėjimo 

Bažnyčia, su ta išrinktųjų, krikš- palaikytojų bendruomene. Kul
tu atžymėtųjų ir Kristaus Kūnu tūrinis, visuomeninis, tautinis ar 
stiprinamųjų institucija. aplinkos sukurtas vadinamas 

į daugialypumas (pluralizmas) ga 
Prieš įžengdamas į amžinąją! limas išoriniuose dalykuose, bet 

padangę uas Tėvą, Jėzus įspėjo j pavojingas tikėjimo aiškmimuo-

dė įtampą sušvelninti ir pasiūlė j™> avinei ms... Oany* mano 
Aliaskoje su L Brežnevu sustikti. les" (Jn. 21, 15817). Tuos 
L Brežnevas VH.5 rašte siūlymą 
atmetė. 

Kovotojai dėl žmogaus teisių.; 

apaštalą šv. Petrą: "Ganyk ma-
Ganyk mano ave-

žo
džius šiandien reikia taikyti ir 
popiežiui, kuriam Bažnyčios var
du pavesta saugoti, vesti ir moky-

du ukrainiečiai Miklo Rudenko'jti tikinčiuosius šio gyvenimo ke-
irOleg Tychii pasodinti kaltina-j liais, kad jie nepritrūktų tikėji-

bvla or.i<;wteio! mo išlikimai sekti Kristum ir mum suole, o }i 
VI.23. 

pras'-oėjo j 

santykiai Prekybiniai Sovietų 
su Vakarų pasauliu per šių metų 

., \ į pirmą ketvirtį padidėjo 18 proc., 
nors Sovietų įsiskolinimas siekia 
16,2 bii. dol. 

Taikos sambūvis užblėso. Toli
mesni kraštų santykiai priklau
sys nuo baimės išsinaikinti ir iš
minties priešams sugyventi. 

TEISINGUMAS BELGRADE 

Aktyviausi detentės puoselėtojai 
— buvęs JAV presfc G. Fordas ir 
Sovietų Sąjungos galva L. Brežne
vas 

Ne liga, o nesirūpinimas 
vaistu yra tai, kas paprastai 
sužlugdo, gyvybe. 

se. 

Tikėjimas ateina iš Kristaus ir 
Dievo malonės. Jį interpretuoja 
tik Kristaus sukurtoji Bažnyčia, 
vadovaujama popiežiaus, vyskupų 
vyskupo. Bet taip pat reikia vi
siems tos krikščioniškos drąsos, 
kuria pasižymėjo pirmieji Kris
taus mokiniai — nebijoti išpa
žinti Kristų savo mokytoju * ir 
Evangeliją savo gyvenimo keliu. 
Tada ir gims ta tikroji krikščio
niškoji vienybė, kuri yra ne kur 
kitur, o tik meilėje. Vienybė 
meilėje sujungia visus 
sekti Kristų ir drąsiai 
jį savo vadovu. 

ištikimai 
išpažinti 

pabalintų baimę prieš visokią 
grėsmę — persekiojimus, kentė
jimus, tikėjimo tiesų iškreipimus, 
žmogiškas silpnybes. 

Katalikų Bažnyčios narys, 
žvelgdamas į savo gyvenimą ir į 
Bažnyčia, turi visuomet prieš akis 
turėti tas savos bendruomenės 
savybes, kuriomis ji reiškėsi nuo 
Kristaus prisikėlimo ir įžengimo 
dangun iki šių dienu pasikeiti
mų ir prisitaikymo laiko reika
lavimams. Ne kartą tariame, 
kad laiko balsas yra Dievo bal- — Ateizmas iš tikrųjų «aka-
sas, kad laiko ženklai išskaitomi j &uja daug daugiau "tikėjimo". 
tik giliai tikinčių ir Kristumi pa- į negu krikščionybė, iki ateistas 
sitikinčiųjų krikščionių, kurie j neįrodo, kad Dievas neegzis-
nori su Kristumi gyventi ir su | tuoja. BHry 
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Užšaldytos pupos 
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NOVELfc 

ANATOLIJUS KAIRYS 

Bov. Vengrijos įgaliotas nriniste-
ris Paul de Hevesy $ Šveicarijos 
paraše "Chicago Tribūne" dienraš
čiui (liepos 12) laišką "Justice at 
Belgrade?" Jte taip kalba: "Bel
grado konferencija yra prasidėjusi. 
Kai kurie politikai ir laikraščiai 
yra įtaigoje, kad Vakarų valstybės 
vengtų savitarpio kaltinimų dėl 
Rusijos užsienių politikos. Rusijos 
valdovai, kaip įrodinėjama, nepri
valo boti pajungti viešam pažemi-

kattinamųjų suo* 

lan. ~ 
Kodėl ne? Konferencija botų tin

kama proga patraukti dėmesiui į 
agresyvią, gruoboniską politiką, 
kurią jie vykdo be skrupulų ar gė
dos prie* mažas Rytų Europos ša
lis. 

Kai kurie Jungtinių Tautų na
riai, gal dauguma, turėtų drauge 
panaudoti šią progą, reikalaujant 
iš Rusijos valdovų, kad šiandien, 32 
metais po II-jo passimllnio karu, 
jie įsakytų atitraukti rasą įgulas ii 

Ilgos kalbos, nusivylimas, nepasitikėūmas 
kitu ir nuovargis užvaldė daugumą. Nekontroliuoja
ma retorika, užuot vedusi dalyvius ir šviesų rytoją, 
ėmė vesti į tamsią naktį: į nuoboduli ir snaudulį. Sė
dėjęs šalia manęs užmigo ir suknarkė. Pasigirdo ir 
daugiau knarkimo. Kad nebūčiau palaikytas miegama, 
aš nutariau posėdį palikti 

Kadangi atstovavau Bepartinių Partiją, tai 
damas nepadaviau rankos "ne barzdočiams, ne 
čiams". Nenorėjau, kad mano ne kuku išėjimas butą 
pastebėtas ir dar ko gero užprotokoluotas. Durnai ėdė 
akis ir gerklėj darėsi karta nuo šankaus kvėpuoja
mo ir psichologinio oro. 

Reikia būtinai prasiblaivyti. Užmiršti užšaldytą 
pupų laisvės teorijas ir grįžti namo su šviesia nuo
taika Ėjau neskubėdamas vaismedžių alėjomis, ža
liais Maino krantais, sustodamas h* ilgesio žvilgsniais 
palydėdamas plačioje upėje šokinėjančius burlaivius. 

Vyskupų tiltas buvo subombarduotas, todėl ėjau 
tolyn ir tolyn, iki l iū tų tilto. Juo persikėles, aš atsi
dūriau naujoje ir nežinomoje nuėsto dalyje, siauro**, 
mažytėse gatvelėse, ka rks buvo užblokuotos sugris*. 
tą namą laužo. 

PsUkau i išdegamą aikšte, Šiurpu aakfttt. *#. 

tovežmtių krūvos, sukryžiuoti elektros stulpai, tele-,be krašto, be ribų. Pražydo, bet aš nemačiau spalvų, 
fonų laidai juosė visą aikšte kažkokia nepakeičiamu, Papūtė pavasario vėjai, bet pupų laukai nelinguoja. 
Ūkimu. Iš didesnių krūvų, nulaužtų kaminų ir medi
nių dalią teberūko melsvi dūmeliai... Degė geležiniai 
daiktai, smilko dulkėmis užnešti rūbai ir kepė... la
vonai Uoslę jaudino iki skausmo, ką nors galvoti bu
vo neįmanomai sunku, 

Mano gatvė pasibaigė ir aš tuoj pastebėjau, kad 
esu atsidūręs užverstame kieme. 

Dairiausi ieškodamas išėjimo, bet jo niekur ne
buvo. Sukau į dešinę — negalima, sukau i kairę — ne
galima, pirmyn — negalima, atgal — negalima! Ne
galima, negalima, negalima! Visi keliai, visos gatvės, 
visi skersgatviai ir takai užversti akmenimis, plyto
mis, senais ir nenaudojamais daiktais, užversti gy
venimo laužu. Tylėjau sukandęs dantis ir ieškojau 
būdų išeiti iš šios troškinančios ir mirtimi dvelkian
čios vietos. 

Lipau per akmenis, daiktus ir degėsius. Lipau 
pro išlaužas sienose, pro sulenktus langus, pro į ne-
įfegfeg vedančios tamstos tunelius. 

Mano kojos užkliuvo kažko...O, dar ne visai sude
gęs pinigų seifas išlaužtom durim, o jame — krikšto j tyje pražydusį žiedlapi, lyg i kokį stebuklą, laikyda-
marškinėliai... ir portretas plačiais ūsais. Jo akys ir mas jj atsargiai savo grubiomis, žemėtomis rankomis.... 

O aš? O mano siela? Ar ji nenorėtų taip žydėti? 
Kilti pro akmenis ir ugnį į erdves? į nepasiekiamą ir 
mėiyr<ą svajonių pasaulį? Ar ji, mano siela, mylėjo 

Ar kas Sėjo iš šios pasmerktos vietos? Ar jie su- ( j ^ ? A r jį b u v 0 k a d a taįr, pražydusi ir tokioj vietoj? 
spėjo? Ar boro išgelbėtas vaikas krikšto marškinė-' 3 ^ ^ m y l i U i ^VrdLi myliu... Ką aš myliu? Aš myfia 
4>ĮM>? > save. Save pamilau. Save įvertinau. Save pritaikiau 

Nei žmogaus, nei gyvybės, nei erdvės. Aš atsi- žodžiams i r daiktams Savo nugarą palenkiau kitiems 
sėdau ant juodo akmens ir užsidengiau veidą. Užšai- į n y ^ aupUeka. v 
dytą jąpi Įtakai atsivėrė priti BHM ataa- Be galo,; * &m daugiau) m 

Stovi pupos, kaip sugriautas miestas, kaip suanglėję 
lavonai išdegintoj gatvėj. 

Ak, kokie jūs išdidūs ir garbingi, užšaldytų pupų 
lankai! Nei fosforas, nei ugnis, nei mirtis jūsų pakeisti 
neįstengia. Bitės savo plonytėmis kojelytėmis nesisupa 
ant jūsų žiedų ir vėjas neliečia jūsų dulkių. 

Žydi, bet nekvepia, žaliuoja, bet saulė neatmuša 
spalvų. Užšaldytos pupos tikrai yra užšaldytos. Nei 
šviesos, nei šilimos, nei meilės. Matematišku tikslu
mu ir simetrija jos sudygo, užaugo ir nužydėjo. Svy
ravo į visas puses lygiai ir vienodai, nesirūpindamos 
derliaus našumu, lietumi ar sausra. 

Juoda naktis vaikščiojo mano atviromis blakstie
nomis. Kažkas mane šaukė, bet aš neatsiliepiau. Kaž
kas mane vardu vadino, bet aš užsidengiau ausis... 

Žolė kėlėsi pro akmenis. Išblyškę žiedlapiai sklei
dėsi ant išdegusio šaligatvio atplaišų, tartum norėdami 
savo nekaltu žydėjimu uždengti mirties ir sunaikini
mo gėdą. Aš pasilenkiau ir vieną nuskyniau. Priglau
džiau prie lūpų ir bučiavau. Ir žiūrėjau į jį, į tą mir-

rodė nepaprastą gudrumą ir išmintį kuriant 
gyvenimą ar spėjant ateitį... 

Mano kojos palinko ir susipainiojo. Kaip išeiti? 



4 DRAUGAS, šešt 

KELIONES ĮSFO 
įetuviski zi 
GRAŽINA l 

Dažnai ateidavo mintis, ka 
bSt įdomu nunykti i Europą, 
tuos miestus, kuriuose studijavę 
me jaunystėje. Ypač įdomu būt 
pamatyti Vokietiją, kurioje gyve
nome ir ku: ;; apleidome sugria 
tą. suvargusia prieš 27 metus. T J 
kelionei ruošėmės, vis atidetiocU 
mi, bet kaip tik šj pavasari & 
ru Kerne, dalinai pasitaikius net 
ketam supuolimui, dalyvau 
konferencijoje, nagrinėjančio; 
žmogaus te:ses ir detentės polit 
ką. Profesorius D . Krivickas, ta: 
pininkauiant dr. Albertui Geri 
eiui, kuris yra valdybos narys vi< 
nos iš trijų organizacijų, ruoši 
siu konferenciją Vokietijos W i 
bad Kreuth, buvo pakviestas to 
konferencijoje dalyvauti ir pad; 
ryti pranešimą a p-'e žmogaus tei

siu laužymą Sovietų Rusijos oki 
puotoje Lietuvoje. (Piačis 
apie konferenciją žr. "Drai 
gas V-21 ir V 152-tt kituose lai! 
raščiuose). Konferencija vyko j 
gūžės 6-8 d. Jai pasibaigus aplai 
kėme ir kitus Europos kraštu 

Iš Washing*ono Pan Amer 
can lėktuvu nuvykome j Frani 
furto aerodrome, kuris yra si 
jungtas geležinkeliu su pagrind 
ne geležinkelio stotimi Frankfu: 
te. (Tai sudaro didelį pat( 
gumą.) . Iš ten traukiniu į Miui 
cheną. J:s tarsi skriste skrido pi 
senus, mažus miestelius, tvarkir 
gus kaimelius, dailiai prižiūrėti 
darželius, gėlynus, laukus. Trai 
kinyje nesijautė jokio bėgių si 
jungimo stuksėjimo, tik girdėjo 
bėgių ir ratų plieninio kontak" 
duslus, tylus dūzgimas. Pirm' 
kbsės vagonai erdvūs, vis kit 
kiais kilimais ištiesti, pliušinis 
spalvingais minkštasuoliais, 
traukinio telefonu galėjome pa; 
kalbėti su J. Laučka. Laučkai m 
su laukė. Jų maloniai globoiar 
ir vaišinami, apžiūrėjome (19! 
m. matytą) Miuncheną pasikc 
tusi. pagražėjusi, nusikračiusi 1 
ro dulkių, skeveldrų. Miesto šv 
rs. gėlynai, puošnios krautuv 
vitrinos dailiai apsirengė žrr> 
nės. liudijo ne vien apie Vokiei 
jos gerovę, bet ir apie vokiec 
meile savam kraštui, pasidi 3ži 
vimą atliekamu darbu. 

K^ekvienamp mūsų lankom 
me Europos mieste vis yra liet 
viu. kai kur rusena ck'desni ar n 
žesni lietuvybės židiniai. Miu 
chene tokį centrą sudaro Rad 
Liberty buveinė, kuriai vadovą 
ia ir sumaniai dirba Juozas Lau 
ka. J;s ne tik stengiasi perduc 
įdomiai paruoštas žmias į Sovi 
tu okupuotą Lietuvą, bet ir i 
laikyti lietuvišką orumą bei nu 
taiką savo vadovaujamoje įstaig 
jė. Izabelė Lauckiene pridu 
da blizgesio lietuviška i atmos! 
rtfl, jungdama lietuvius ir liet 
vf*Į draugus iveffifltauSuSb 

Miunchene gyvena ir pla< 
kultūrinę bei visuomeninę va 
varo dr. Jonas Grinius ir Ali 
Grinienė, su kuriais buvo ma 
nu susitikti ir pasikalbėti. A. G 
nienė nenuilstamai vadovą u 
ruošdama pasirodymus, subure 
ma ten esančius lietuvius, net t 
ri suorganizavusi tautinių Sol 
grupę. 

ftaOgMH teisių, Europos <v 
gumo. ir tau-u aosisprendii 
konferencija vyko W i W 
Kreuth, 18 Šimtmečio Bavari 
didiko rūmuose. Alpių papėd« 
apie 50 mylių nuo Miunche: 

Į šią tris dienas trukusią k» 
ferenciją susirinko npie 160 zn 
nių — teisininkų, visuomenin 
bf, mokslininku, dvasiškių, ž 
nalistų. Jų tarpe buvo vokie< 
šviecarų. olandų, prancūzų, l 
gų, rusu. pabaltiečių. ukrainiei 
žydu. Vatikano atstovas, Rytų 
rooos kraštu atstovai, na .ir r 
du 15 Amerikos. Džiugu buve 
?Hwsti tarp tu žmonių, kurie si 
kalbomis, pateiktai? ?2vy?dž 
keiė Sovietu žmogaus teisia i 

Imi 

tdienis, 1977 m. liepos mėn. 23 d. 

OŽIAI EUROPOJE 
liniai ir nauji miestai 
RIVICKIENĖ 

1 žymą. dažna, p a m i n ė ' a m i Uetu-
į .;:. Yp8Č n a o n u , kad konferen-
• ciią organizavo ir m u m s rūpimus 
Į reikalus kėlė Vakarų Europos tau-
•. tų žmonės lygiai taip, kaip ir tie. 
i j kurie atstovavo Sovietų oku-
i puot ;ems kraštams bei Rytų Eu-
• | 'opai. (Apie konferenciją pla

čiau žr. "Draugas" gegužės 21 d. 
birželio 25 d. ir kt. laikrasčiuo-
se) . 

Maloniai buvau nustebus, kad 
pirmosios vakarienės metu su 
manim atėjo susipažinti ponia 
Oberlander. Ji lyg ir buvo mano 
globėja konferencijoje ir pakvie
tė juos aplankyti Bonnoje. Iš dr. 
Geručio ir jos w r o įteiktos viziti-

? |nės kortelės pagyriau, kad orof. 
- S dr. Theodor Oberlander, bu

vęs Bundesminister, yra lankęsis 
nepriklausomoje Lietuvoje, rink
damas medžiagą ir ruošdamas 
darbą apie sėkmingai Įvykdytą 
žemės reofrmą po pirmojo pa
saulinio karo. 

. 

- Į 
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Dr. Albertas Gerutis, teisinin
kas žurnalistas, diplomatas, turis 

je konferencijoje jautėsi kaip 
drau?ų tarpe. Jis yra Žmogaus 
teisėms ginti draugijos, įsteigtos 
Šveicarijoje, valdybos narys. Ji y-
ra viena iš trijų organizacijų, ruo 
šusių šią konferenciją. 

Gerutis yra ėjęs įvairias atsa
kingas narc-igas Lietuvoje, bu
vęs Lietuvių delegacijos sekreto
rius prie Tautų Sąjungos, kur il
gesnį laiką ėjo charge d'afaires 
pareigas. Nuo 1954 metų paskir
tas palaikyti ryšiams su Vakarų 
Vokietijos valdžios įstaigomis. 

j Šiuo metu gyvendamas Šveicari-
, šioje yra atlikęs nepaprastai svar-
. I bų darbą, surinkęs daug medžia-
11 gos ir parašęs du veikalus: mo

nografiją apie buvusį Lietuvos pa 
| siuntinį ir įgaliotą ministerį Pa
ryžiuje istoriką Petrą Klimą, ilgus 
metus kalėjusį Sovietų koncentra
cijos stovykloje, ir antrą — Lietu
vos diplomatijos istoriją. 

Konferencijoje dalyvavo ii 
Vokietiios Lietuvių bendruome
nės reikalų vedėjas J. Lukošius, 
su kuriuo vėliau teko cu^itikt: 
Vasario 16 gimnazijoje Huetten-
heime. 

Turėjome Europe Rail Passe 
su kuriuo galėjome važinėti trau-

'•- kiniais pirma klase skersai išil
gai Europą po trylika valstybių 
išskyrus^ Angliją,^ tad nuotolia 
rie5tudare' pVoutėrrfbs: i^tišptendė 
me važiuoti į Italiją. Florenciją 
Nebuvome rezervavęsi vienbučio 
Prie stoties geruose viešb"čiuos< 
buvo galima gauti kambari tik la 
bai brangų. Italų lyromis *ai pa 
sakiškos sumos, nes 1 doleris ly 
gus SSI lyrai, tačiau surasta 
kambarys turėio kainuoti api< 
43 dolerius nakčiai. 

Stotyje pensijono agentas sHI 
kambarį su dušu uz 20 dolerių 

j įskaitant pusryčiui ?r mus nu 
ią vežti savu autobusiuku. Nuvyko 
;ą j me. Vieta nebloga prie turistini! 
, a centro Mažvtis keltas mus užkė 
v ! l ė į UI ankštą. Prieangis šva 

rus. Laiptais, koridoriukais pasi 
sukinėdami, atsiradome nurody 
ame kambaryje. Tamsu?. Lan 

giukas į kiemelį — skylę tarp ki 
tų namu, sienų. Senas miestą; 

' taip iau yTa. 
•» Florencija nedidelė, bet joj 
10! sukoncentruota dideli meno tui 
id į tai rūmuose, muziejuose, bažnv 
osįčiose, statytose 12-16 šimtmetyje 

Apie tai yra daug rašę meno ž: 
novai. Senasis tiltas - Ponte ve( 
chio su anksčiau buvusiomis kui 
liomis auksakalių krautuvėlėm 

j yra nepaprastai pasikeitęs per 4 
metus, kai aš ten, būdama stt 
dentė, lankiausi pirmą kartą

jį-į (Bus daugiau) 
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NAUJAUSIOS KNYGOS, NEITI 
PLATINIMO KNYGŲ KAT 

PENNSYLVANUOS ANGLIAKA^C i 
Vlada* Būtėnas 343 pusi. 

THE BALTIC NATIONS 
B. J. Kasias 319 pusi 

LIETUVIŠKAS PAMARYS 
H. Tamašauskas 
Pakalnės ir Labguvos apskritys 

LIETUVlšKAI-ANGLIŠJKAS 20BYNJ 
V. Pėteraitis 
Apie 30.000 žodžių lriett 

mink 
LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORU. 

Pranas Naujokaitis 
MOCIUTfiS DOVANfiLft 

Danutė Lipčiūtė-Aogienė 
Iliustravo Jadvyga PaukŠtkaė 

Vaikams, 71 D3l. 
NEGĘSTANTI LIEPSNA 

Religiniai sonetai, 50 psL 
Rankraštis gautas iš Lietuvos 

PRANAS DOVYDATTIS 
Juozas Girnius, išleista 1975, 

ROMAS KALANTA 
V. Alantas, 114 psL, 197* 

RtTOS IR LELIJOS 
P. Enskaitis, 134 psL 
Skautiški apsakymai 

U2 VASAROS VARTŲ 
Leonardas Andriekus, Poezija, 

LITHUANIANS IN AMERICA 
Or. Antanas Knčas, 1975, 34) 

RELIGIJOS FILOSOFIJA 
Antanas Maceina, 335 psL 

mSTORY CF LITHUANIA 
Dr. Joseph B. Kančios, 142 I 

POPULAR LITHUANIAN RECIPES 
J. Dauzvardis 
VTI-th edition. 130 psL 

KIŠKUČIO VARDINES 
Stasys Džiugas 
Eilėraščiai mokyklinio amžiaus 
Iliustravo dail. VI. Stančikaitė 

JUODVARIAI 
Paulius Jurkus 
Pasaka - Poema, 200 psL 

LIKIMO AUDROSE 
Vladas Vailionis 
Romanas, 344 psl. 

LITHUANIAN CHRISTIAN DEMOC 
A. į. Kasulaitis. 244 psL 
NERAMIOS DIENOS 
Jonas Matulionis, 579 psL 

PENKTOJI LAISVOJO PASAULI# 3 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ SVENTfl! 
Red. D. Bindokienė 

PO VASAROS 
Vitalija Bogutaitė 

Eilėraščiai, 69 psl. 
RINKTINIAI RAŠTAI 

K. Avižonis, 614 psl. 
SAVANORIO IR KONTRAiv*: 
ATSBfTNIMAl 

Jonas Demerecfcfe, 299 psl. 

VAKA31AS SARGO NAMELYJE, A i 
STRIPTIZAS 
Iccekas Meras, 277 psL 

ŠIMTAS 2ATDTMŲ 
V. Augnivtg fr t. PfaiCas, &Š i 

ŠT. DVASIA, BA2NYODS ATNAtt 
123 psl. 

IOUMTJV KRAŠTŲ MTRA2AI 
A. Saudargienė, 342 psi. 

PROF. AUGUSTINAS VOLDEMAJI 
Red. Morkus Šimkus, 672 psL 

ERELIŲ KORAI 
Petrdnflė Ortfiteutė 
Romanas. 384 p s i 

EUROPmTfc 
Stasys Būdavas 
Romanas, 173 psL 

• 

METMENYS Nr. SŽ 
Kūrrbos ir knzAitte furftėlali 

OO.KftS RAUDONAM SACUMJBB 
Vincas Ramonas 

Romanas, 399 psL 
20D2IAI KAD? SALOS 

Aldona VeSėfunaHe 
Eilėraščiai, 64 psL 

KCCIOS 
Stasys Yla 
Prasmė, simboliai, maldos, 2j 

JAUNAMARTE 
Jmms Valaitis 

Apysaka. 128 pat 
CONFRONTATION WITH TYRAM 

Six B*lti« Plays. 
Edited by Alfreds S t r u r a n a ] 

Užsakymus slvsff: BRAVfi 
Chicago^U 

P. S Si sk^fbitna ifcHldrptl if psaih 
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Šią problemą turi beveik visi 
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REVIZIJOS 
I G L I N A S TV 
otos Ir Paprastos. Radijai 
:ereo ir Oro Vėsintuvai 
[ I G L I N AS TV 
irdavimas ir Taisymas 
W. 69tfa St , t e t 776-1486 
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d prekių pasirinktaias ne-
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>, teL 7764682 po 6 v. vak. 
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^ AS perkrausto baldus ir ld-
iktus. Ir ii toli miesto leidi-
pilna apdrauda. 
TEL. — WA 5-8063 

FA NOREIKŪBNft 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

IMTINIAI I LIETU?Ą 
l pageidaujamas garas rOBtm 

Maistas 1d Eoropos aandetiu 
'. 69th St. ChJcago, VO. SOSat 

TEIJ. — WA 5-2787 
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B A L E 8 T A T E 

J UIKAS PIRKTI 
jo pnfkybti, restoraūnl ar ofl-
dfelis patogus mūras ant plataus 
Marąuette Pke. $42^00. 

letų S kamb. Uoksus muro na-
2-jų anto mūro garažas "Ra-
Sldymas. Daug ekstra priedų. 

aHma užimti. Arti parko ir bai-
$32300. 

ernus 2-jų butų mūro namas 
ižas. DMdi fcanib. Švarus î  
ir viduj. Marąuette Pke cent-

5,000. 
bis platus sklypas Ir garažas 
lette Pke. Verrlngas ptrkėftri. 

ILOIS REAL EŠTATE 
2638 ^%st ?lst Staeat 

«. 787-7860 arta 7f7-88$4 

Enkit tuos bliftlflilrc^ tarte 
« M ifiaMiiijji -oksa*©'. sjia w 
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PARK — BY OWNER 

mse 1:00 to 5:00 p.m. 

<m, 2 baths — older home. 
reilings, formai dining rm. 
lace. Over 3,000 square 

area. New 4 car garage. 
s oa 1% aeres zoned for 
:ed for fast sale — $79,000. 

123RD ST. _ 448-6402 

DlS^OJE 
as 7 apartmentų pastatas 
čhi restorano ir alaus lei-
>s pajamos. Parduoda savi-

fBBTT 219 — 874-7S30 

>dami 9 akrai žemės. 
Loekport , UI. 

tasnbtet 823-6957 

E X H O U S E 
- & Snnday 1 to 5 pjn. 
bedroom brick ranch. Large 
. basement. 59 foot lot Ex-
ation. 
WILti SACRIFTCF POR 
K SAK/fi — $5«,000. 
<io. Marmora (5900) 

i apžiūrėjimui sekmad. 
o 1 iki 5 v. popiet 
143 S. Homan A ve. 

miegamu mūr. "ranch" 
linas rūsys. Centr. oro 
. Daug rūbini^ ir daug 
Savininkas pirkosi naują 
2,500.90. 

B. Mri*L'HBLL 
r ė l = 58948SI 

H E L P W A N T B D — MOI 

H0ŪSEKEEPER — C 
Live in. Excellent for right 
Mušt have good reference 
English. 
CALL MKS. S<X)TT J 

Mom througb FrL 

General Office, Gi 
PositJon with a furore. Exciti 
in Radio Communication Fie 

"MOBILE TELEPHONI 
PCKJKET B Ė E P E K 

Bright personality, ability 
witb pubik. 

55 East Wa.sbington St 
ROGER3 RADIO 

COMMTNICATIONg 
Boom 201 Cicago. I 

Fuoae — 782-750 

— Savininkas parduoda 5 
•. namą. geram Stovy. Pu-
auo šv. Antano bažnyčios, 
tarp 6 ir 9 v. v. — 

teL 656-5428 

W«st 63rd Ptece 
apžiūrėjimui nuo 1 8d 4 

t t ie sekmad. Mūr. namas 
ningom šeimom gyventi — 
ieji, 3 vonios. Pilnas rūsys, 
is apšiJd. Ž20 V. elektra. 
vpas 2 maš. garažas. Tuoj 
imti. 

So. CampbeJl Ave. 
2-jų butų mūr. namas, 20 

mo. VSsinamas oras. Įreng-
2 maš. mūr. garažas. 2 

ntr SHdymai rluomminkai 
0.00 į men. ir patys apsisn-
na $49,000. 

, ir Lawndale Avome 
4 miegamų namas. 1*£ 

aigcwnasis. "Formica" spin-
vėje. Jraigtas rūsys. Praso-
(00 

Tel. 586-3940 
REAL ESTATE CO. 
I West 63rf Street 

H O t T S E K E E P 
A N D C O O 

TO LIVE IN BEAUTTFTI 
in Hinsdale. Own Rooin, Ba 
vislon. (We hftve other help 1 
work). GOOD SALARY. Foj 
information — Please 

P H O N E — SS3-S1 

KEY PUN< 
OPERATC 

Minimom % years expei 
aa HSM 128. Mast bave 
keyštroke sverage of 12,01 

Sos ir Redae Avenue — 
(3 miegamų) mūr. na-

i vonios. Pilnas rūsys. 2 
garažas. «'Low 40's*. Dėl 
informacijos kreiptis į 
LL RBALTY — 588-8822 

1ST SHIFT — 9 AM.-1 
Mooday turu Frid 

Gali D M Krcmar 75 
Ftnanclal Technorog 

NOT AN AGENCY — 
An Eąual Opp'ty Emp 

H E L P W A N T E D - V 
i Š — • — I • I H I M I M I M 

Reikalingas 

D2ENIT0I1I 
inžinierių laboratorijai art 
Harlem Ave. Dirbti pilną 1 
Sienomis. Skambint šiok: 
po 9 vaL ryto 

Tel. 586-920 

TŲ NUOMAVIMAS _ 
I pirkimas — PardavlBias 

Valdymas 

LL REALTY 
B A C B V I C I U 8 
Kedrie Ave. — 778-2288 

Iffttf! 

raitls Really Go. 
OMAI IVAIEIŲ BC8TC 

r Mapiewoo<L 4 mieg. flHir. 
le". ROsya. NaoJM tam-
00. 
r RicJunond. Puiki 3 mfega-

reMdendja. $36,900. 
r Christtana. 5̂ 4 kantb. S-Jo 
ūeg-aaoij mflfo r»*ideaci3a. 
>s. MG-o garažaa. $4".500. 
r raitrornia. Kattj»w» »-jų 
as po 5 kamb. su S-jų kamb. 

apartment". 2 mas. mūro 
548,500. 

tr Archer, 5 akrai Semta, 
puikus aodas $tt,0M. 

TŲ NUOMAVIMAS 
aksime nuomininkus. 
. 63rd S t , teL 767-0000. 
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Mušt have experience an 
neigbborhood, 
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. - . 
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$71 .00 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams auto apd 
Amflus 82 fin 80 a 

J. JUCEVIČIUS — 1) 

Turin Chicagros miesto 
CTrbu ir užmiesty. TMrbi 
garantuotai ir <wižininsr-ii. 
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JL A. SAVANORIS-KORLfAS 
STASYS NUTAMTAS 

iių pasitraukė į Vakarus ir gy
veno Bavarijoje. Atvykę i JAV 
pirmiausia apsigyveno RockfDr-
de po to p~rs;kėLė i Chicagą. o 
"Paskutinius 16 m praeitie duk
ros ir žento vadovauiamo-je Ta-
bcr Farrocre, kur. St. Nuuutas 
buvo ir ūkvedys, ir elektrikas, 
ir dklžiausįas dukros ir žeisto 
; a eeibi: ii1 k as. Nor? sulaukės 
gražaus arnžiau?, sveikata nesi
skundė. Dar tik prieš me'us gy
dytojai patikrino sveikatą ir ra
do ją geriausiam stovy. 

Birželio 13 d. rytą St. Nutau
tas mažu sunkvežimiu važiavo 

i 
parvežti pieno. Į ji trenkė 15 m.; 
amžiaus vaikino, dirbančio toje j 
pačioje Tabor farrnoje, vairuo- j 

DRAUGAS, šeštadienis, 1977 m. liepos mėn. 23 d. 

t' ' v 

Išsirikiavusiof, į&uiįų gretos kultūrink suvažiavimo L aioE P:;i, \lieh. melu Nuotr. P. Jialelos 

OLEttINĖ FAUNA 

A. a. Stasys Nutautas 

§. m. birželio 13 d. rytą ant 
nedidelio kelio; vedančio iš Ta
bor Faimos į Sodus miestelį Mi-
chigano valstijoje, eisme nelai
mėje žuvo Lietuvos kariuome
nės savanoris — kūrėjas. Nepri
klausomybės kovų dalyvis Sta
sys Nutautas. palikęs liūdinčią 
žmoną Oną, dukras Almą ir Da
ną, svainį inž. V. Adamkų ir tris 
vaikaičius. 

Stasys Nutautas gimė ir augo 
Šiauliuose. Lietuvai atgavus ne-
pirkiausocaybe, ją pradėjo pulti 
priešai iš visų pusių: bolševikai, 
bermontininkai ir lenkai. Lietu
vos vyriausybė šaukėsi į tautą, 
kviesdama jaunus vyrus prie 
ginklo tėvynei ginti. Stasys Nu
tautas, dar būdamas jaunas vei-
kinas, drauge su kitais lietuviais 
patriotais išgirdo Lietuvos vy
riausybės balsą ir savanoriu sto
jo į besikuriančią Lietuvos ka
riuomenę. Dalyvavo kautynėse 
su bolševikais, bermontininkais 
ir lenkais ir buvo sunkokai su
žeistas. Už parodytą narsą ap
dovanotas medaliais, gavo virši
los laipsnį. Ąpgydžius žaizdas, 
jam buvo pažadėta nuolatinė 
]Larnyba kariuomenėje. 

Kaip savanoris — kūrėjas iš 
,Tyriausybės gavęs žemės ir me
džiagos statybai, turėjo progą 
pradėti ūkininko karjerą. Bet, 
atsisakęs tarnybos kariuomenė
je ff nesižavėjęs ūkininkavimu, 
Telšiuose įsigijo didelę motocik
lų, dviračių, radijo aparatų ir 
riektros reikmenų prekybą. Pre
kybą taip gražiai išvystė ir pa
kėlė, kad savo agentūras turėjo 
beveik visoje Žemaitijoje:- 1926 
m. vedė kelmiškę Oną Soblytę, 
KH kuria gražiai išgyveno iki pa
skutinės gyvenimo dienos, išau
gindami ir išmokslindami dvi 
dukras. 

Atėję bolševikai Nutauių pre
kybą Telšiuose nacionalizavo, o 
1944 m. rudenį Nutautai drauge 
su tūkstančiais lietuvių pabėgė-

Pirmą kartą aorgelijos lieka- \\ 
jamas. automobilis. Smūgis b u - ' n o s b u v o s u r a s t o s n i i , ž d a u g : 

vo mirtinas. Iš karo fronto Lie- ! r r i e š 3- ^ y g Vokietijoj*, an-, 
tuvos nepriklausomybės kovose, g y v o j o paleistoeeno nuojjulo-' 
laimingas sugrįžęs savanoris — ^ Ra3tosios iiekanvs .:odė. 
kūrėjas St. Nutautas po 60 m . j ^ t a i s a v o t i š k : a s skeltanagįs 
buvo užmuštas neatsakingo j a u - ; ^ r a g a i s . lenktais į šalis, prie-
nuolio. Našlės Onos Nntautie- kį i r j v i r š ų D i d u m a S ; 0 s v a r _! 
nės ir Adamkų krikščioniškoji; b i a u s i a r a g ų y^ukOte i r d a n t u j 
meilė tikrai didelė: tas pats vai-•^n^j .a tekio j i p r i s k i r t i dy_ 
kinas, kuris užmušė jų vyrą, tė- j ̂ ^ ^ ^ , ^ 1 . Šveicarijos 
va ir UOŠVĮ, n šiandien tebedir- a r c h eologas naująjį gyvūną Pa- ' 
ba Tabor Farmos virtuvėje, i v a d i n o z o r g e i i j a _ pirmojo jo1 

nors. kaip kiti pasakojo, giliai ( a t r a d ė j 0 vokiečių paleontologo j 
sujaudintas ir skaudžiai tebe- y z0rgelio garbei. ' 
pergyvenantis tą nelaimingą į-
vykį. Vadinamoji olerinė fauna, ku-

Stasio Nutauto kūnas birželio ^ i ** į«?> p e l i j a , yra ! -.0 J i S u •• , 1 1 ' - " iypae jdomi. Tai VKaantele 18 d. po Mišių jėzuitu kcolvcio- I f . , . . . . , r . J t ; \ • gausi ankstyvoj© paleistoeeno ie buvo palaidotas Lietuvių tau- r~ , ,. . _ m žinduolių fauna Eurazijos To^1 

unese *£apmese. ¥ . «mjs 

DUMBLIAI ŠUKUOJA 
ŠELDĖJE 

[ limo joje Šiaurėje ir seniausias 
subarktink) tipo kompleksas. 

1 Be zorgelijos, čia rasta daug ar-; 
j chainių lemingų, pelenų. di
džiulio senovinio arklio, avi jau
čių, plačiakaklių briedžių, šiau-

Kraštai prie Viduržemio juros rin^ * » 9 i r daugelio kitų gy- j 
per ateinančius 20 metų išleis vūnų Mekas*. Mokslininkų j 
387 milijardus belgiškų frankų nustatyta, kad gagai gyvūnų; 
jūros vandeniui švarinti. evoliucinę padėtį ir geologinį! 

Prie tokio sprendimo priėjo 6 amžių olerinė fauna artimaj 
pajūrio kraštai per konferenciją ^ s pačioms ankstyvojo pleis- j 
Atėnuose. Tuo tarpu k- Neier- toceno Europos fauspros, iš j 
landas (Olandija) yra susirūpi- kurių pirmą kartą buvo išaiš-i 
nes dėl jūros dumblių, kurie ne- ; k*nta zorgeli ja, bet skiriasi \ 
paprastai greit plinta jo terito- \ ™*° jų didelių šalčiamėgių for- • 
rinėse vandenyse. Tai yra Japo- *nų kiekiu. Ištirta, kad oleri-; 
nijos dumbliai (sargassum ma- » » faunos gyvūnai gyveno Le-
tucem), kurie mažiems laivams diniuotojo vandenyno pakran-
pridaro daug sunkumų, šie dum-; tėse, bemiškėse lygumose, ku-

I bliai pirmiausiai buvo pastebėti į ri°s jau tada buvo sukaustytos 
11972 m. Didžioje Britanijoje, i daugiamečio pasak*. 
' turbūt atvežti į Vakarus kartu! Landšaftas, matyt, priminė; 
su Japonijos austrėmis. Nežiū- š i u l a i k u t u n d r ą a r b a „mm, , Į 

; rint masinių naikinimo priemo- t l ] n d r ą t i k ^ ^ v o gausiai 
nių, šis augalas vis dar nėra į- p r i ž ė l ę faserofitinės žolinės au-

, veiktas, galijos. 
i 

i Leideno universiteto darbuo-

A. t A. SOPHIE imm 
JOGMINAS 
Rumpaitytė 

GyKeno Tinlfi} Park. 111.. anksčiau gyv. Chicagoje—Rose-
lando apylinkėj. 

Mirė liepos 22 i.. 1977. 2:30 vai. Fyto. sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvo Telšių apskrityje, Žarėnų parapijoje. Gegų 

kaime. Ainer koje įgyveno S7 m. 
Pasiliko didel; ne nuliūdime marti Beraice Leugoud su vy

ru Stanley, 4 anūk; Louis F. Jogmen su žmona Mary ir Jcseph 
Jogmen, Lawrence Leugoud su žmona Christine ir L:nda Leu
goud. 5 proanūkai. ; seserys Antanina šilius ir Juzefą Mitkus 
su šeimomis Amen k >įe ir Kaziūnė Varkalknė su še ma Lietu
voje, brolis Waltet Ramps su žmona Helen ir šeima, krfešto 
duktė Bernice Sti -r. su šėma, giminės Jonas Rekašius. Stan
ley ir Bruno Šimk ir Violet Shipe ir jų šeimos, bei kiti gimi
nės, draugai ir pai.stami. 

Velionė buvo našle a. a. Juozapo ir motina a. a. Louis Jog
men. 

Priklausė Tretininkų ir Maldos Apaštalavimo draugijoms, 
L.RK.S.A. 33-ciai kuopai ir buvo amž"na narė sv: Kazimiero 
Ses. rėmėjų ir §y. Pranciškaus Ses. rėmėjų ėr-ją. 

Kūnas bus pašarvotas sekmad.. 1 vai. popiet McKenzie kop
lyčioje, 15618 S. Cicero Ave.. Oak Forest, Dl. 

Laidotuvės įvyks pirmad.. liepos 25 d. iš koplyčios 9:15 vai. 
ryto bus atlydėta i ė v. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Prašoma nesiųsti gėlių. 
Nuoširdžiai kviečiame v'sus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Marti, anūkai, proasiakai. seserys, brolis ir kiti 

gimines. 
Del informacijos skambint tel. 687-239© 

A. t A. ADCLPH SILUKA3 
Gyveno P įua, Ghio. anksčiau gyv. Cicero. 111. 
Mirč liepos 21 d.. 1977 m., sulaukęs $6 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tveričiaus kciime. 
Amerikoje išgyveno 65 m. 
Pas liko dideliame nuliūd'me 2 dukterys: Sylvia Mik'ilan 

žentas Ar.tor. ir Melani? Barker. žentas Ke- t. 6 anūkai, ^rn:-
naičiai Emily Maskolait's. Anthony ir Julia \"itkauskai, Lietu
voje liko sūnėnai ir dukterėčios ir kiti giminės, draugai 'r pa
žįstami. 

Velicr.ies žmona buvo a. a Auna Ančiukaitytč. 
?r klausė American L-egion Ci-'ero P:>s \T>. .-S 
Kūnas bus pašarvotas Seštad.. 4 vai. popiet Petkaus kopiy-

".oe, 1410 S 50 Ave.. Cicero. 
Laidotuvės ivyks pirmad.. liepos 25 d. iš. koplyčios 9:30 

vai. ryto bus atlydėtas į šv . Antar.o parapljcs bažnyčią, !-urioje 
Įvyks gedulingus pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas i šv. Kazmiero lietuvių kapinos. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, di-augus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdo: Dukter>>, žentai ir auūkai. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. S63-2108 

Brangiai motinai 

A. t A. ZUZANAI SEREIKItNEI mirus, 
sūnų VYTAUTĄ ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame. 

V. Domanskis, M. Lakas 
H. Martinka, D. Stukas, S. Židonis 

tojai prisibijo, kad šie dumbliai 
Taigi paaiškėjo, kad zorgelija 

ankstyvajame pleistocene buvo 
gali prisiveisti ir sudaryti sun-Įp l a č i a i p a p l i t u s i š i a u r ė s E u n 
kūmų laivininkystei Osteršeidė- ^ ^ 0 g a l ^ ^ ^ Beringq 
ję Vesteršeklėje. Dumbliai išau-; s ą s i n a H k ą prasiskverbė į Šiau-

; ga 2-4 metrų ilgio ir jie gaii ien- į ̂  Ameriką, 
gvai sustabdyti laivo motorą, i 
DĘederlaade su jais dar nekovo- i _ 
jaaaa. (t) 

JW»-

Mylimai motinai 

A. t A. ZUZANAI SEREIKIENEI mirus, 
sūnums dr. STASIUI ir VYTAUTUI, jų šeimom, gi
minėms bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią už* 
uojautą ir kartu liūdime. 

Briedžiu Seimą 

Refi ja kūrėjų savanorių 
Chicagoje yra didžiausias L. i 

k. kūrėjų savanoriu Vytauto * 
Didžiojo skyriu3, bet ir mirtis 
skina juos dažniau, negu bet 
kurioje kitoje vietoje. Likę drau
gai vis palydi mirusį savo narį 
į anapus... 

Neseniai, birželio 29 i., po il
gos ir sunkios ligos mirė kūr. 
sav. Alfonsas Liškevičius. Jis 
kilęs iš Vilniaus krašto, I-ejo 
pasaulinio karo metu okupaei-
Tiės vokiečių valdžios su tėvais 
atvežtas ir apgyvendintas Vii- j 
kaviškio apskrityje. Tik įsikū
rus nepriklausomai Lietuvai, su 
kitais stojo savanoriu į besiku-

Gėles visoms progoms 
KVERLY HfLLS GtLINYCIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Tetefooal: m 8-OS3S Ir PR 8-08S4 

T«ip pat naujoji Barbaros k 
Gene Drfahių krautuve. 

THE DAISY STORE 
1018 Sonthwest Hwy. Oak 

IeL 489-1218 

— Iš tikrųjų laisvė, bfjdama! 
žm^aus vertybė, yra ribojama) 
proto ir valios — ji e « a kartu 
su atsakingumu. Pr. Garšva 

Gen. V. Nagevičiui įkūrus In-
jvalidų sakingą, išjungė į jos 
veiklą, globojo invalidus, pa
ruošdamas juos amatų darbams. 
Gaudavo nedidelę pensiją. 

Neramiomis 1941 metų birie-
lio dienomis įsijungė į pogrindį 
ir veikė Vietinės apsaugos sta
be, partizanų kuryje. 

ĄpdevąnoUs kūpėję savano-
rie medaliu ir karo iavąudų žy-
Baeaiu. 

Kare metu pasitraukė į Vaka
rus ir atvyko į Ameriką. Čia ga
na anksti įstojo į Liet. kar. kū
rėjų savanorių s-gą. Buvo veik
lus ir kitose organizacijose, kiek 
jo žymiai pašlijusi sveikata lei
do. 
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ŠVENTOS 
lininiu 

I S I O S 
L I E T U V I Š K A I 

Vfcea aettei^Hmes iv . Mi^hj dalys y n atspausdintos vienoj 1 
labai gražiai isleistej k«yg«»«>-. 9a * » knygele Idefrvienas geB | 
labai lengvai sekti nainjąnlni šv. 

Kai ftnadgas ar ĮaĮiįmliM atskaito kintamąsits dalis, Jfls Šioj 
knygutėje jcaMte w W Maas seklntamafllas •>. WBtą dslh. Tsks-

Tai^ pat rakite ttahlaį dainiaasiai eiedaoaų iv. Misis meta S 
tas stambiomis nudessV, "" 
Kiestnua. Tai labai •MiiHnm kavęrle. 

LisLsakykite f) &, M » u vadovą lietavkf kalba. 

Užsisakykite sį aaają iv. Mišių v«dkną lietuvių kalba. 

Kaimą. 30 centą. 19% nuolaida, perkant 50 kopijų; 25% nuo- j 
1 laida, perkant daugiam kaip 90. s 

1 i. • •• • 1 

rianfią Lietuvos kariuomenę — 
kavaleriia Tsm^iidamas tativo 
ružeistas, ilgą laiką gulėjo Kare 
ligoninėje, liko invalidu Tš ka
riuomenės ^ėjo 1924 m. vseb-

i'mieiro laipaara. 

I 
1 

Kasykite Utto 

D R A U G A S 
4S4S W. 63rd Street 

eklero, III. 60629 
Po atsisveikinimo koplyčioj 

ir po gedulingų pamaldų bafey-
čiojes jo kūnas buvo palydėtas j. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 
Ilsėkis ramybė jei ' f. T. 

SHiauiiMiiiiHiHHiniim 

Perskaitė 

W|BRlHMMinmiHHIIIIIinillHIHIIIIIIIIIIIIIllllllllHHIHl^ 

"Drw«a" t duokite H MI^BHIJ. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

HOVYDAS P. SAIDAS ir ttftALDAS F. 0AIMl£ 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

1S38 34 South Callfornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 u LA i 98b/ 

4605 07 South Hormitaee Aveaue 
Telefonas - YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

SOLTTH VVHESTCRN AVE, 

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

PETKUS 
4AROUETTE FUNERAI HOJVft 

f f tr i s ia so>f3 

2533 UVest 71 St. Tel. GRovehiil 6-2345 b 
•410 So. 501h A»e.. Cicero T0wnha!i 3 2108 š 

4 I K i T t iCFTOMOMUAMi STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos rariai., 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir U0RYNAS LARANAUSKĄS 

8897 90 . UTVASKA A VB. Tel. YArda 7 - 3 « l 

STEPONAS C. UCK <LACKAWICZ) Ir SOMOS 
8814 W. 28rd r t A C I Tel. Vlrcinla 7-6672 
8424 W. 69th STREET TeL REpabfic 7-1Z1S 
11929 Soathwest m K bwny , Palos m i s , UL Tel. 974-4410 

PETRAS RIELIONAS 

/• 

4949 NO. CA1JFOBMA AVK. TVL LAfayrtte 8-8572 

POVILAS J. RIDIKAS 
8884 SO. HAJLSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911 

JURGIS F. RODMIR 

8819 SO. UTVAN1CA AVE* TeL YArds 7-1188-89 

1440 8 0 . 

VASAITtS l RUTKUS 

A V E , CICERO, ILL. TeL OLfmpie 8-1003 

f«ft _ Į ^ į 

file:///lieh
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e OHAUGA^. Šeštadienis, 197? m liepc* mfe. 2S a 

X R a š y t Vacys Ka\aliūna» 
iš Clevelando Mokytojų ir jauni
mo studijų savaitėje Dainavoje 
kalbės apie ateities lituanistinių j 
mokytojų paruošimą ir taip pa t j 
apie romantizmą literatūroje. 
Be to. apie lietuvių tautodailę Į 
kalbės Viktoras Veselka iš De- j 

X Ethnie Community Servi- ' troito. Mokytojų stud. savai tei ' 
ces — lietuviu organizacija, ku- vadovaus B. Krokys iš Roches-
ri studijuoja ir remia Marąuette t e n ° . N. Y. 
Parko gyvenvietės pastovumą,: x į̂̂ į f o n d o v a j a u s b a n . 
ragina apylinkės gyventojus n e - > k e t a g ^ m e t a i s n u m a l o m a s 

kreipti dėmesio l šią savaitę l a p k r i č i o 5 ± J a u n i m o c e n t r e j 

vykstančias demonstracijas, nes- ^ m e n i n ę p r o g r a m ą a t ] i k s s o l . ; — 
orpmizac:;*. ruošianti d. mon*.1 B i r u t ė D a p š i e n ė is Los Angeles,, 

Calif. J a u dabar yra narių, ku - ! 
r ie padidina savo įnašus ir už-

tracijas. turi mažą užnugarį ir 
tenori tik save pasireklamuoti. 
Rami gyventojų laikysena ge- * tikrina^aTyvavimą bankete, 
riausiai už t iknns demonstraci-; 
jos nepasisekimą. Būtų gerai,! x Marija i r Juozas Linartai 
kad gyventojai, ignoruodami ne- j & Floridos buvo atvykę į Chica-
reikšmingą organizaciją, s u m a - ^ . k u r turėjo įvairiose istaigo-
žintų jų norimą reklamą ir spau\ s e pasitvarkyti savo reikalus, 
dos dėmesį. T a proga aplankė gimines ir 

X Sofija i r Kazimieras p ^ j draugus * * * * * 18 d. grįžo į 
iriai, kurie daug metų turėjo pui-Į ™°»**»* gyvenvietę Floridoje, 
kią maisto parduotuvę "'Plėnys! X Madas Civiliškas, Terros 
Delicatessen'* Marąuette Parke. į savininkas, išvyko į Floridą 
ją šiomis dienomis pardavė ir j atostogų. Krautuvę aptarnauja 
išsikėlė gyventi j naują vietovę, kiti jo šeimos nariai. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

S. ir K. Pieniai labai gražiai 
bendradarbiavo su visa lietuvių 
kolonija, jų krautuvę žinojo net 
kitų miestų lietuviai, todėl ir jie 
patys reiškia nuoširdų dėkingu
mą visiems savo buvusiems kli-
jentams draugams ir pažįsta- • ™meratos mokestį už dvejus 
miems. apgailestaudami, kad to- įm e t u s ' d a r P n d ė J ° i r 7 d o i e m * 
liau negalės j iems patarnauti. | a u k > U ž ™k$ t a r i a m e malowi 

x Giedros Korp! auksinė su- ' ^ 
kaktis sueina šiemet. Ji bus Chi- j x Patikslinimas. "Draugo" 
cagoje paminėta pamaldomis ir {liepos 22 d. lakioje buvo po nuo-

X Vincas Bukauskas, Ber-
wyn, 111, nuoširdus skaitytojas, 
buvo sunegalavęs, bet dabar jau 
pasveiko ir parašė "Draugui" 
malonų laišką. Siųsdamas pre-

specialia programa rugsėjo 25 
d. Giedrininkės j au dabar savo 
50 metų įsikūrimo sukakties mi
nėjimui rengiasi. 

x Santaros - šviesos 24-as 
suvažiavimas šiemet įvyks rug
sėjo 8-11 d. Tabor Farm, So
dus, Mich. Suvažiavime paskai
tas skaitys Česlovas Milašius, 
Tomas Venclova i r kiti. 

X P . Rudy, Windscr, Kana
doje, maloniu laiškeliu padėkojo 
"Draugui" už anksčiau gautas 
kalėdines korteles ir paprašė 
ateityje nepamiršti , parūpinant 
didesnį kortelių kiekį. Kartu 
pridėjo auką. Dėkojame. 

x BALF'o gegužinėje - pikni
ke kuris, įvyks 1977 m. liepos 
mėn. 24 d. (sekmadienį) 12 vai., t 
POLONIA GROVE 46-ta gatvė! 

t rauka paraš tė : Chicagos ramo-
v ė n a i . . . Turėjo būt i : Chicagos 
savanoriai - kūrėjai — Avižius, 
Kanišauskas, Valys. Už klaidą 
atsiprašome. 

du orkestrai . 

PAVERGTU T A U T Ų 
DEMONSTRACIJOS 

Pavergtų t au tų sava i tė liepos 
16 d. baigėsi paverg tų t a u t ų de
monstracijomis. R y t e .miesto 
centre buvo ma ty t i šventiška 
nuotaika. Miesto cen t ro ga tvės 
išpuoštos JAV i r paverg tų tau
tų vėliavomis. Iški lmės prasidė
jo 12 v. tautų vienybės pareiš
kimu, re ikalaujant pave rg toms į gos priespaudą ir religijos per-
tautoms laisvės. Gera i organi- sekiojimą. Nors lietuviai Chica-

goje n ė r a skaičiumi gausi tau-

— Dr. Antanas ir Halina Mi-
i lakniai, kurie yra gražiai įsikū

rę Los Angeles priemiestyje 
i Santa Monikoj, yra gausūs lie

tuviškųjų reikalų rėmėjai. Prieš 
kurį laiką "Drauge'* išvardytųjų 
Lietuvių Fondo narių losange-
liečių tarpe atsitiktinai buvo 
praleistos jų pavardės. O jie 
prie šio fondo yra prisidėję net 
su tūkstantine dolerių. Gyven
dami netoli Pacifiko pajūrio, 
laisvalaikį paįvairina globodami 
vaikaičius — dukrelę ir sūnelį, 
ten pat gyvenančios jii dukros 
ir Albino Markevičių vaikučius. 

— Mirė a. a. Kotryna Eoman-
Jankauskienė. Liepos 1 d. Her-
moša Beach Cal., sulaukusi 90 
metų amžiaus, kilimo iš Jurbar
ko, mirė Kotryna Jankauskienė, 
viena iš pirmųjų Los Angeles 

zuotose demonstracijose dalyva- latviai. Jie pasižymėjo origina- g v . Kazimiero parapijos narių. 
v o 13 pavergtų tautų, 10 ameri- liu plakatu, kurį nešė retežiais' Velionė liepos 6 dieną iš Šv. Ka-1 
kiečių draugiškų organizacijų ir susirakinęs Tedis Zievins. Žygia-!

 2įmiero parapijos bažnyčios bu
vo gudai, kubiečiai ir vokiečiai,l

 vo palaidota Šv. Kryžiaus ka-
kurie platformoje pavaizdavo puose. 

Bendruomenininkai žygiuoja pavergtų įautų eisenoje. Iš k. į d.: S. Kisielienė, K. Earzdukas, K. Dočkus, V. Sa
dauskas. Pr. Masilionienė, T. Rūta, Čepaitis, I. Stončienė, Gage Parko LB pirm. Nuotr. J. Kuprio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

Lietuvių grupėje organizuota 
eisena ėjo apie 500 asmenų. Bu
v o nešamos JAV ir Lietuvos vė
liavos, kurių buvo 30, specialūs 
plakatai su atitinkamais šūkiais. 
Pas i sakyta prieš Sovietų Sąjun-

ir Archer A**ą Jbus leidžiama 
loterija trijų dailininkų vertingi 
kūriniai: Vlado Vaitekūno. Onos 
Kronienės i r Markūnienės. Lai
mėtus kūrinius įteiks patys dai
lininkai. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. (pr.) 

x SUNNY HILLS, Floridoje 

Viena iš Chicagos šaulių vėliavų su 
palydovais prieš Pavergtųjų tautų 
eiseną miesto centre 

Nuotr. P. Maletos 
X šakiu apskr. klubo pikni

k a s įvyks liepos 24 d., 12 vai. 
popiet Vyčių salėje ir sodely. 

skrendame sekančiais savaitga-j Veiks bufetas, virtuvė ir laimė 
liais: 

Liepos 16-17-18 d. d. 
Rugpiūčio 26-27-28 d. d\ 
Spalio 8-9-10 d. d. 
Dėl informacijų kreipkitės: 

V. Beleckas 
New Y o r k — 212/382-6440 

J . Zubavičius 
. New Jersey — 201/381-3198 
D. Dulaitis 

Detroit — 313/549-6878. 
J . Mikonis 

Cleveland 216/531-2190 
M. Kiela 

Chicago — 312/434-9655 
(sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė 
nesiniais {mokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 

Mutual Federa l Savings, 2212 
Wost Cermak Road — Teief. 
VI7-7747. (pr.) 

jimai laimingiems svečiams. 
Gros A. Ramonio orkest ras . 
Įžanga 1 dol. Visi kviečiami da
lyvauti, (pr.) 

X Pabaltiečiu Žygis už Žmo
gaus Teises įvyks rugsėjo 24 d. 
Laikas greit bėga — išlaidų 
daug, pajamų mažai. Mielas lie
tuvi, prašau paremkite šį mums 
svarbų žygį. Prašome siusti au
kas kurios nurašomos nuo J A V 
mokesčių: BALTIC HUMAN 
RIGHTS RALLY, TSC. 1617. 
Fairvray Lane, Naperville, IU. 
60540. (sk.) 

X Išmatuok it langą ir — pas 
Gradinską: tuoj gausit gerąjį 
Emerson Quiet Kool vėsintuvą. 
2512 W. 47th St.. F R 6-1998. 
Atd. 9—6; pirm ir ketv. 12—6. 
Sekm. ir trec užd. ( sk . ) . 

X Kom. G. Vildžius, Metro 
Manila, Philiphinuose, a ts iuntė 
malonų laišką, p renumera tos 
mokestį už dvejus m e t u s ir pri
dėjo 7 dolerių auką. L a b a i ačiū. 

x Stella Gencevičius, Chica
go, 111.. maloniu laiškeliu padė
kojo už gerą dienraščio informa
ciją, atnaujino p renumera tą ir 
atsiuntė auką. Ačiū. 

x Alfonsas Totora i t i s , Toron
to, Ont., yra nuolat inis "Drau
go" rėmėjas. Neseniai vėl gavo
me jo auką, už kurią dėkojame 

x Jonas Miceika iš Ho' 
Springs, Ark., pasveikino dien 
raščio leidėjus, a t s iųsdamas di 
desnę auką. Ačiū. 

x Vyresnio amž. v ienam as 
meniui a r vedusiai porai , be vai 
kų, išnuom. a tnau j in tas 4 kamb 
bu tas : su šaldytuvu, virtuve 
valgomojo, miegamojo ir salion 
baldais. Kilimai, nauji langai. 

i Skambinti v a k a r e 778-793C 
dieną W A 5-6126 (sk.) 

X Akiniai s iunt imui į Lieti 
vą. Kreipkitės į V. Karosait t 
Optical Studio, 7051 S. Washt« 
naw Ave., Chicago, DI. 60621 
Tel. 778-6766. (sk. 

X "Reikalingi karpenter ia i 
- dailidės ir da rb in inka i pri 
namų s ta tybos . Skambint telefo 
DU 434-9348. (sk.) 

X Dr . Romualdo Povilaičio 
kabinetas bus u ž d a r y t a s ik 
rugp. 22 d. Reikalui e san t pra 
sau kreiptis p a s d r . Podwiki. 
tel. 582-5780. (sk.) 

t inė grupė, bet jie parade pir
mavo. I š lietuvių organizacijų 
gausiausi buvo uniformuoti šau-
liai-ės, kurių buvo apie pusantro 
šimto. Dalyvavo Vytauto Di
džiojo šaulių ir Jūrų šaulių Ne
muno rinktinės, kurioms vado-

Berlyno sieną, apsodintą baltais 
kryžiais žuvusiems paminėti. 
Paskutinieji žygiavo kiniečiai, 
kurių tarpe buvo daug jaunimo. 

Be to, žygiavo draugiškos 
amerikiečių organizacijos, kaip 
veteranų, skautų, Raudonasis 
Kryžius ir kitos. Pravažiavo ug
niagesių ir greitosios pagalbos 
keletas didelių įvairių įstaigų 
platformų ir automobilių. Mies
to centre demonstracijas stebėjo 
šimtai tūkstančių gyventojų. 
Paruoštoje garbės tribūnoje ei
seną stebėjo Pavergtų tautų ko-

— St. Milašiaus vadovaujama 
tautinių šokių grupė "Bijūnas" 
pasirodys Wisconsino lietuvių 
dienos programoje. Ši lietuvių 
šventė įvyksta liepos 31 dieną 

meldė už žuvusius mūsų tau tos 
karžygius. Tuomi Argentinos 
lietuvių jaunimas parodė savo 
solidarumą su mūsų kenčiančia 
tauta ypač su jaunimu,* # u r i s 
kovoja dėl laisvės. 

VOKIETIJOJE 
— Prof. J . š t rauchui 90 me

tų. Jis yra ne tik kai kuri]} lie
tuvių veikėjų bičiulis, b e t h? tik
ras mūsų tautos draugą* Kai 
nacių dirbtinai sukelta Sėtuvių 
— vokiečių santykių į tampa 
prieš karą buvo pasiekusi 
sprogstamą laipsnį, prof. Štrau-
chas nepasidavė poUtinėgpg ais
troms, bet ramiai tęsė savo da r 
bą, dėstydamas filosofijos isto
riją Vytauto Didž. universitete 
Kaune ir ten pat vadovaudamas 
vokiečių gimnazijai. Dėl savo 
tolerantiškumo lietuvių atžvil
giu, nacių okupacijos metu j i s 
nebuvo patvirt intas docentu mū-

i sų universitete ir įsakytas iš
vykti iš Lietuvos. Po karo jubi
liatas profesoriavo Pabalti jo 
universitete Pinneberge ir daug 
metų vadovavo Lietuvos Vokie
čių draugijai V. Vokietijoje, 
puoselėdamas draugiškus santy
kius su lietuviais ir jų organiza
cijomis. Yra gimęs 1887 gegu-

vavo Šaulių sąjungos c. v. pirm. j mitetas, kai kurie JAV kongres- į 
K. Milkovaitis. V. D. šaulių rink- manai, svetimų valstybių konsu-
tinės, kurioms vadovavo Šaulių;lai, jų ta rpe ir Lietuvos gen. 
sąjungos c. v. pirm. K. Milko- j konsule J. Daužvardienė. Ste-
vaitis, V. D. šaulių rinktinės bėtojų tarpe buvo aukšti mies-
oirm. V. Išganaitis ir moterų to pareigūnai, Altos ir LB-nės 
'raulių vadovė S. Cecevičienė. atstovai. 
l ietuvių grupėje margavo tau-: Demonstracijos buvo taikin
imais drabužiais pasipuošę ber-' g o g ^ tvarkingos. Miesto polici-
.iukai, mergaitės ir moterys, j a n e t u r ė ; j o j o k i ų r ū pescių. Šia 
ešusios vėliavas. Iškilo R. Ka- ^ k u l t u r į n g a laikysena pa-

antos paveikslas su šauksmu vergtie^ atkreipė praeivių ir 
Laisvė., Lietuvai". Žygiavo ^ ^ gyventojų dėmesį. Šven

tės iškilmės buvo filmuojamos 
ir jau tos pačios dienos vakare 

inkų su vėliavomis. Žygiavo L. r o a o m o s Chicagos televizijoj. 
Vnės r Aitos, Liet. Prekybos rū- A p i e p a Vergtuosius rašė Chica-
tų ir k-tų organizacijų atsto- g o g dienraščiai "Chicago Tri-
ai. Pravažiavo Liet. atgimimo b u n e „ ^ep0s 1 7 d l a i d o ; j e į s i d ė j 0 

ąjudžio p'atforma su liepsnose d e m 0 ns t rac i jų aprašvmą ir nuo-
kęstanč u R. Kalanta, prekybos t r a u k a s . Rašė ir kiti laikraščiai, 

tiprios gretos šaulių, savano-
ių, ramovėnų, vyčių ir ateiti-

i -ūmų ir Marąuette Parko namų 
į avininkų automobiliai, pasi-
! mošę tautinėmis vėlavomis. 
į ' jetuviams vadovavo Vincas 
? lamaška. 

J . Kaunas 

Po lietuvių savo gausumu an-

TARPTALTINĖ DARBO 
KONFERENCIJA 

Kenoshoje, Wis^ Šv. Teresės pa- ž e s 7 Trakuose. 90-jo gkntadie-
rapijos parke. Į ją žada atvykti n į 0 p r o g a prof. Štrauchą pasvei-
ne t iktai Wisconsino lietuviai — kino Lietuvos diplomatinės t a r -
šventės rengėjai, bet ir nemaža nybos šefas St. Lozoraitis i r k. 
čikagiškių, o taip pat iš kitų ar-1 _ Taika Vasario 16 gimnazi-
timesnių vietovių lietuvių. | ^ p a g r a i i n t i organizuojama 

rugpiūčio 1-14 Romuvoje. Bus 
duodama nakvynė ir maistas. 
"Jalkoje dalyvauti kviečiamas ne 
tik jaunimas, bet ir vyresnio 
amžiaus žmonės, ypač amatinin
kai ir kiti, išmanantieji apie re
monto darbus. 
— Birželio mėnesį Bad W * h r i -

shofene. Vak. Vokietijoje' įvyko 
Vakarų Europos lietuvių sielo
vados kunigų ir pasauliečių at
stovų suvažiavimas. Jame daly
vavo apie 70 pasauliečių ir visi 
Vakarų Vokietijoje darbą kuni
gai. Suvažiavimas buvo pradė
t a s lietuviškomis pamaldomis, 
kurioms vadovavo Vakarų ^Eu
ropos lietuvių vyskupas,, .Anta
nas Deksnys. ,«n» 

— Salzgitter - T iii ĮJĮtį iTlu 
LB apylinkės valdyba rugsėjo 
17 rengia Tautos šventės tnine-

— Kun. Jonas Adomaitis, bu- 2™% didž- Emil-Langė-Reai-
vęs septynerius metus Šv. Pran- \ schule's salėje. Paskaitą skaitys 
ciškaus ir Jėzaus Širdies par. j vicesenj. Urdzė. šoks Salzgitte-
klebonas, liepos pradžioje Gay- j «*• miesto baletas. Dainuoti pa-
lordo vyskupo buvo paskirtas kviesta Violeta Rakauskai tė -

Ženevoje bus sušaukta 63 

x Gage pa rke re ikal inga mo
ter is prižiūrėti vienerių metv 
mergai tę ke tur ias d ienas savai
tėje. Skambinki te : 776-1031. 

(sk.) 

X Pienių delikatesų krautu
vėje, 2419 Wes t 69th , galite 
gauti skaniausių valgių: cepeli
nai, balandėliai, šviežios namuo
se gamintos dešros, košeliena, 
kimštos viščiuko kojytės , kuge
lis, kotlietai. r ū g š t u s pienas, 
kaimiška grietinė ir bulviniai 
blynai penktadieniais. Atidarą 
sekmadieniais. TeL 476-4622. 

(sk.) 

Šv. Katarinos ir Šv. Gabrielio 
klebonu Ossenike. Michigan. 
Vyskupas paskyrimo laiške ra-

rą n r - „ užėmė ukrainiečiai. 'tarptautinė darbo konferencija. š o : " D ė k o J u J u m s «* l i k i m ą 
lygiavo jų organizacijos su vė- ; Joje dalyvavo 135 kraštų darbo P n i m t i • " n a u J a s i r nelengvas 
lavomis. Jie parodė paveikslą ministrai, darbdavių ir profesi-
— moterų kalinių drabužiais ap- nių sąjungų atstovai. Šias kon-
irengusios kalinės enkavedistų ferencijas kiekvienais metais 
u šunimis lydimos žygiavo į rengia 1919 metais įsteigta 
>rievartos darbus. Swo jfausu-į Tarptautinė Darbo Organizaci
j ų trečią vietą užėmė čekoslo- ja, besirūpinanti darbininkų 
'akai. Spalvingai buvo apsiren- problemomis ir jų teisių apšau
dę vengrai ir albanai. Gražiai gojimu pasaulyje, 
pasirodė lenkai, serbai, estai ir jm. 

Landienė. 

•% ^ s * 6 * ^ * ^ * 

$237 S. Kedzie Ave. 
Tel. 43MI84 

SAT. Sta«* Ra«*vlČlftn* 

visas S 

A'I 

Šiandieną, liepos 23 d., šeimos ir pavieni 
loniai kviečiami j mūsų parką — šeimų p :kniką. 

Kol gražus oras — džiaukimės ir išnaudokime 
galimybes gamtoje! Laukiame visų: 

Marąurt te Pa rko Lietuvių Namų Savininkų 
organizacijos Gamtos Mylėtojų skyr ius 
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pareigas. Savo klebonavimo me
tu St. Francis parapijoje Che-
boygan ir S. Heart atlikote savo 
pastoracijos pareigas labai sėk
mingai. Aš esu tikras, kad Vieš
pa ts tavimi yra labai patenkin
t a s . " Kun. J. Adomaičio dabar
tinis adresas: Saint Catherine 
Church, 2188 W. Nicholscn Hill j 
Rd., Ossineke,*Mich. 49766. 

— Ričardo Joco ir Patricijos į 
L Kiškytės jungtuvės ^a 'kstaj 
rugsėjo 10 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje, Los Angeles, j 

ARGENTINOJE 
— Dr. Ernestas Paršelis yra 

Univcrsidad del Norte, (Šv. To
mo Akviniečio vardo). Filosofi
jos fakulteto dekanas. Šis uni
versitetas randasi Sv. Dommiko 
vienuolyne, c. Dofensa ir Av. 
Belgrano (Bs. Aires mieste) . 

— jaunimas paminėjo Romą i rius politikos 
Kalantą, Argentinos Lietuvių' S A B A U C N A S 

mittimiimmiimimmnmiiimiittiiinit 
P L U M B I N G 

Vonių, virtuvės sinkų, ir vandens 
šildytuvų specialistai VirtuvSs ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Kreiptis 
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba po 5 vaL 
vstk. 

SERAPINAS — 7 7 8 4 8 * 
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UETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St. 
(Town of Lake) 

Dažo namus iš lauko ir B vi
daus. Darbas garantuotas . 

Skambinti YA 7-9197 

STASYS SAKINK 

Jaunimas šių metų birželio 19 
d. paminėjo Romo Kalantos 
penkių metų metines nuo jo su
sideginimo uS Lietuvos laisvę. 
Visų pirma buvo atnašautos šv. 
Mišios už tautos didvyrius, ku
rių metu kun. A. Steigviias pa
sakė jautrų žodi. Po mišių jau-
nimas nunešė prie lietuviško 

| kryžiaus gėlių puokštę. Viktoras 
5 Pavergtų ... tautų eisenoje Chicagos mdesto centre žygiuoja: Cicero LB pirm. Barzdžius tarė trumpą ir pras-
g Ant. Ven..ova, Teodora Zailskienė ix Anuu»« Zailskas. Nuotr. J. Kuprio minga žodį o visi dalyviai pasi-

\ 
.^St 

iiti;n.i:i:iHiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiHiniin 
UTHUAN1A IN CRISIS. NaOOMl-

sm to Communism. 1989-1940. Anto-
mokslų prof. L o — 
Išleido Indiana Onl-

versity Press, Bkomlngtoo 4 Loo-
don, 294 pusi., kietais Tlrinllrt m 
įplanku 

Si knyga yra labai vertiapt 
aa supažindint) angliškai 
su mūsų tautos okupantu. Dovaaa, ko
ri tinka įteikti Jvairiomis progomis 
ir niekad nepasensta stos tŠygos 
?auta tam tikras skaičius su 
•uolaida Kaina $5.00. UI 
<iųsxi. Draugas, 4S4S 1 
Chicagss IU MCs. 

Prie kautos reikia pridėti 5 proc 
UiOkeaciajua. 

• 
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